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GAUDEAT BENE NATI! 
Örüljenek, akik jó családba születtek! 

 
 
 
 
 
 

A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak,  
hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén.  

Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom,  
úgy magasztaltattak fel és lettek dicsıségessé a római királyok,  
hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról.  

Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá.  
 

Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek,  
úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal,  

s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstıl elrettenti.  
 

Mert az egy nyelvő és egy szokású ország gyenge és esendı.  
 

Ennélfogva megparancsolom neked, fiam,  
hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad,  

hogy nálad szívesebben tartózkodjanak,  
mintsem másutt lakjanak. 

 
 
 
 
 

„SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ,  
VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL 

részlet” 
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Ajánlás 
 
Tapasztalatom szerint egyszer mindenki eljut életében arra a pontra, amikor elgondolkodik azon, 

kik voltak az elıdei, hol éltek, mivel foglalkoztak? Csak a felismerés idıpontja különbözı, ki nagyon 
korán, szinte már gyermekkorban foglalkozik a kérdéssel, vannak viszont szép számmal olyanok is, 
akik csak életük alkonyán. 

Várkonyi Tibort, akár csak engem, fiatalon kapta el ez az érdeklıdés, kíváncsiság az ısökkel kap-
csolatban. Minél több neves személyiség fordul elı az elıdök végtelen sorában, annál inkább ragadja 
el az embert a kutatói hév … 

Itt fekszik elıttem Várkonyi Tibor grandiózus munkájának kézirata, amelynek elızményeit, kisebb 
részleteit már volt alkalmam látni. Most az egészet látom minden összefüggésével együtt, a korábban 
vázolt elképzelései testet öltöttek. Csak ránézésre is hatalmas, impozáns munka. 

És egyedi. Mert ehhez hasonlót nem igen  láttam még kutatómunkám során.  
Az ısjegyzék kiinduló pontja Várkonyi Tibor gyermekei Fanni és Dániel Ádám, kiterjed mind az 

atyai, mind az anyai ısökre. A szokványos ıs-számozást követi, az apa 2-es, az anya 3-as, az apai 
nagyapa 4-es, a nagyanya 5-ös, az anyai nagyapa 6-os, a nagyanya 7-es, stb. 

Minden ıs csak egyszer fordul elı, az ısazonosság az ıs-számok közé tett  =  jellel követhetı. 
Az ısjegyzék 60 nemzedéken át tárja fel a lehetséges ısöket és általuk megelevenedik nemcsak a 

magyar, de az európai történelem is. Az elsı dinasztiák: az Árpádháztól a Zähringenekig, császárok, 
királyok, fejedelmek, hadvezérek, az ország fıméltóságai: nádorok, országbírák, zászlósurak és sorol-
hatnám. A távoli múlttól egészen a közelmúlt történelméig. 

A családi kapcsolatok révén mások is rábukkanhatnak a közös ısökre, ezért ezt a mővet nemcsak a 
szakmabelieknek ajánlhatom, hanem mindazoknak is, akik keresik az ıseiket, hátha találnak egy vagy 
több szálat, amely elvezet hozzájuk. Magamról szólva: én találtam. 

Várkonyi Tibor másfél évtizeden át lázasan, példamutató szorgalommal  kutatta fel valamennyi 
ısét, de nemcsak a sajátjait: gyermekei által a feleségéét is. Fáradhatatlanul járta a könyvtárakat, a 
levéltárakat, sıt bizonyossága felöl még a genetikai vizsgálatokat is igénybe vette. A könyv egye-
dülállóságát az olvasók széles köre több szempontból is megtapasztalhatja: 

a.) Magyarországon általánosan körben is használható, teljesnek tekinthetı és ellenırzött  ısjegy-
zék még nem jelent meg; 

b.) lexikonként is funkcionál a könyv, jelentıs életrajzi adatgyőjteményre tekintettel; 
c.) feltáratlan családi kapcsolatok hálózatos rendszere mutatkozik meg lapjai között, amely kap-

csolati háló a történelmi eseményeket teljesen új megvilágításba helyezik, esetleg az addig érthetet-
lennek tőnı eseményeket megmagyarázzák; 

d.) a könyv egy valóságos európai genealógiát tartalmaz, melyben a különbözı származású, társa-
dalmi helyzető és vallású személyek létezı rokoni kapcsolata kerül kimutatásra; 

e.) vitaindító módon felvállalja bizonyos genealógiai problémák megoldását, közöttük olyan prob-
lémákat is,a melyek megoldására eddig senki sem vállalkozott; 

f.) ahol ezt szükségesnek tartotta a szerzı, alternatív leszármazásokat is közöl, mely a kutatók kö-
zötti párbeszédet erısíti; 

g.) szemlélteti az élı kapcsolatot a múlttal azáltal, hogy olyan mellékleteket szerkesztett a könyv-
höz,amelyek népszerősítik a történelmi gondolkodást és tudást, és mindezt olyan nyelvezettel teszi, 
hogy a laikus olvasó is megérti belıle az ott leírtakat; 

h.) kézikönyvként használható a történelemmel és annak segédtudományaival foglalkozók számára; 
i.) a szerzı a legmodernebb orvosszakértıi, genetikai és egyéb vizsgálatokat is felhasználta a könyv 

valóságtartalmának bizonyítására, amely egyben úttörıen útmutató olyan érdeklıdık számára, akik 
saját ıseik történetét kívánják feldolgozni; 

j.) igazolja a genetikusok vizsgálati eredményeit, amely a magyarság génállományának eredetére 
vonatkoznak. 

k.) szakít a hagyományos genealógiai szemlélettel, mely szerint általában a fiági leszármazás érde-
mes a figyelemre, helyette az eddig felderítetlen nıi ágú leszármazásokra kiemelt hangsúlyt fektet, így 
teremt meg egy eddig ismeretlen egyensúlyt a genealógiában. 

 
                                                                                     Gudenus János József  családtörténeti író 
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Szerzıi elıszó 
 

Fontosnak tartom, hogy aki kezébe veszi ezt a munkát, néhány ténnyel tisztában legyen, 
mivel ez a könyv egy becsületesen megírt családtörténet-ısjegyzék, annak számtalan elınyé-
vel és (remélhetıleg kevés) hátrányával. 

Feltőnhet az olvasónak, hogy az egyes családtagok szócikkeinél (fıképp a nemesi családi 
részeknél) aránytalanságok találhatók. Látható például, hogy Zrínyi Miklósról jóval kevesebb 
leírást tartalmaz a könyv, mint akár egy „egyszerő” alispánról. Az aránytalanság fı oka az, 
hogy akirıl bıséges irodalom áll rendelkezésre, azokkal értelemszerően és arányaiban keve-
sebbet foglalkoztam, hiszen ezen személyek adatai más forrásból az olvasók rendelkezésére 
állnak. Fontos szempont volt az is, hogy ha mindenkirıl minden fellelhetı adatot közreadtam 
volna, akkor a könyv terjedelme elképzelhetetlen méreteket öltött volna. Ez az oka továbbá 
annak is, hogy a szócikkeknél csak a „magyar” ısökre vonatkozóan adtam meg az  életrajzi és 
egyéb adatokat. Magyar ısök alatt a történelmi Magyarország területén bármennyi idın ke-
resztül élt, bármilyen származású ısöket értem, és ezen rendezıelv alapján szócikkeztem az 
egyes személyeket. Tudniuk kell azt is, hogy a fontos tisztségeket betöltı személyeknél a ma-
gánokirataikat dolgoztam fel, hiszen hivatali mőködésük iratai, velük kapcsolatban lényeges 
érdemi információval nem szolgáltak (legfeljebb tisztségeik pontos beazonosítását, korszako-
lását teszik lehetıvé). Az „egyszerőbb” emberekrıl, akikrıl korlátozottan állnak ren-
delkezésre források, igyekeztem minél több adatot megadni, hogy a könyvem ezeknek a sze-
mélyeknek a „kislexikonja” lehessen. Másik szempont pedig az volt, hogy azért szükséges 
közreadni a látszólag nem érdekes adatokat, mert az adott korszak történelme a „kisemberek” 
sorsának ismeretében ismerhetı meg igazán. 

Tudniuk kell azt is, hogy ahol bizonytalanságot tapasztaltam az egyes adatokban, genealó-
giában, ott azt mindenütt jeleztem, ezzel összhangban azon genealógiákat, melyek valós indo-
kok és magyarázatok hiányában csak vélelmezhetıek voltak, az adott személy (mint címszó) 
adatai alatt közöltem. Így a névmutatóhoz képest jelentısen több személy genealógiáját tar-
talmazza a munka, remélhetıleg segítve más kutatók munkáját. Reménykedem abban, hogy a 
késıbb elıkerülı újabb adatok alapján a kérdések tisztázását követıen ezek a genealógiák 
szervesen beépülhetnek az ısfába, és egy újabb (bıvített) kiadásban megjelenhetnek. Az ıs-
jegyzékben felfedezhetnek eddig kidolgozatlan ısfákat, ilyen például Balassa Zsigmondné, 
ElŜbieta Zofia Zborowska ısfája. Bízom abban, hogy az ilyen feldolgozások sokaknak örömet 
fog okozni. 

Várhatóan néhány esetben megosztja majd az olvasókat az önkényesen felvállat és közölt 
genealógia, melyek száma azonban az egészhez viszonyítva igen csekély (természetesen a hatá-
suk viszont igen nagy). Ezen genealógiák úgy kerültek beépítésre az ısjegyzékbe, hogy nem 
volt meg az okirati kapcsolat a személyek között, viszont a családi legendák, más okiratok, név-
vizsgálat, birtokviszonyok és pályafutások vizsgálata közvetetten igazolta számomra a vélt kap-
csolatokat. Elıfordult az is, hogy a szakmában vitatott több elképzelésbıl a számomra legin-
kább igazoltnak elfogadottat vettem figyelembe (lásd például Bakócz Klára szócikkét). Ez a vál-
lalás tudatos, Magyarországon nem létezı szakmai viták reményében alkalmaztam ezt a megol-
dást, hátha más kutatók így vagy úgy, de megoldják a kérdéses genealógiai problémákat. Vállal-
tam ezeket a döntéseket, mert mint mőkedvelıt, „nem kötöttek meg” a szigorú szakmai szabá-
lyok. Fontos azonban, hogy ezekben az esetekben a szövegben jelzem a problémás genealógiá-
val kapcsolatos gondokat. Nem hallgattam el azon alternatív genealógiákat sem, amelyek az 
egyes ısök származásával kapcsolatos fejtegetéseket tartalmazták.  

Sokaknak hiányozni fog a „nem magyar” genealógia történeti feldolgozása, az életrajzok 
hiánya. Ezzel kapcsolatban komoly döntést kellett hoznom a hatalmas anyagmennyiség miatt: 
vagy mindenkirıl próbálok írni valamit, vagy senkirıl semmit. Miután szúrópróbaszerően el-
lenıriztem néhány nem magyar nemesi ıst, azt kellett látnom, hogy a külföldi irodalomban 
(mint itthon is) jelentıs véleménybeli különbségek mutatkoznak bizonyos kérdésekben, így 
emiatt (és a terjedelmi és nyelvi korlátok miatt is) a második megoldást választottam, azaz 
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senkirıl nem írtam semmit. Ugyancsak fájdalmas volt az Árpád-házi királyok életének feldol-
gozatlanul hagyása, azonban itt a terjedelmi korlátok és a meglévı szakmai viták miatt lehe-
tetlen volt kiegyensúlyozott összefoglalást adni. Itt kell megjegyeznem, hogy a „külföldi” csa-
ládfát egy megbízható, ellenırzött és védett internetes adatbázisból nyertem ki és ennek fel-
használásával fordítottam le magyarra az ott közölt rangokat is, amely fordítások esetleg kér-
déseket vethetnek fel. (Ebbıl az adatbázisból származó személyek esetében a sorszámot és a 
személynevetegy „-„ jel válsztja el.) Mivel elıfordult, hogy az idegen nyelvben használatos 
rangnak nem lehetett magyar megfelelıt találni, így az eredetileg alkalmazott elnevezések 
tőntek a „leghitelesebbnek”. Szükséges megjegyezni, hogy (fıképp) a frank, német, német-
római stb. uralkodók rangszerinti beazonosítása sokszor nem egyértelmő a források szerint 
sem, különösen, ha az uralkodó uralkodása átmeneti idıszakra esett. Abban azonban bízhat-
nak, hogy az ısjegyzék hátsó részében található uralkodói melléklet adatai jó megközelítéssel 
helyesek. Kérdéses lehet viszont bizonyos esetekben a rangjelölés, ott, ahol a források például 
csak azt jelezték, hogy a családfában XY hercegnek a fia volt YZ. Ezekben az esetekben 
(amikor az utód rangja nem volt megjelölve) az apa rangjából indultam ki, remélve, hogy így 
okozom a lehetı legkevesebb problémát, noha tudom, hogy egy hercegnek egyáltalán nem 
mindig hercegi rangban voltak a gyermekei. A „királyi herceg és hercegnı” kényszerő kifeje-
zést azon személyekre alkalmaztam, akiknél csak azt tudhattam, hogy az apja király volt, vi-
szont a források nem jelölték, hogy milyen rangot tudhatott magáénak a gyermek. Ugyancsak 
ide tartozik, hogy amennyiben egy királynak házasságon kívül született gyermeke került be az 
ısjegyzékbe, ezt a gyermeket is „királyi herceg, hercegnı” címmel jelöltem, hogy az olvasó 
könnyebben tudjon tájékozódni az adatok között. (Másik lehetıség az lett volna az idegen 
eredető ısök esetében, hogy elhagyom a rangjelzéseket, azonosításokat. Ebben az esetben 
azonban egy élvezhetetlen adathalmazt állítottam volna elı, olyat, mint amilyet egy genea-
lógiai program esetleg elıállíthat. A könyvem használhatósága és élvezhetısége céljából nem 
ezt a megoldást választottam.) 

A források megjelölésével kapcsolatban két fı lehetıség állt rendelkezésemre: vagy min-
den egyes személynél minden adatnál forrásmegjelölést kellett volna adni, vagy az egész 
munkára vonatkozóan kellett volna adni egy forrásgyőjteményt, a könyv végén. Mivel nem 
szigorúan szakmai munkáról van szó, az utóbbit választottam, mely döntésnek fı praktikus 
oka az volt, hogy próbaképpen készítettem egy forrásjegyzéket egy-egy személy leírásához, 
és az úgy megnövelte a terjedelmet, hogy az kiadhatatlanná, élvezhetetlenné tette volna a 
könyvet (négyszeres méretre duzzasztotta volna azt). Mindemellett egyes forrásaink egymás-
sal ellentétes, vagy egymásnak nem megfelelı adatokat közölnek, így itt még ezek között is 
rendet kellett volna tenni, amirıl mindannyian tudjuk, hogy még egyetlen család történetét 
feldolgozva is lehetetlenség. Ugyancsak ide tartozik, hogy a források köre egy idı után bezá-
ródik, és csak ugyanazon forrásokra lehet hivatkozni, és a többszörös ismétléseket teljesen fe-
leslegesnek tartottam. 

A regeszták, oklevelek és egyéb szövegeknek a kivonatát, értelmezését teljes szerzıi sza-
badsággal adtam meg, ám hően azok értelméhez. Tudniuk kell, hogy nem vagyok történész, 
oklevéltant nem tanultam, latinul (még) nem tudok, és ez esetleg azt eredményezheti, hogy 
túlságosan leegyszerősítettem néhány okiratot. Mégis azt gondolom, hogy ez volt a helyes 
döntés, mivel egyszerősítés hiányában olvasóim elpártoltak volna tılem, hiszen tartalmilag 
érthetetlen, összefüggéstelen, terjedelmileg pedig felvállalhatatlan lett volna a könyv. A célom 
az volt, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy az adott személyrıl van forrás, és mindig olyan 
kulcsszóval közöltem a tényanyagot, mely az utánkeresést lehetıvé teszi. 

A nevek, települések, tisztségek stb. írásmódja korszakonként, okiratonként, forrásonként 
sıt még ugyanabban az okiratban is változott. Elıfordult, hogy egy családnévnek több mint 
130 (!) formáját ismerik a középkori okleveleink, ami jól mutatja azt is, hogy mennyi kutatni-
való maradt még: rengeteg okirat nem került feldolgozásra egyszerően azért, mert a névfor-
mák variációi (és az elírásukból fakadó variációk) a teljes feldolgozást lehetetlenné tették. 
Visszatérve az írásmódokhoz, igyekeztem, hogy érthetı változatokat adjak meg. Ezért fordul-
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hat az elı, hogy bizonyos okleveleknél például a „w” betőt-hangot átfordítottam a megfelelı-
re, ha egyértelmő volt, hogy mi a helyes névalak, más esetben viszont úgy hagytam, ahogy a 
forrás jelölte, mivel nem voltam meggyızıdve az értelmezésem helyességérıl (pl. Wygal-
goleh, Ogalgolen alakokban vajon ki kereste volna Újgalgóc és Ógalgóc birtokokat? Lásd: 
1369. április 11., I. Lajos király oklevele Konth Miklós nádor özvegyének. Itt jegyzem meg, 
hogy az egyes oklevelek forrásmegjelölését is mellıznöm kellett terjedelmi okok miatt. Az 
elıbb említett oklevél forráshelye: Diplomatikai Levéltár Q szekció; Kincstári levéltárból /E/; 
MKA, Neo-regestrata acta Q 311). Ugyancsak fontos megjegyezni, hogy az oklevelek elvileg 
két dátumot tartalmazhattak, egyrészt a jogcselekmény dátumát, amit leírtak, másrészrıl a le-
írás dátumát. Tekintettel arra, hogy a jelen munka nem oklevéltani célból készült, az okleve-
leknél található dátumot általában az okirat kelteként jeleztem az esetek nagy részében anél-
kül, hogy vizsgáltam volna azt, hogy ez a dátum vajon melyik dátumnak felel meg. Mivel az 
oklevelek az azon a napon bekövetkezett vagy az azt megelızıen történt eseményeket rögzí-
tenek, egyszerősítés miatt nem végeztem el minden oklevél esetében a feltárást az események 
kronológiáját illetıen, így a dátumokat, és ilyen megjelöléseket finom fenntartásokkal kell 
kezelni, azonban abban bizonyosak lehetünk, hogy lényegét tekintve ezek az adatok is helye-
sek lesznek. Ugyanez vonatkozik a „bevallotta-örökbevallotta” kifejezéseknek általában „el-
adta” szóra történı fordításánál is. Elıfordulhat ugyanis, hogy az általam eladásnak jelzett 
ügylet nem visszterhes adásvételen alapuló örökbevallás volt, hanem más ügylet. Amennyi-
ben mindezekre különös figyelmet fordítottam volna, illetve ellenıriztem volna azokat az ese-
teket, ahol maga az oklevél sem ad egyértelmő jogcímet, a könyvet nem lehetett volna belát-
ható idın belül és hatalmas erıforrás felhasználása nélkül befejezni. Hasonló problémákat 
okoztak azok a hivatkozások, melyek az adott személy okirati elıfordulását (pl.: DL, DF) ok-
levélszámra hivatkozva határozták meg, azonban az oklevél nem került feldolgozásra, 
regesztával nem rendelkezett. Minden ilyen esetben azt a megoldást alkalmaztam, hogy jelez-
tem, hogy az adott személy, egy adott oklevélben szerepel, például utoljára „élıként”. Mivel 
nem volt mód arra, hogy a regesztázatlan okleveleket százával külön regesztázzam, ezt a 
megoldást tartottam a leginkább alkalmazhatónak. (Itt elsısorban Engel Pál pótolhatatlan fel-
dolgozásaira utalok: noha valójában nem tudtam meggyızıdni arról, hogy az adott személy 
szerepel-e egyáltalán az oklevélben, maga a forrás megbízhatósága biztosított a tényállítás 
pontosságáról.) 

A települések beazonosításánál nem törekedtem a megyei besorolásukra, mivel a szakiroda-
lom ellentmondó, a forrásokban sem mindig van feltüntetve, hogy az adott település melyik 
megyéhez tartozott illetve igen sok esetben a megye sem volt feltüntetve az okiratban. Az is elı-
fordult, hogy idıvel változtak a megyehatárok, így bizonyos településeknél félrevezetı lett vol-
na, ha az egyik vagy másik megyébe helyezem. Elıfordult például az is, hogy az uralkodó 
egyes megyehatárhoz közeli településeket a család kérésére áthelyezte (!) egy másik megyébe. 
A fentieket figyelembevéve mindannyian jobban jártunk azzal, hogy a megyei besorolással a 
könyv jelen formájában különösen az elsı részében nem foglalkoztam túlságosan sokat. A 
könyvben használt „birtok” kifejezés alatt az eredeti okiratokban más, részletezı kifejezés is 
szerepelhet, azonban arra tekintettel, hogy az egyes okiratfordítások igen sokszor eltértek egy-
mástól e tekintetben is, úgy határoztam, hogy a legkevesebb gondot azzal okozom, ha ezt a kife-
jezést használom.  

A szócikkekben az oklevél, okirat és bizonyságlevél az 1526 elıtti idıszakra vonatkozó 
anyagban tetszılegesen került alkalmazásra. Ugyancsak fontos tudni, hogy az oklevelek szö-
vegeinél gyakran alkalmazott „társa” vagy „társai” fogalom mögöttes tartalma az, hogy az 
adott ügyletben többen (rokonok, idegenek) is érintettek voltak azonos pozícióban. Az okirati 
elıfordulások évköri megjelölés mögé az összes forrásból leszőrhetı adatokat helyeztem, azaz 
azon forrásokat is figyelembe vettem, amely nem részletezte, hogy ezen adatai mely konkrét 
oklevelekre támaszkodik, de mégis megbízhatónak tőnt. Elıfordult, hogy olyan évkörökre is 
utalok, melyekbıl nem maradt fenn okirat, ez azonban nem jelenti azt, hogy az adat hibás, 
mivel a felhasznált forrásom szerkesztési idejében még rengeteg okirat állt rendelkezésre, 
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melyben hatalmas pusztítást okozott például a XX század a maga háborúival, történéseivel. A 
lényeg mindig az volt, hogy a forrásomat általában hitelesnek fogadja el a szakma. 

Az ısszámozással kapcsolatos problémák elıkerülhetnek, mivel a magyar és nem magyar, 
nem nemesi, valamint a magyar nemesi ısfát kézzel számoztam be minden egyes személyre 
vonatkozóan. A probléma az esetleges elszámozás mellett abból fakadhat, hogy tizenöt-húsz 
alkalommal kellett jelentısen átszámozni az egész családfát, amikor rendre kiderült, hogy a 
korábbiakban alkalmazott forrás hibás volt. Elıfordult, hogy több mint hétszáz személyt kel-
lett tucatnyi generáción keresztül átszámozni, és kétszázat pedig kivenni az ısfából. Különös 
nehézséget okozott az átszámozások során a kereszthivatkozások rendbetétele, ennek proble-
matikáját csak az értheti, aki maga is foglalkozott a családtörténettel. Remélem, hogy a teljes-
ség igénye nélkül megadott szócikkeken belüli személyes kereszthivatkozások a könyv élve-
zetesebb olvasását, eredményesebb felhasználását eredményezi azzal, hogy pl. csak olyan ke-
reszthivatkozásokat adtam meg, ahol volt keresztneve már az áthivatkozott személynek, elke-
rülendı az esetleges jelentıs tévedéseket. Sok kereszthivatkozás észlelése elmaradhatott, ez a 
jövıbeli kiadásokban folyamatosan rendezésre kerül. Itt jegyzem meg, hogy az Árpádház ki-
rályai kereszthivatkozásait az egyes szócikkekben azért nem adtam meg, mert össze nem fé-
rınek éreztem azt a szócikkek tartalmával. Ez azt jelenti, hogy azon királyaink, akik szerepel-
nek az ısfában egyenesági ısként, külön kereszthivatkozással nem szerepelnek más ısök szó-
cikkeiben. İket a mellékletben kigyőjtve találhatjuk meg.  

Amennyiben egyes életrajzi adatokkal tévedtem volna, attól még a többi fıadat (genealó-
gia) helyesnek tekinthetı, így amennyiben ilyen (Önök szerint tévedést tartalmazó) bejegyzést 
találnak, ne bátortalandjanak el (például elıfordulhat, hogy egy oklevél tartalma névazonos-
ság miatt egy másik személyhez került be, attól azonban a személyek genealógiája hibátlan 
marad). Amennyiben egy ısnek több házassága volt, ezt is jeleztem, azonban néhol elma-
radhattak ezek a bejegyzések, mivel ez a kérdés nem volt elsırangú fontosságú. Fontos tudni-
uk, hogy azok az ısök, akiknél a sorszám aláhúzásra került, az adott családban az utolsók, 
akiket be tudtam azonosítani, így ez a megoldás magam és kutatótársaim számára egyértemő 
lehetıséget biztosít arra, hogy a folytatólagos kutatás helyeit beazonosíthassuk. 

Megköszönöm, ha tárgybeli tévedéseimrıl, számozási problémákról, esetleg kimaradt ısök-
rıl értesít majd az Olvasó. Nagy köszönettel fogadok elıre is minden olyan kiegészítést, ami 
bıvebbé teszi a munkát. Célom, hogy a kutatást folytatva, a kutatás eddigi tapasztalatait fel-
használva majd egy esetleges következı bıvített kiadásokban rendezzem mindazon kérdéseket, 
melyek most még rendezésre várnak.  

Kérem, hogy olyan élvezettel forgassák és használják (!) a könyvet, amilyen örömmel ne-
kem azt sikerült húsz év alatt megalkotnom (1992-ben kezdtem meg a kutatásokat). A könyv 
papírra vetése 2004-ben kezdıdött, így úgy érzem, megérett a kiadásra. Remélem, hogy a 
könyvem (mint „mőfajteremtı”) a hazai genealógia újjáéledésének fontos állomásaként kerül 
értékelésre annak hibáival együtt, mivel mindaz, amit a kezükben tartanak, a legjobb tudásom 
és tudomásom szerint való.  

 
Mindig van egy kérdés,  

a valóság nem korlátozható válaszokra. 
 

Dr. Várkonyi Tibor 
Budapest, 2012. január 
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     * 1720/60. 

  

128.  Waldmann Márton,  
* Abaúj-Bodolló/Szepsi, 1769. 
† Tállya, 1842. ápr. 25.  

257.  

258.  

64.  Waldmann  
      József Yitzhak 
     *Megyaszó/ 

Szepsi, 1795.  
† Mezıszemere, 
1856. márc. 25. 

129.  N. Katalin,  
* 1770 körül,  
† Tállya, 1828.  

259.  

260.  130. Weisz Bernát (?),  
* 1789 körül,  
† Tiszaigar, 1853. szept. 11.  

 
261.  

262.  

32.  Waldmann 
Ádám Áron,  

 * Miskolc, 1821.  
 † Abádszalók, 
1908. nov. 29. 

 
 
 
 
 

65.  Weisz Julianna,  
* Szikszó, 
1800/5.  
† Tiszaigar, 
1833/34. 

131.  Schwarz Eszter (?),  
* 1785 körül 

 
263.  

 
264.  Kohn Bernát,  

* 1772.  
† Tiszaigar, 1855. aug. 17.  

 

132.  Kohn (Kun) Áron,  
* 1799.  
† Hidasnémeti,  
1894. szept. 14. 

265  

266.  

66.  Kohn (Kun) 
Efrem,  
* Hidasnémeti, 
1821.  
† Tiszapalkonya, 
1896. ápr. 29. 

133.  N. Hanna,  
* 1800 körül 

 
267.  

268.  

W
aldm

ann M
óric M

ózes, 
* M

iskolc, 1891. szept. 16. 
† (holtnak nyilvánítással) A

uschw
itz,  1944. aug. 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
33.   Kohn Fanni, 

*Tiszapalkonya, 
1845/46.  
† Újpest, 1928. 
máj.17. 

134.  Klein Gábor,  
* Nagycsécs, 1780/90.  

269.  

270.  

 

67.   Klein Borbála,  
* Tiszapalkonya, 
1818.  
 † uo. 1912. 
jún.18. 

135.  Blitz N.,  
* 1780/90.  

271.  



————    15151515    ———— 

17. Friedmann Rozália 

272.  

  

136.  Friedmann Sándor (?),  
* 1780/90.  

273.  

274.  

68. Friedmann Jakab,  
  * Schmidraith, 1816. 
  (?) 
  †  (?) Szekszárd,  
  1897. júl. 29.  

 

137.  

275.  

276.  

138.   

277.  

278.  

34.  Friedmann  
       Ignác,  

 * Bölcske, 1841. 
júl. 11.  

 † Dunaföldvár, 
1909. okt. 13. 

69.  Fleischmann 
Berta (?),  
* 1810/20. 
† 1847 után 139.  

279.  

280.  

140.  

281  

282.  

70.  Hirschler 
(Hirschl) Dávid,  
* Temesvár ?, 
1824.  
† 1886-ban már 
eltőnt. 

141.  

283.  

284.  

F
ried

m
an

n
 R

ozália,  
* D

unaföldvár, 1895. jún. 24. 
† (holtnak nyilvánítással) A

uschw
itz, 1944. aug. 15. 

 
35.   Hirschler    

Sarolta Rozália,  
*Apostag / 
Simontornya, 
1860/61  
† Budapest VIII. 
1926. dec.18. 

142.  Guttmann József,  
* Debica, 1795.  
† Apostag, 1880. máj. 10.  

285.  

286.  

 

71.   Guttmann Éva,  
* Apostag, 1832.  
† uo. 1916. ápr. 
18. 

143.  Wiesel Eszter,  
* 1800/10.  

287.  



————    16161616    ———— 

 
 

18. Rosenthal Ábrahám 

288.  

  

144.  Rosenthal Izsák,  
* 1815 elıtt,  
† 1835 után, 1864 elıtt  

289.  

290 

72.  Rosenthal          
Salamon 
Scholem,  
* 1840 elıtt  
† 1884. jún. 23. – 
1888. szept. 17. 
között 

145.   

291.  

292.  
146.  Rosenfeld Simon  

* 1810  
† 1848 után  

293.  

294.  

36.  Rosenthal Izsák,  
  * Nagyszöllıs, 

1864. dec. 2.  
   † uo. 1926. nov. 

26. 73.  Rosenfeld / 
Rozenfeld 
(Rothfeld) Leni 
Leah,  

* Ilk/Eır (İr), 
1843/1844.   

† Nagyszöllıs, 
1888. szept. 17. 

147.  Ábrahám Sára  
* Gyüre, 1812  
† 1848 után  

295.  

296.  

148.  Glück Ábrahám,  
* 1825 elıtt  

297  

298.  

74.  Glück Jakab,  
* 1844 körül,  
† Csepe, 1918. 
febr.18. 149.  Weisz Cecília,  

* 1825 elıtt  

299.  

300.  

18. R
osen

th
al Á

b
rah

ám
, 

* N
agyszöllıs, 1893. m

áj. 28. 
† 1944 okt. ? 

37. Glück Cecília,  
* Csepe, 1870.  
† Nagyszöllıs, 

1902. máj. 13. 

150.  

301.  

302.  

 

75.   Sári Klára,  
* 1843 körül,  
† Csepe,  1918. 
máj. 25. 

151.  

303.  



————    17171717    ———— 

 

19. Beck Laura 

304.  

  

152. Salamon Jónás  
* Buj, 1795  
† 1853 után Kántorjánosiban ?
  

305.  

306. 

76.  Beck (Salamon) 
Herman  
* Buj, 1836   
†Beregszász, 
1920.05.19. 

153.  Klein Mirjam  
        † 1853 után Kántorjánosi 
        ban ? 

307.  

308.  Beck János (ifj.),  
* Késmárk, 1727. okt.13.   
† Nyíregyháza, 1768. márc. 26. 154.  bökönyi Beck Pál  

* Ratkó, 1758. márc. 3.   
† Debrecen, 1827. márc. 27. 309.  Várady Anna,  

  * Necpál, 1734. jan. 14.   
  † 1768. márc. 26. - 1789. dec. 26. 
között  

310.  bárczai Bárczay Miklós  
* 1760 elıtt  
† Nyírbakta, 1792. júl. 11.  

38.  Beck József,  
* 1852/53 körül 

Gyulaháza (?), 
 † Tarpa, 1919. 

okt. 4. 77.  bökönyi Beck 
Amália Karolina  

* Téglás, 1807. 
máj. 5.  

† Nyírbakta, 
1870. jan. 30. 

155.  bárczai Bárczay Anna  
* Bályog, 1781. júl. 31.   
† Téglás, 1848. dec. 15. 

  311. bájogi Szénás (Hégen) Zsuzsanna  
* Bályog, 1757. okt.  
† Debrecen, 1826. febr. 20.  

312.  

156.   

313.  

314.  

78.  Fischer Ignác, 
*1830/40.  
† Beregszász kör-
nyéke, 1910 körül 

157.  

315.  

316.  Klein József,  
* 1750/60.  

B
eck

 L
au

ra, 
* T

arpa, 1896. m
árc. 28. 

 † N
agyszöllıs, 1933. jan. 1.  

39.  Fischer Eszter,  
* Tarpa, 1861.  
† Nagyszöllös, 

1943. aug. 19. 

158.  Klein Dávid,  
* 1787.  
† Tarpa, 1859. ápr. 22.  

318.  

319.  

 

79.   Klein Rebeka, 
*Tarpa, 1836.  

 † uo. 1918. jan. 
18. 

159.  N. Eszter,  
       * 1816.  
       † Tarpa, 1870. szept. 26.  

320.  



————    18181818    ———— 

 

20. Bátai Zsigmond 
 

320. Bátai Márton,  
* Aranyod, 1736. okt. 21.  
† 1784 után  

  

160.  Bátai János,  
    * Zalaszentgrót-Külsıváros,  
     1784. dec. 6.  
     † 1849. ápr. 28. elıtt 

321. Husz Júlia,  
* Zalaszentgrót-Pap utca, 1745. márc. 
19.  

† Zalaszentgrót, 1815. jan. 19.  

322.  Leky Ferenc,  
* Zalaszentgrót, 1732. jan. 30. 
 † Zalaszentgrót-Külsıváros, 1818. 
dec. 13. 

80.  Bátai Mihály,  
* Zalaudvarnok, 
1822. febr. 26.   
† Zalaszentgrót, 
1894. okt. 6. 

161.  Leky Erzsébet,  
* Zalaszentgrót, 1784/90.  
† Zalaszentgrót-Belsıváros,  
1849. ápr. 28. 323.  Csarmasz Éva,  

* Zalaszentgrót-Külsıváros,  1755/57.  
† uo. 1828. jan. 22.  

324. Fölföldi György,  
* Sénye, 1761. okt. 28.  
† uo. 1831. aug. 26.  162.  Fölföldi Sándor,  

* Sénye,  1784. jún. 26.  
† uo. 1856. febr. 15.  325. Reznek Helena,  

* Zalaszentlászló, 1763. jan. 9.  
† 1831. aug. 26. elıtt.  

326. Bodor Adalbert,  
* 1740/45,  
† 1805. jan. 2. elıtt.  

40.  Bátai János,  
  * Zalaszentgrót 

Belsıváros, 
1850. nov. 24.  

  † uo. 1884. febr. 
29. 

81.  Fölföldi (Erzsébet) 
Julianna,  

* Sénye, 1821. 
júl. 2.  

† Zalaszentgrót, 
1879. dec. 25. 

163.  Bodor Barbara,  
* Zalaszentlászló,  1798. 
márc. 24.  

† Sénye, 1842. febr. 6.  327. Kator Katalin,  
* Zalaszentlászló, 1756. okt. 6.  
† uo. 1805. jan. 2.  

328. Czotter Pál,  
* Udvarnok, 1739. jan. 24.  
† uo. 1786. jún. 14.  164.  Czotter László,  

* Zalaszentgrót, 1771 körül.  
† uo. 1831. febr. 16.    

329.  Horváth Katalin,  
* Zalaszentgrót, 1738. ápr. 15. 

330.  Novák János,  
* Zalaszentgrót, 1737. ápr. 14.  
† 1787. ápr. 4.  

82.  Czotter Ferenc,  
* Udvarnok, 1819. 
okt. 4.  
† uo. 1885. ápr. 5. 

165.  Novák Marianna,  
* 1768 körül,  
† Zalaszentgrót, 1853. júl. 
13. 

  
331.  Szabó Dorottya,  

* 1736.  
† Zalaszentgrót, 1795. ápr. 27.  

332.  Márkus Pál,  
* 1770.  

B
átai Z

sigm
on

d
, 

* Z
alaszentgrót, 1878. jún. 17. 
† T

ürje, 1948. dec. 8. 
41.  Czotter  

Rozália,  
 * Udvarnok, 

1846. márc. 30. 
 † Örvényeshegy, 

1909. nov. 1. 

166.  Márkus Ferenc,  
* Zalaszentgrót-Külsıváros, 
1794. dec. 31.  

† Zalaszentgrót, 1862. febr. 9.
  

333.  Prukner Éva,  
* 1767.  

   † Zalaszentgrót-Külsıváros, 1797.  
    nov. 3. 

  

334.  Bokros Mihály,  
* 1761.  
† Zalaszentgrót, 1831. febr. 24.  

 

83.   Márkus Éva,  
* Zalaszentgrót-
Polgárváros, 
1820. jún. 21.  

† Zalaszentgrót, 
1902. ápr. 20. 167.  Bokros Éva,  

* Zalaszentgrót-Külsıváros, 
1791. dec. 14.  

† Zalaszentgrót, 1854. okt. 7.
  

335. Tiber Julianna,  
* 1773.  
† 1791 után 



————    19191919    ———— 

 

21.  Husz Mária 

336.  

  

168.  

337.  

338 

84.  Palasso Giovanni 
(?), Vicenza 

169.  

339.  

340. Reznek(i) György,  
* 1749/58.  
† Zalaszentgrót, 1842. júl. 29.  

 
170. Reznek(i) József,  

* Zalaszentlászló, 1785. okt. 19.  
† Zalaszentgrót, 1845. márc. 4. 341.  Kövér Erzsébet,  

* 1753/58.  
† Zalaszentlászló, 1831. szept. 12.  

342.  Horváth Mihály,  
* Zalaudvarnok, 1751.  
† 1792 után  

42.Husz  (Rezneki) 
János, * 
Zalaszentgrót, 
1849. febr. 4.  
† Zalaszentgrót-
Kisszentgrót, 
1932. márc. 26.  

 

85.  Reznek(i) Anna,  
* Zalaszentgrót, 
1825. szept. 17.   

171.  Horváth Éva,  
* Zalaudvarnok, 1792. febr. 
18.  

† Zalaszentgrót, 1847. máj. 
24.  

343.  Gécsek Judit,  
* Zalaudvarnok, 1767.  
† 1792 után  

344.  Nagy István,  
* 1739.  
† Németfalu, 1804. ápr. 15.  172.  Nagy Ferenc,  

* Németfalu, 1785. jan. 11.  
† uo. 1839. dec. 3.  345.  Markó Éva,  

* Németfalu, 1753. dec. 19.  
† uo. 1817. ápr. 3.   

346.  

86.  Nagy János,  
* Németfalu, 1814. 

márc. 6. 

173.  Nagy Helena Ilona,  
* Zalacsány, 1792.  

347.  

348.  Böröcz János,  
*  Németfalu, 1769. jan. 18.  
† uo. 1828. máj. 21.  

16. H
u

sz M
ária, 

* Z
alaszentgrót, 1879. jún. 19. 
† T

ürje, 1928. jún. 23.  

43. Nagy Rozália,  
* Zalacsány,      
1856. ápr. 6.  
† Zalaszentgrót- 
Kisszentgrót,  
1931. okt. 28.  

 

174.  Böröcz János,  
* Németfalu, 1797. nov. 18.  
† 1854. ápr. 24. elıtt.  349.  Szabó Erzsébet,  

* Almásháza, 1774. máj. 23.  
† Németfalu, 1820. márc. 13.  

350.  Magyar János,  
* Felsıkustány, 1773. okt. 20.  
† Zalacsány, 1835. febr. 26.  

 

87.   Böröcz Anna,    
* Németfalu, 
1825. júl. 30.  

 † Zalacsány, 
1861. jún. 14. 

175.  Magyar Julianna,  
* Zalacsány, 1800/01.  
† Németfalu, 1854. ápr. 27.
  351.  Kopácsi Erzsébet,  

* Zalacsány,  1772.  
† uo. 1830. okt. 27.  



————    20202020    ———— 

 

 

22. Moór Mihály 

352.  Moór Mátyás,  
* 1712/21.   
† Tapolca, 1780/84.  

  

176.  Moór (alias Tüskési) Ferenc,  
* Tapolca,  1751. júl. 21.  
† uo. 1819. febr. 7.  353. Kalmár (Komár) Éva,  

* 1723.  
† 1757 elıtt  

354. Sárdi Ferenc,  
* Tapolca, 1733.  
† uo. 1804. okt. 22. elıtt. 

88.  Moór Mátyás,  
  * Tapolca, 1808. 

márc. 1.  
  † uo. 1854. jan. 22. 177. Sárdi Marianna,  

* Tapolca,  1766. aug. 7.  
† uo. 1817. máj. 23.  355. Nagy Judit,  

* 1733.  
† Tapolca,  1804. okt. 22.  

356. Giber (Géber, Gebar, Gébel) Mi-
hály,  

* Keszthely, 1723/28.  
† 1771 után  

178. Gébel (Gebar) József,  
* Keszthely,  1766. febr. 16.  
† Tapolca,  1839. jan. 27.  357.  Mészáros Anna Katalin Barbara,  

* Keszthely, 1734. dec. 28.  
† 1771 után 

358.  Hoschoff András,  
* Ausztria, 1730/31. 
 † 1771 után  

44.  Moór Bálint,  
  * Tapolca, 1837. 

febr. 13.  
  † uo. 1916. nov. 

7. 
 
 
 
 

89.  Gébel Rozália, 
*Tapolca, 1813. 
dec. 13. 

 † uo. 1891. máj. 
22. 

179. Hoschoff Erzsébet,  
* Nyirád,  1777. máj. 8.  
† Tapolca, 1860. nov. 21.  359.  Farkas Erzsébet,  

* Nyirád, 1754.  
† 1777 után  

360.  Bükkös (Buchos, Buchhos) And-
rás,  

* Gyanafalva (Jennersdorf), 1749/58.  
† Zalahaláp, 1818. jan. 18.  

180. Bükkös Antal,  
* ? Gyanafalva (Jennersdorf), 
1771.  

† Zalahaláp,  1839. máj. 6.  
361.  Perger (Berger?) Terézia,  

* 1748.  
† 1774 után, valószínőleg Gyanafalva 
(Jennersdorf) 

362.  Csom István,  
* 1742.  
† Lesenceistvánd, 1798. nov. 16.  

90.  Bükkös József,  
  * Zalahaláp, 1817. 

febr. 16.  
  † Tapolca, 1855. 

aug. 4. 

181.  Csom Anna,  
* Lesenceistvánd, 1787. aug. 
7.  363.  Tóth Katalin,  

* 1740/60.  
† 1787 után  

364.  Pupos Alexander,  
* Lesenceistvánd, 1758. szept. 15.  
† 1790 után  

22. M
oór M

ih
ály,  

* T
apolca, 1872. aug. 30.  

 † uo. 1945. okt. 15.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
45.  Bükkös Mag-

dolna,  
  * 1848-1849  
  † Tapolca, 1935. 

jún. 5. 
182. Pupos József,  

* Lesenceistvánd, 1790. márc. 
14.  

† uo. 1852. dec. 19. 365.  Pap Judit,  
* 1770 elıtt  
† 1790 után  

366.  Horváth János,  
* Diszel, 1756. ápr. 11.  
† Lesencetomaj, 1844. dec. 28.  

 

91.  Pupos Erzsébet,  
* Lesenceistvánd,  
1825. nov. 17.  
† Tapolca, 1868.  
márc. 10.  

 183.  Horváth Erzsébet,  
* Lesencetomaj, 1791. márc. 
18.  

† Lesenceistvánd, 1852. ápr. 
21. 

367.  Kondor Erzsébet, 
 * Lesenceistvánd, 1763. márc. 23.  
 † 1791 után  



————    21212121    ———— 

 

23. Hock Mária 
 

368.  Hauk (Hock) András,  
* 1708.  
† Óbudavár, 1780. ápr. 13.  

  

184.  Hock Ferenc,  
* Rendek,  1745. márc. 4. 
† Hegymagas,  1843. dec. 16.
  369.  Török Éva,  

* Gyömörı, 1711. 
 † 1780. ápr. 13. után  

370.  Riger Simon,  
* 1719/31.  
† Barnag, 1797. aug. 18. 

92. Hock János,  
* Balatonhenye, 
1804. jún. 7.  
† Tapolca, 1872. 
febr. 2.  

 

185.  Riger Katalin,  
* 1755/65.  
† Hegymagas, 1835. jún. 14.
  371.  N. Anna Katalin,  

* 1723/31.  
† Barnag, 1806. máj. 18.  

372.  

186.   

373.  

374.  

46. Hock Imre,  
* Hegymagas,   
1847. okt. 21.  
† Tapolca, 1894. 
márc. 6. 
 
 
 
 
 
 
 

93.  Nagy Julianna,  
* 1812. 

† Hegymagas, 
1866. dec. 5. 187.   

375.  

376.  Szigeti János,  
   * 1717.  
   † 1771-1785 között  188. Szigeti János,  

* Raposka,  1758. okt. 9.  
 † uo. 1827. febr. 14. 
  

 
377.  Csapó Éva,  

* Gyulakeszi (?),  1723.  
† Raposka, 1792. febr.11.  

 

378.  Domján Antal,  
   * Keszthely, 1747. febr. 5.   
   † 1779 után  

94. Szigeti István,  
* Raposka, 1806. 
nov. 15.  
† uo. 1871. jan. 19.  

 
189.  Domján Zsuzsanna,  

* Raposka,  1779.  
† uo. 1849. febr. 5.  379.  Szabó Erzsébet,  

   * Raposka, 1753. ápr. 23.  
   † 1779 után  

380.  Bödöcs Mihály,  
   * Tapolca, 1738/39.  
   † 1771 után  

23. H
ock

 M
ária,  

* T
apolca, 1873. jan. 17.  
† uo. 1927. júl. 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.  Szigeti Anna,  

* Raposka, 
1848. dec. 28. 

 † Tapolca, 1926. 
máj. 13. 

190.  Bödöcs György,  
* Tapolca,  1769. máj. 20.  
† 1844. jan. 3.  381.  Hosszú Zsuzsanna,  

   * Bazsi, 1739/41.  
   † 1771 után  

382.  Nagy György,  
   * 1740.  
   † 1792 után.  

 

95.   Bödötz (Bödöcs) 
Katalin,  

* Raposka, 1807. 
ápr. 17. 

191.  Nagy Julianna,   
* Tapolca, 1776. márc. 31.  
† uo. 1813. máj. 4. 383.  Varga Erzsébet,  

   * Tapolca, 1738. máj. 30.  
   † uo. 1792. aug. 30.  



————    22222222    ———— 

 

24. Könings Hendrik Winand 

384.  Könings Johannes Petrus,  
* Sittard,  1714. ápr. 24.   
† uo. 1746. dec. 1.    

  

192.  Könings Johannes Josephus,  
* Sittard, 1740. márc. 20.  
† uo. 1795. jan. 23. 385. Ceumans (Cumans, Coemans) 

     Mechtildis Johanna,  
* Sittard,  1701. febr. 27.  
† 1775. nov. 15.    

386.  Meessen Petri Joannes,  
* Eilendorf-Aachen, 1708. nov. 3.   

96.  Könings Reinerus 
Josephus,  
* Sittard, 1795. 
febr. 21.  
† uo. 1838. szept. 
29. 

1 193. Meeseen (Mesen, Mehsen,  
         Meissen) Jacoba Barbara,  

* Stockholm,  1749. nov. 9.  
† Sittard, 1810. ápr. 6.   

 
387. Hoven (Houven) Maria Gertrudis,  

* Kornelimünster, 1714. febr. 4.  

388.  Otten Johannes,  
* Schinnen, 1720.   
† uo. 1762. aug. 21.    194. Otten Johannes Arnoldus,  

* Sittard /StPieter, 1759. máj. 10.  
† Sittard, 1842. szept. 4.    389.  Smeets Petronilla,  

* Schinnen,  1722. febr. 1.  
† Sittard, 1793. máj. 1    

390.  Schuttgens Henricus Johannes,  
* Schinnen, 1730. febr. 6.   
† Sittard, 1807. márc. 9.    

48.  Könings 
Hendryk 
Lodewyk,  

  * Sittard, 1821. 
febr. 27.  

  † uo. 1890. aug. 
5. 

 
 
 
 
 
 
 

97.  Otten Maria Pet-
ronella,  

 * Sittard, 1791. 
okt. 5.   

 † uo. 1866. aug. 
29. 

195. Schutgens Maria Catharina,  
* Schinnen,  1759. dec. 17.  
† Sittard, 1796. okt. 15.  391. Vroemen (Vroonen, Vroomen, 

Vroman) Johanna Elisabeth,  
* Sittard, 1734. nov. 24.  
† uo. 1801. okt. 20.   

392.  Spee (Spée) Martin,  
* Wehr?,  1725/30.  
† Wehr, 1787. márc. 10.  196.  Spee Jean Johannes,  

* Wehr,  1761. okt. 27.  
† 1810 körül.  393. Brandts (Brants) Maria,  

* Hoengen, 1728. dec. 8.  
† Wehr, 1791. nov. 7. 

394.  Severins Petrus Johannes,  
* Sittard, 1717. márc. 2.   
† uo. 1792. jan. 17.     

98. Spee Martin,  
  * Sittard, 1784. 
  márc. 27.  
  † uo. 1839. okt.  
  13.  

 

197.  Severins Maria Catharina,  
* Sittard,  1748. ápr. 30.  
† uo. 1809. aug. 11.   395.  Rutten Maria,  

* Sittard, 1715. ápr. 18.  
† uo. 1789. aug. 15.    

396. Bosselaers (Boussealer) Leonardus 
Laurentius,  

* Susteren, 1722. aug. 2.  
† Limbricht, 1793. nov. 3.    

K
ön

in
gs H

en
d

rik
 W

in
an

d
,  

* S
ittard, 1854.  jún. 20. 

† B
rassó, 1914. m

árc. 17. 

 
 
 
 
 
 
 
49.  Spee Maria 

Anna,  
  * Sittard, 1822. 

máj. 29.  
  † uo. 1897. febr. 

9. 

198.  Bosselaers Nicholaus Petrus,  
* Limbricht, 1764. márc. 30.  
† Sittard, 1839. márc. 6.    397.  Wentracken Anna Catharina,  

* Limbricht, 1740. júl. 6.  
† Sittard, 1812. dec. 6.    

398.  Leurs Johannes,  
* Echt, 1717. dec. 8.   
† uo. 1780. júl. 9.  

 

99. Bosselaers Maria 
Elisabeth,  
* Limbricht, 
1796. júl. 27.  
† Sittard, 1865. 
dec. 9.  

 199.  Leurs Maria Catharina,  
* Echt, 1766. márc. 25.  
† 1839 elıtt.  

399.  Smeets Maria,  
* Echt,  1731. márc. 2.    



————    23232323    ———— 

 

25. Machold Albertine 
 

400. Macholt Johann Josef,  
* Bennisch, 1763. márc. 2.  

  

200. Macholt Johann Josef,  
* Bennisch, 1785. dec. 30.  

401.  Philipp Elisabeth  

402.  Heinz Johann Nepomuk 

100. Machold Franz 
Florian,  

   * Bennisch, 1811. 
okt. 19. 201. Heinz Franziska,  

* Bennisch, 1781. nov. 4.  
403.  Macholt Maria Theresia,  

* Bennisch, 1759. okt. 10.  

404.  

202.  

405.  

406.  

50.  Machold  
      Franz,  

   *Bennisch, 
    1839. jan. 4. 

 
 
 
 
 
 

101.  N.N.  
†1846. május 24. 

elıtt 

203.  

407.  

408.  Bittmann Hyeronimus,  
* Bennisch, 1737. jan. 8.  

204. Bittmann Hyeronimus 
Augustinus,  

* Bennisch, 1768. júl. 7. 
409.  N. Maria Clara   

410.  Bernt Franz,  
* 1750/60.  

102. Bittmann Josef,  
* Bennisch, 1799. 
febr. 27. 

205.  Bernt Elizabeth,  
* 1770 körül.  

411.   

412.  Sauer Karl  

M
ach

old
 A

lb
ertin

e,  
* B

ennisch, 1873. dec. 20.  
† B

udapest X
III., 1955 aug. 24.  

51.  Bittmann 
Josepha,  

* Bennisch, 1842. 
dec. 26. 

206.  Sauer Johann,  
* 1781 ?  

413.  

414.  Füttner Anton,  
* 1750/60.  

 

103. Sauer Franciska,  
* Bennisch, 1814. 
jan. 24.  

207.  Füttner Theresia,  
* Bennisch, 1776. júl. 2.  

415.  N. Maria Theresia  



————    24242424    ———— 

 

26. Gleichmann Emil Herman Ármin 

416.  

  

208.   

417.  

418. 

104. Gleichmann 
Emmanuel,  
* 1810/20. 

209.  

419.  

420.  

210.  

421.  

422.  

52.  Gleichmann 
Éliás,  

* Nagyléta-
Sztropkó, 1841.  
† Hajdúszobosz-
ló, 1909. febr. 2.  
 
 
 
 
 
 
  

105. Hender Frida,  
* 1810/20. 

211.  

423.  

424.  

212.  

425.  

426.  

106. Gelber Simon, 
*Gelse, 1804.  
† Hajdúsámson, 
1874. júl. 16. 

213.  

427.  

428.  

26. G
leich

m
an

n
 E

m
il H

erm
an

 Á
rm

in
, 

* H
ajdúszoboszló, 1881. m

áj. 17. 
† B

udapest X
III., 1956.  

 
 
 
 
 
 
 
 
53.  Gelber Lina, * 

Hajdúsámson, 
1845. 

214.  Grünwald Bernát  

429.  

430.  

 

107.  Grünwald Éva,  
* Gelse, 1821. 
 † Hajdúsámson, 
1887. márc. 7.  

215.  N. Rachel  

431.  



————    25252525    ———— 

 

27. Kohn Regina 

432.  Kohn Fülöp,  
* 1760/70.  
† Balassagyarmat, 1812.  

  

216.  Kohn Farkas,  
* Ebeck,  1790/96.  
† Balassagyarmat, 1869. jan. 
2.  

433.  

434 

108.  Kohn Fülöp,  
* Ebeck - 
Kelezsény, 1824.   
† Balassagyarmat, 
1908. máj. 10. 

217.  Fuchs Eleonóra,  
* 1792/1803.  

  † Balassagyarmat, 1873. júl.  
  14.  

  435.  

436.  Breiner Nathan  
218.  Breiner Wolf,  

† Balassagyarmat, 1829.  

437.  

438.  

54. Kohn Móric,  
* Balassagyar-
mat, 1856. nov. 
20.  
† Karcag, 1935. 
jún. 22.  
 
 
 
 
 

 

109. Breiner  
Franciska,  
* Balassagyar-
mat, 1817.  
† uo. 1883. jan. 
23.  

 

219.  Hecht N.  

439.  

440.  

220. = 218.  
 

441.  

442.  

110. Breiner Izsák 
Ignác,  

  * Kóvár, 1822.  
  † Balassagyarmat, 
    1880-85.  221. = 219.  

443.  

444.  

27. K
oh

n
 R

egin
a,  

* B
alassagyarm

at, 1881.nov. 8. 
† B

udapest X
III., 1972. jan. 21.  

 
 
 
 
 
 
 
 
55.  Breiner Emma, 

*Balassagyarmat
1860. okt. 29. 

    † Karcag, 1899. 
febr. 14. 

222.  Freller Bernát  

445.  

446.  

 

111. Freller Johanna,  
     *Balassagyarmat, 
    1830.  

     † uo. 1919. ápr. 14. 

223.  Breiner Berta  

447.  
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28. Weidinger Pál 
 

448.  Weidinger Bartolomeus,  
* Dunaharaszti, 1724. ápr. 1.  
† Soroksár, 1790. jan. 11.    

  

224.  Weidinger Márton,  
* Soroksár, 1765. okt. 17.  
† uo. 1808. máj. 6.  

  449.  Kreis Anna Mária,  
* Dunaharaszti, 1729. márc. 16.  
† Soroksár, 1787. dec. 23.  

450.  Weinmann Konrád,  
* 1748.  
† Soroksár, 1788. márc. 24.   

112. Weidinger  
Márton,  
* Soroksár, 1796. 
okt. 14.  
 † uo. 1849. febr. 
17. 

225.  Weinmann Rozina,  
   * Soroksár, 1771. szept. 29.  
 451.  Gerstenmayer Annamária,  

* 1736 körül  
† uo. 1831. máj. 17.    

452.  Feith Konrád,  
* 1730/40.  

226.  Feith Jakab,  
     * Soroksár,  1776. szept. 6. 

453.  Weimper Apollónia,  
* Soroksár, 1740. márc. 10.  

  

454.  Khöber János,  
* 1715.  
† Soroksár,  1785. okt. 30.    

56.  Weidinger Já-
nos,  

*Soroksár, 
1838. jún. 22. 
† uo. 1922. 
szept. 4. 
 
 
 
 
 
 

113. Feith Mária An-
na,  

* Soroksár, 1816. 
febr. 9.   227.  Khöber Magdolna,  

* Soroksár,  1774. jún. 1.  
455.  Engler Erzsébet,  

* 1740/50.  

456.  Schubert Jakab,  
* Soroksár, 1766. júl. 28.  
† uo. 1810. máj. 3.  228.  Schubert Jakab,  

* Soroksár,  1796. febr. 24.  
† uo. 1856. febr. 16. 

457. Ruff Annamária,  
* 1760/70. 

458.  Moser Sándor,  
* Soroksár, 1769. aug. 31.  
† uo. 1808. dec. 31.    

114. Schubert 
        Sebestyén,  

* Soroksár, 1829. 
    ápr. 15.  
† uo. 1892. júl. 21. 

229.  Moser Ursula,  
* Soroksár,  1797. jan. 22.  
† uo. 1861. ápr. 12.  

459.  Pfaderm Terézia,  
* 1760/70.  

460.  Bieber Sebestyén,  
* Dunaharaszti, 1755. jan. 9.  
† uo. 1786. márc. 1.  

28. W
eid

in
ger P

ál,  
* S

oroksár, 1882. jan. 17. † B
udapest X

X
. 

 S
oroksár., 1957. m

áj. 14.   
 
 
 
 
 
 
 
57.  Schubert  
     Terézia,  

* Soroksár, 1855. 
jan. 31.  

† uo. 1941. jan. 
27. 230.  Bieber György,  

* Soroksár,  1785. júl. 5.  
† uo. 1842. márc. 22.   

  461.  Kaltenecker Magdolna,  
* Soroksár, 1760. máj. 21.    

462.  Schwering Gáspár,  
* 1740/60  

 

115.  Bieber Anna,   
* Soroksár, 1835. 
ápr. 13. 

231.  Schwering Erzsébet,  
* Soroksár, 1792. júl. 22.    

463.  Scheibling Barbara,  
* 1773.  
† Soroksár, 1813. ápr. 27.   
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29. Ott Erzsébet 

464.  Ott János Mihály,  
  * Soroksár, 1748. szept. 26.  
  † uo. 1805. szept. 8.  

  

232.  Ott Boldizsár Baltazár,  
* Soroksár,  1773. máj. 2.  
† uo. 1849. júl. 1.  465.  Redlinger Anna,  

  * Soroksár, 1750. okt. 8.   
  † uo. 1812. nov. 8.  

466.  Glatzer Sebestyén,  
  * 1743. 

116.  Ott Tamás,  
* Soroksár, 1817. 
dec. 4.  
† uo. 1875. szept. 
12.  

233.  Glatzer (Glaser) Anna,  
* Soroksár,  1776. jún. 26.  
† uo. 1850. szept. 19.  

467.  Klatzin Erzsébet,  
  * 1740/50.  

468.  Purczeld Lénárd,  
  * Soroksár, 1748. aug. 10.  
  † uo.  1807. nov. 2.  234.  Purczeld Lénárd,  

* Soroksár,  1775. aug. 3.  
† uo. 1857. okt. 27.  469.  Wéber Adelheid,  

* 1751.  
† Soroksár, 1806. máj. 1.   

  

470.  Kölblinger András,  
   * 1748.  

58.  Ott Tamás,  
* Soroksár, 
1853. jún. 15.  
† uo. 1905. 
márc. 31. 
 
 
 
 
 
 
 

117. Purczeld  
     Terézia,  

* Soroksár, 1816. 
jan. 27.  
† uo. 1866. szept. 
17.  

 

235.  Kölblinger Krisztina,  
* Soroksár,  1779. jún. 29. 
† 1850. máj. 5.  

 471.  Stricker Katalin,  
   * 1750.  

472.  Feith János József,  
   * Soroksár, 1754. febr. 14.  
   † uo. 1821. márc. 26.    236.  Feith József,  

 * Soroksár,  1786. máj. 9.  
 † 1854. nov. 28.  473.  Kapeller Mária Anna,  

   * 1751.  
   † Soroksár, 1816. nov. 9.   

474.  Krammer József,  
  * 1760/70.  

118.  Feith József,  
* Soroksár, 1818. 
aug. 3.  
† uo. 1895. júl. 30.  

 

237.  Krammer Mária,  
   * Soroksár, 1791. szept. 13.  
 † uo. 1869. máj. 26.   

  475.  Feith Rozália,  
  * Soroksár, 1773. dec. 22.    

476.  Ezer (Eser) János,  
  * Soroksár, 1742. aug. 3.  
  † uo. 1810. szept. 29.  

29. O
tt E

rzséb
et,  

* S
oroksár, 1885. nov. 13. 

† uo. 1924. m
árc. 15. 

 

59.   Feith Terézia,  
  * Soroksár, 

1857. jún. 1.  
  † uo. 1936. dec. 

9.   

238.  Ezer György,  
* Soroksár,  1782. máj. 16.  
† uo. 1856. ápr. 8.  477.  Wéber Szabina,  

  * 1751.  
  † Soroksár, 1806. márc. 5.  

478.  Holtzmann Antal,  
  * Soroksár, 1761. ápr. 29.  
  † uo. 1842. jún. 20.    

 

119.  Ezer Erzsébet, 
* Soroksár, 1816. 
okt. 13.  

 † uo. 1892. nov. 
18.  

239.  Holtzmann Rozália,  
* Soroksár, 1788. dec. 1.   
† uo. 1859. aug. 19.  

  479.  Glatzer Erzsébet,  
  * Soroksár, 1768. nov. 4.   
  † uo. 1831. ápr. 13.    
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30. Waltner István 
 

480. Waltner Pál Péter,  
* Soroksár, 1767. máj. 28.   
† uo. 1794. júl. 30.    

  

240. Waltner József,  
 * Soroksár, 1794. júl. 3.  
 † uo. 1873. jún. 22.  481. Gruber Krisztina,  

* 1774.  
† Soroksár, 1839. febr. 28.   

482. Müller József,  
* 1760/70. 

120. Waltner Pál,  
   * Soroksár, 1818. 

okt. 30.    
241. Müller Marianna,  

* Soroksár,  1797. szept. 22.  
† uo. 1874. febr. 3.  

483. Frontron Erzsébet,  
* 1766/70.  

484. Kaltenecker Gottlieb,  
  * 1753.  
  † Soroksár, 1829. szept. 24.   

  
242. Kaltenecker János,  

* Soroksár,  1783. máj. 27.  
† uo. 1837. márc. 12.  485. Schwarzkopf Magdolna,  

* 1753.  
† Soroksár, 1781. dec. 29.  

486. Schmidt András,  
* Soroksár, 1760. jan. 24.   
† uo. 1829. aug. 30.    

60.  Waltner Pál,  
* Soroksár, 1843. 

ápr. 13.  
† Pest IX., 1889. 

okt. 11. 
 
 
 
 
 
 

121. Kaltenecker 
Rozália,  

* Soroksár, 1820. 
okt. 21. 

243. Schmidt Katalin,  
* Soroksár,  1788. okt. 29. 
 † uo. 1845. jún. 7.    487. Müller Helena,  

* Soroksár, 1764. aug. 16.   
† uo. 1829. nov. 20.    

488. Ámon Mihály,  
* 1707.  
† Soroksár, 1805. aug. 20.    244. Ámon Fülöp János,  

* Soroksár,  1760. márc. 1. 
 † uo. 1821. aug. 20.  

489.  Schoffer Margit,  
* 1730/40. 

490. Riesz Joachim,  
* 1748.  
† Soroksár, 1824. febr. 12.    

122. Ámon Ferenc,  
* Soroksár, 1807. 
dec. 26.  
† uo. 1855. febr. 25.
  

245. Riesz Erzsébet,  
* Soroksár, 1781. ápr. 11. 
 † uo. 1835. jún. 27.  

491. Mader Teréz,  
* Soroksár,  1756. júl. 13.    

492. Printz György,  
* Soroksár, 1756. aug. 10.  
† uo. 1804. júl. 19.    

30. W
altn

er István
, 

* P
est IX

., 1872. dec. 17. 
† S

oroksár, 1922. jún. 11.   
 
 
 
 
 
 
 
61.  Ámon Mária, * 

Soroksár, 1847. 
márc. 21. 
† Budapest 
VII., 1930. aug. 
3. 

246. Printz Ferenc,  
* Soroksár,  1786. máj. 11. 
 † uo. 1848. aug. 3.  

493. Schiff Krisztina,  
* 1750/60.  

494.= 462  

 

123.  Printz Borbála 
Barbara,  

* Soroksár, 1812. 
nov. 2.  

247. Schwering Annamária,  
* Soroksár,  1784. ápr. 27.  
† uo. 1865.jan. 13.  

 
495. Wéber Barbara,  

* 1763.  
† Soroksár, 1791. márc. 23.   
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31. Antor Rozália 
 

496. Andor Georg,  
* 1731  
† Szigetújfalu, 1805. okt. 8.  

  

248. Antor (Andor) Laurentius, * 
Hardheim, 1767   

† Soroksár, 1827. jún. 3.  497.  Burger Anna Mária,  
* Hardheim, 1739  
† Soroksár, 1789. dec. 22.  

498.  Teppich György,  
* 1752. 

124. Antor János,  
* Soroksár, 1801. 

jún. 14.  249. Teppich (Tepesch)         
Marianna,  

* Soroksár, 1781.dec. 2.   
† uo. 1855. aug. 27.    499.  Hoffmann Marianna,  

* Soroksár, 1758. júl. 5.  
 † uo. 1814. nov. 4.    

500.  Szemler (Semler) Ferdinánd,  
* Kerepes,  1740. szept. 26.   
† Dunaharaszti, 1823. szept. 14.   250. Szemler János,  

* Dunaharaszti, 1781. febr. 16.   
† Soroksár, 1831. jan. 13.  

501.  Schuszter Annamária,  
* Dunaharaszti, 1741. ápr. 30.   

502.  Khöber Tamás,  
* Soroksár, 1755. dec. 19.   

62.  Antor János,  
  * Pest VIII., 1838. 

jún. 7. 
  † Pest IX., 1888. 

júl. 4. 
 
 
 
 
 
 

125. Szemler Kata-
lin,  
* Soroksár, 1807. 
máj. 10.  

 

251. Khöber (Köber) Barbara,    
* Soroksár, 1786. febr. 11.   

503.  Ruff (Rusch) Katalin,  
* 1759.  

504.  Láng Sebestyén,  
* 1753.  
† Újhartyán, 1819. szept. 5. 252. Láng (Lang) Jakab,  

* Soroksár, 1797. máj. 20.   
† Újhartyán, 1852. febr. 16.    

505.  Hiemer (Himmer) Anna Mária, 
*1761. 

506.  Aschenbrenner József,  
* 1767.  
† Újhartyán, 1841. febr. 25.  

126. Láng József,  
* Újhartyán, 
1816. júl. 31.  
† Pest VIII., 1887. 
márc. 9. 

253. Aschenbrenner Barbara, * 
Újhartyán, 1799. okt. 27.  

 † uo. 1829. aug. 8.    507.  Holl Erzsébet,  
* Szigetújfalu, 1770. dec. 29.   
† Újhartyán, 1834. ápr. 24.  

508.  Kletzl János,  
* Soroksár, 1754. okt. 7.  
† Újhartyán, 1825. szept. 26.    

31. A
n

tor R
ozália, 

* P
est IX

., 1884. aug. 6.   
† B

udapest X
X

 / S
oroksár, 1967. okt. 30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
63.  Láng Rozália,  

* Pest VIII., 1847. 
dec. 14.  

† Pest IX., 1889. 
máj. 2.   

254.  Kletzl János,  
* Újhartyán, 1783. márc. 8.  
† uo. 1858. ápr. 20.  509.  Blutzer (Prutzer) Annamária,  

* Soroksár, 1758. szept. 1.  
† Újhartyán, 1826. nov. 23.    

510.  Schuszter András,  
* Dunaharaszti, 1756. jan. 17.   
† Újhartyán, 1831. okt. 16.  

 

127.  Kletzl Rozália, 
* Újhartyán, 
1816. jan. 7.  

 † Pest VIII., 
1852. márc. 7.  255.  Schuszter Veronika,  

* Dunaharaszti,  1788. nov. 
   9.  
† Újhartyán, 1835. nov. 24.   

 
511.  Kaltner Mária Anna,  

* Taksony, 1755. febr. 11.   
† Dunaharaszti, 1830. ápr. 11.  
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İSJEGYZÉK 
 

1. generáció 
A Gyermekek 

 
1a. Várkonyi Fanni, * Budapest XIII., 2001. okt. 29. 
1b. Várkonyi Dániel Ádám, * Budapest XIII., 2003. aug. 14. 

 
 

2. generáció 
A Szülık 

 
2. Várkonyi Tibor, * Budapest VIII., 1971. szept. 7. Dr. jur.  

Ügyvéd, mediátor, ingatlanközvetítı- és értékbecslı, adatait lásd.: Who is Who.-kiadványokban. 
Testvére: Várkonyi György Sándor. 

= Budapest III., 2001. jún. 2.; 10 éves rózsa-esküvı: Budapest III., 2011. máj. 28. 
3. Könings Nikolett Dóra, * Budapest XII., 1970. szept. 6. 

Marketinges, médiatervezı. 
Testvére: Könings Norbert Gábor. 

 
 

3. generáció 
A Nagyszülık 

 
4. Várkonyi (Waldmann) Sándor (Shalom) * Budapest XIII., 1944. aug. 6. Dr. med. 

Belgyógyász, kardiológus, üzemorvos, adatait lásd.: Who is Who.-kiadványokban. 

= Budapest II., 1969. szept. 22.  
5. Bátai Rozália Mária, * Budapest VIII., 1944. febr. 5. 

Okleveles közgazdász, statisztikus, mérlegképes könyvelı. 
Testvére: Bátai Ilona, Bátai István.  

 

6. Könings Norbert György, * Budapest VIII., 1940. jún. 26.  
Külkereskedelmi üzletkötı. 

= Budapest V., 1966. aug. 5.  
7. Weidinger Mária Margit, * Soroksár,  1940.  jan. 10.  

Okleveles közgazdász, külkereskedı. 
Testvére: Weidinger István. 

 
 

4. generáció 
A Dédszülık 

 
8. Várkonyi (Waldmann) Lajos István (Yitzhak) * Budapest VI., 1918. ápr. 8. † Budapest XIV., 

2003. ápr. 26.; Tem. Budapest, Kozma utca 121. parcella, 3. sor, 1. sír.  
Névmagyarosítás: Waldmannról Várkonyira történı névmagyarosítás a 45255/1975 BM engedéllyel 1945. 

08.10. napján történt. 
Iskolái: 
1920-1928 között Újpest, Viola utcai Általános Iskola.  
1928-1936 között az Újpesti M. Kir. Állami Könyves Kálmán Gimnázium (IV. kerület Tanoda tér 1.).  
Önéletrajza szerint a gimnáziumi években a tanári kartól pénz, ruha, és könyv segélyt kapott és évi 3-3 ta-

nítványt, akiket 30-36 pengı/hó díjazás ellenében tanított. Vagyoni viszonyokra jellemzı, hogy 
1934.09.05.-én Újpest város jegyzıjéhez kellett fordulnia tanszersegélyért.  

 (BFL. V.675/C; 47.159/1934.sz.) 
Tanulmányi eredményei miatt végig tandíjmentes volt, az 1929-1930-as évben az Újpesti Közmővelıdési 

Kör 10 koronás aranyát kapta tanulmányai díjaként (társakkal). 
1932.02.13-14. között a budapesti tornaversenyen a II. korosztályban 1 díjat nyert csapatban. 
1933.11.26.-án a MOTESZ tornaversenyén vasjelvényt érdemelt ki. 
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1934.12.15.-én a MOTESZ tornaversenyén bronzjelvényt kapott. 
A gimnázium Sportkörének VIII. osztályban titkára volt. 
Egyes iratok szerint 1936- (valójában szerintem 1938.09.09.) -1940.03.09. között a Szentkirályi utcai 

Tanonciskolában segéd képesítést kapott. 
1947.01.15. napján Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mőszerész mester képesítését kapta. 
1949-1952. között a Budapesti Mőszaki Egyetemen folytatja tanulmányait. 
1952.10.03. napján a Budapesti Mőszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Rádiós Szakán diplomázott (1949-

1952, diploma 565-1952-R.II./07), és 1952.10.10. napján Híradástechnikai Hadmérnök kiegészítı 
vizsgát tett.  

1969-1971 között elvégezte a MSZMP Budapesti Bizottsága Marxizmus-Leninizmus Egyeteme Szoc. Pol. 
Szakát. 

Foglalkozása: „(villamos)mérnök” 
II. Világháború: 
Munkaszolgálat tartama, idıszakok (összesen több mint három és fél év): 1940.08.20.- 1943.09.01., 

1944.04.25.- 1944.12.24., (négyszer szökött meg). 
1944 augusztusban született Sándor fia (lásd.: 4.). 
1944 Karácsonykor beszökött a Pesti Gettóba, ahonnan feleségével és Sándor nevő fiával 1945.01.18.-án 

szabadult.  
1945-ben, mint túlélıt írták össze, nyomtatásban lásd.: Counted Remnant 1231 oldal (kiadta: World Jewish 

Congress, 1946).  
II. Világháborús történeteket azok szörnyőségei miatt nem közlök, kivéve egy példát, mely mutatja az ese-

mények jellegét: 1944-ben (idıpontot nem tudom beazonosítani) Szegedrıl jöttek fel a munkaszol-
gálatosok (ı is), amikor Kecskemét környékén leparancsolták ıket a teherautóról és az árokpartra 
állították ıket. A géppuskát felállították velük szemben, a géppuskás befeküdt a fegyver mögé, amikor is 
ezen a telepített állomáson éppen telefonhoz hívták a géppuskást vagy a parancsnokot. Ahogy felállt a 
géppuskás, a kivégzésre váró munkaszolgálatosok megrohantak egy háromkerekő teherautót, 
felmásztak rá és elmenekültek Budapest felé. Egy telefonhíváson múlt Waldmann Lajos élete. 

Katonaság: 
A XIV kerületi Kiegészítı Parancsnokság századosa, Néphadsereg tagja a Honvédelmi Minisztérium állo-

mányában. 
Állományban szolgált: 1952.10.11.-tıl 1957.05.11. között. 
Tartalékos állományban szolgált: 1957.05.12.- 1957.05.28. között.  
Leszerelve: 1957.05.28. (a teljes Néphadsereg tartalékos állományának megszüntetése során). 
Nyelvek: 
Orosz középfok – Idegennyelvi Továbbképzı Intézet 2540/1969 
Emellett (nyelvizsga nélkül?): angol, német, olasz, latin, ógörög és héber nyelveken beszélt. 
A KFKI belsı anyagai szerint olaszul és németül beszélt, angolul olvasott. 
Párt - és szakszervezeti tagság:   
1945-1947 között SZDP, majd MKP-MDP tagja, 1957-tıl az MSZMP tagja. 
Központi Fizikai Kutató Intézetben betöltött párt-és egyéb funkciók:  
KFKI pártszervezet titkára, majd a KFKI Pártbizottság tagja, 1960-tól KFKI III. alapszervezet párttikára, 

1962-tıl KFKI Fegyelmi Bizottság elnöke 
Munkahelyek: 
1936.09.01.-1938.03.01. között mint „tisztviselı” dolgozott (nem tudni mi lehetett ez), közben a Müller és 

Fehér cégnél segédraktáros volt havi 40 pengı fizetésért. 
1938-tıl a Magyar Philips Mővekben mőszerész-tanonc. 
1940.03.04.- 1945.04.01. között munkaszolgálatos. 
1945.04.01.-1945.04.20. között a Magyar Philips Mővek Rt. állományában mőszerész-segéd, majd mő-

szerész. (Valójában a munkaszolgálat alatt volt segéd, de itt követhetetlenek a pontos események.) 
1946-1948 között önálló kisiparos, közben mestervizsgát tett rádiójavításra, majd bérmunkákat végzett 

villanyszerelı mestereknek. 
1948.11.16.-1949.09.01. között a Könnyőipari Minisztérium elıadója. 
1949.09.01.-1950.09.20. között a Munkaerıtartalékok Hivatala elıadója. 
1952.10.11.-1957.05.28. között a XIV kerületi Kiegészítı Parancsnokság (tartalékos ?) századosa, a Nép-

hadsereg tagja a Honvédelmi Minisztérium állományában, közben (1952-1954 között) a KFKI atomfizikai 
osztály tudományos munkatársa, majd a Haditechnikai Intézetben hadmérnök (1954-1955). 

1956.01.01.-1977.06.30. között Központi Fizikai Kutató Intézet (1121 Budapest, Konkoly Thege u. 28-33.) 
munkatársa, majd idıvel reaktor fımérnök, mőszaki-gazdasági vezetı (azonosító szám: 01749) –lásd 
alább- 

Nyugdíjasként: 
MTA KFKI mőszaki tanácsadója 1983.10.01.- 1984.03.31. között, fımunkatársa 1988.02.01.-1990.12.31. 

között. 
Munkával töltött és a nyugdíjazáskor elismert idıszak: 1936.07.15.-1977.06.30. közötti 37 év 52 nap.- 
KFKI-nál betöltött funkciók,és a KFKI-val összefüggı tagságok és beosztások 
1956. tavaszától 3 hónap reaktortechnikai tanfolyamon vett részt Moszkvában, majd visszatérte után a 

Reaktor Üzem Vezérlıtermi Csoportjának vezetıje lett. (1956. októberében is ebben a pozícióban volt. 
Az 1956. eseményekben egyik oldalon sem vett részt.) 

1959.10.23. napjától az Országos Atomenergia Bizottság Atommag-technikai Tanfolyamának igazgatója. 
1959.11.01. napjától a Reaktor Üzem osztályvezetı-helyettese (fımérnök-helyettes). 
1960.06.01. napján igazolják a KFKI-ban, hogy „fontos és bizalmas munkakört betölthet” a Magyar Forra-

dalmi Munkás-Paraszt Kormány az 1093/1957.XII.28. sz. Korm. Rendelet alapján. 
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1961-1965.01.13. között KFKI önálló aspiránsa. 
1962.04.03. napjától a Reaktor Üzem vezetıje (jóváhagyja az MSZMP PB 1962.03.29.-i ülése). 
1968.09.26.-1973.01.24. között a Reaktorkutatási Tudományos Tanács tagja. 
1969.01.01. napjától a KFKI tudományos osztályvezetıje. 
1971.01.19. napjától a PB. Melletti Oktatási Bizottság tagja. 
1973.01.24.-1976.06.27. között az Atomenergiakutatás Tudományos Tanács tagja. 
1973.11.07.- 1977.03.28. között a KGST atomenergia békés felhasználásával foglalkozó Állandó Bizottságá-

ban képviseli Magyarországot (tudományos mőszaki koordinációs tanács) Kinevezte: KGST Atomenergia 
Állandó Kormánybizottság. 

1983.10.01.-1984.03.31. között mőszaki tanácsadó. 
1988.02.01.-1990.12.31. között fımunkatárs. 
Hivatalos utazások (OAB=Országos Atomenergia Bizottság) 
1956 tavasz 3 hónap    Moszkva reaktorkutatási képzés 
1958 január  Olaszország 
1959 8 nap  Varsó  OAB tanulmányút 
1960 4 nap  NDK  OAB tanulmányút 
1960 8 nap  Lengyelország  OAB tanulmányút 
1961 11 nap  Bukarest OAB tanulmányút 
1962 április 5 nap Drezda  reaktor-konferencia 
1963 13 nap  Szovjetunió OAB konferencia   
          9 nap  Csehszlovákia  OAB konferencia 
1964   7 nap  Románia  OAB konferencia 
1965. április  Obnyinszk  SZU reaktorhoz új típusú főtıelem kiválasztása, és szerzıdéskötés 
1966.01.03.-tól 7 nap  Szovjetunió konzultáció az új típusú főtıelemmel kapcsolatban 
1966.11.21.-tıl 5 nap  Drezda  hőtıtechnika-téma OAB 
1967.03.05.-tıl 5 nap  Drezda  reaktor rekonstrukció-téma OAB 
1967.09.24.-tıl 6 nap Prága  Jubileumi ünnep OAB 
1967.10.30.-tól 6 nap  Drezda  tanulmányi út 
1968.12.15.-tıl 7 nap  Varsó  konferencia 
1969.09.29.-tıl 8 nap  Drezda   tanulmányi út 
1970.10.03.-tól 7 nap  Uljanovszk KGST konferencia, ahol elıadást tart és a záróbeszédet tartja 
Ezeken túl más utazásai is voltak, azonban ezeket az utazásokat nem sikerült hitelt érdemlıen azonosítani. 
Kitüntetések: 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa  1960.03.24. napján „A Szocialista Munkáért Érdemérem” 
OAB (Országos Atomenergiai Bizottság)  Elnöki Jutalom  1964 
Magyar Tudományos Akadémia   Elnöki Jutalom 1967.11.07. 
„25 Éves Jubileumi Jutalom”    1968.11.07. Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 

 1970.04.04. XX-2/12/70 3331 számon 
„A Felszabadulási Jubileumi Érdemérem” Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa  

1975.04.04. V-21/3/75 E.T. 1252 számon  
„Munka Érdemrend” ezüst fokozata 

(Valójában a legmagasabb fokozatra volt felterjesztve, de személyes és politikai ellentétek miatt – mi-
vel kritikusan szemlélte a szocializmust - ezt a fokozatot kapta meg. Nem nevezem meg, ki volt az, aki 
a kitüntetés magasabb fokozatának odaítélését megakadályozta.) 

20 éves törzsgárda tag   1975 
25 éves törzsgárda tag   1976 
Publikációk: 
Megtalálhatóak például: MTA Könyvtára, KFKI Könyvtára, BME Könyvtára, Debreceni Atomkutató Intézet 

Könyvtára 
Példák:  
1954 KFKI-közlemények: Ionforrások vizsgálata,  
1958 Természettudományi Közlöny:420MW-os szovjet atomerımő ismertetése, Energiagazdasági Tudo-

mány Egyesület jegyzete: Reaktorok vezérlésének alapja 
1959 Természettudományi Közlöny: Magyar Kisérleti Atomreaktor ismertetése 
Említik pl.: Jéki László: KFKI. Arteria Studio, Budapest, 2001; Magyar Elsık (Kossuth Kiadó, 2006; az elsı 

atomreaktorunkról szóló részben említik) 
Lakóhelyek: 
1945 elıtt, lásd Waldmann Móric Mózes (16) fejezetében írottakat 
1945.05.09.-1949 között Budapest VII. Garay utca 34. 
1949-1960.12.22. között Budapest XIV. Mexikói út 43. (fél év kitérı 1959-ben a XII. Normafa úton a KFKI 

lakótelepen).  
1960.12.23.-1991.02.07. között Budapest II. Keleti Károly utca 2. VI. emelet 2., Tel.: 369-095 
1991.02.08.-tól 2003.04.26. között Budapest VI. Hajós utca 26/a. I. emelet 1., Tel: 312-1918 
Szabadidı: 
2025 Visegrád, Lepence Völgy, Holló utca 2. szám alatti telek és hétvégi ház. 
Eredetileg UTE majd MTK szurkoló volt. 
A Tiszti Klubba járt feleségével, amíg aktív állományban volt (1957 májusa). 
Kedvenc étele volt a pálpusztai sajt és a köménymagos leves, paprikáskrumpli és a cukros-édes gom-

baleves. 
Egyebek: 
Pécsi Uránbánya vezetıjének ki akarták nevezni, de elutasította a kérést. 
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Idézet a „Kétezer gondolat 2000 kapujában” címő könyvbıl (Klisé Könyvkiadó-1999) 
 

Üzenet a III. évezred részére 
Az egyik megoldandó feladat az energia biztosítása. Az olajból termelt energia az olaj kifogyása 

miatt folyamatosan elfogy, az atomenergia termelése során pedig súlyos problémaként 
jelentkezik a sugárzó anyagok hosszú idejő tárolásának megoldása és az üzemzavarok 
lehetısége. Új energiaforrásként tekinthetı a jelenleg csekélyen alkalmazott napenergia 
globális elterjesztése és a szolgáltatás megszervezése. Ezt az energiaforrást kell tökéletesíteni 
már a III. évezred elején. Új technológiai és technikai megoldásokat kell találni a tudományos 
és gyakorlati szakembereknek a Föld energiaellátása számára. 

   Várkonyi Lajos reaktormérnök 
DNS-vizsgálatok: 
Mitokondriális DNS vizsgálat során Várkonyi (Waldmann) Lajos a Velda-klán tagjának minısült. Y-DNS vizs-

gálatának eredményeit lásd.: 128. sorszám alatt Waldmann Mártonnál. 
Különlegesen zárkózott, magát keményszívőnek mutató mérnökember volt, aki elfolytotta érzelmeit, talán 

mert a gyerekkori szegénységét, valamint családjának teljes kiirtását nem tudta feldolgozni. A maga 
módján azonban mégis kifejezte szeretetét és megbecsülését, aki ismerte ıt, tudta, hogy mikor mit 
mond. Mindemellett az egyik legokosabb ember volt, akit ismertem (ti.: a szerzı), úgy reál, mint humán 
tekintetben. Ha más családba születik, és indíttatása is meglett volna, talán megengedhetı a szerzınek 
azt állítani, hogy Teller Ede, Szilárd Leó szintjére is eljuthatott volna. Egy apróság: amikor Rómába ment 
a háború után elıadást tartani atomenergia témában, a II. Világháború elıtt tanult latinjára építve 
három hét alatt tanult meg olaszul, majd az elıadást gond nélkül meg tudta tartani, és elboldogult a 
nyelvtudásával a hétköznapokban is. Nyolcvan év fölött is visszaidézte hibátlanul a hetven évvel 
korábban tanult verseket, idézeteket. Mindemellett olyan kitőnı fizikai adottságai voltak, hogy 
amennyiben felesége nem hal meg elıtte, akár száz évet is megélhetett volna. (Csupán egyik szemét 
tette tönkre idıs korára az izotópos besugárzás, amit munkája során elszenvedett) Vallásos soha nem 
volt, azonban élete utolsó éveiben –felesége halála után- hangot adott annak, hogy zsidónak született és 
akként is kíván meghalni. Mivel felesége elötte ment el, azután már nem akart élni. 

Sírkı: 
2005.06.14.-rıl 15.-re virradó éjjel, feleségével közös sírját meggyalázták a Kozma utcai temetıben 

százharminc több másik sírral együtt. A sírjukról a képek a napilapokba és a hírmősorokba is bekerültek, 
mivel az az egyike volt azoknak a síroknak, melyeket a legbarbárabb módon törtek össze és dúltak fel.  

A család ezután helyreállította a sírt, mely azóta sértetlenül ırzi örök álmukat. 

= Budapest VII, 1943. nov. 23.  és Nagyszöllıs,  1943. dec. 19. (utóbbi idıpont egy héber 
nyelvő házasságlevélbıl került megállapításra)  

9. Rosenthal Szidónia (Cluvi), * Nagyszöllıs, 1922. márc. 4. † Budapest XIII., 2000. júl. 
13.;Tem. Budapest, Kozma utca 121. parcella, 3. sor, 1. sír 
Iskolák: 
Nagyszöllısön orosz iskolába járt, négy elemit és két polgárit végzett, édesanyja korai halála akadályozta a 

további tanulmányait. Mint legidısebb gyermek (és lány) látta el a háziasszonyi feladatokat addig, míg 
apja újra nem házasodott. Édesapja órás üzletében segédkezett gyermekként. Gyermekkori fényképe 
(Fischer Eszter nagyanyjával együtt) megtalálható a „Berehov-Beregszász Zsidósága Képekben” címő 
könyvben (Berehovo-Beregszász és környéke zsidóságának köre, Tel-Aviv-Natanya, Izrael, 5749-1989; 
106. old.; szerk. Johoshua Halevy) 

II.Világháború: 
1944.06.25.-tıl 1945.01.18. között 208 napon át gettósítva volt. 
1945-ben összeírták, mint túlélıt: Counted Remnant 1232 oldal. 
II. Világháborús történeteket inkább nem közlök. 
Munkahely: 
1940-1942. között segédmunkás, sajnos nem állapítható meg a munkavégzés helye. 
1942.05.04.-1943.05.28. között Adler Izsó fehérnemő készítınél varrónó a VIII. kerület Budapest, József 

körút 30. szám alatt. 
1942.06.31. napján költözött Budapestre, nagybátyjához, Bárdos Mórhoz a XIV. kerület Budapest, Kerepesi 

út 38. II. emelet 22. szám alá, itt házimunkában segédkezett. 
1943.07.19.-1943.09.04. között Fritsch Pálné nıi szabó mesternél varrónı a VII. kerület Budapest, Garay 

utca 32. 1. emelet 10. szám alatt. 
1951.02.10.-1951.08.20. között a Telefongyár Nemzeti Vállalat (XIV. kerület Budapest, Hungária körút 126-

132) szervezésében „elektromos átképzésben” vett részt, így mőszerész lesz. 
1951.09.10.-1953.04.15. között a Rádió és Filmtechnikai Szolgálatnál (XIV. kerület Budapest, Szabó József 

utca 12.) dolgozik. 
1953.09.15.-1956.08.31. között a MTA Méréstechnikai Mőszerügyi Intézetében dolgozik. 
1958.09.12.-1958.10.01. között az FM Mezıgazdasági Kiállítási Irodájában pénztáros (X. kerület Budapest, 

Albertirsai út) 
1959.04.06.-1959.11.22. között a MTA Mőszaki Fizikai Kutatóintézetében technikus (V. kerület Budapest, 

Martinelli tér 3.) 
1960.11.01.-1961.06.30. között MTA Mőszaki Fizikai Kutatóintézetében laboráns (V. kerület Budapest, Mar-

tinelli tér 3.) 
1961.07.01.-1961.08.31. között  MTA Kémiai-Szerkezeti Kutató Laboratóriumában laboráns 
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1961.11.27.-1977.03.04. között a Hírközlési Kutató Intézet Személyzeti Osztályán mőszerész (II. kerület 
Budapest, Gábor Áron utca 65-67.) 

Szabadidı: 
2025 Visegrád, Lepence Völgy, Holló utca 2. szám alatti telek és hétvégi ház. 
Kedvenc gyümölcse a grapefruit volt. Szerette a hremzlit (tocsni, röszti), a csirkepörköltet, a tejlevest 

borssal meghintve és a saját kakaós kevert tésztáját. Egész életében a gyomrára panaszkodott, kb. 13 
éves korában kaphatta a gyomorfekélyt, melyet idısebb korában Salvus-vízzel gyógyított. 

Sok szeretet kaptam tıle (t.i.: a szerzı), melyet azonban nehezen fejezett ki, Nagyapám által kialakított 
visszafogott természete miatt. Soha nem tanult meg hibátlanul magyarul beszélni, a nyelvtan, amit 
használt minimálisan visszatükrözte a kárpátaljai „ruszin” és (szerintem) haszid (vagy jiddis ?) 
nyelvtant. İ valójában egy ki nem bontakozott „jiddise mame” volt. Túl hamar ment el, talán dédunokáit 
is élvezhette volna, ha combnyaktörése nem következik be. 

 

10. Bátai István, * Zalaszentgrót, 1907. júl. 27.  †  Budapest XIII., 1980. febr. 26.; Temetve: 
Budapest, Megyeri temetı, 37-2.  
Zalaszentgróton született, a családjával Batthyány kastélyban laktak, mivel ott volt inas az édesapa. Ezután 

a család átköltözött Türjére, és ott a Majorban éltek. 
Iskola: 
1912-1916 között végezte az elemi iskolát, valószínőleg Türjén (és Zalaszentgróton). 
1917-1918 tanévben Zalaszentgróton végezte el az 1 polgári iskolát. Legmagasabb iskolai végzettsége ez 

maradt. 
Sport: 
A járási bajnokságban sikeres labdarúgó és atléta volt. A labdarúgó csapat vezetıje egy uradalom intézıje 

volt, ahol Batai István is dolgozott. Felnıtt korában az FTC-nek szurkolt. Ha sportoló lett volna, 
valószínőleg nagy karriert futott volna be. 

Inaskodás: 
A labdarúgó csapatot vezetı intézı segítségével igen késın (1930-ban) kapott munkakönyvet, így 23 éves 

korában lett kovácssegéd, mely szakmát 3 évig tanulta a Vince majorban. 
Kovácsinasként legalább hat hónapon át járta az országot a türjei kovács-céh inaslevelével, aztán visszatért 

Türjére. Mivel nem volt elegendı munka, cséplıgépek és Hoffer traktorok mellé alkalmazták idénymun-
kára, mely munkáért terménybeli fizetséget (árpa, búza, rozs) kapott.  

Költözés Budapestre: 
1933-ban, anyja halála után amikor az általa megkeresett terményt a rokonság az ı tudta nélkül eladta, és 

így nem tudott magának venni egy rendes öltönyruhát, összepakolt, és egy ládával pontos cél és 
lakhatás nélkül Budapestre vonatozott. Elsı budapesti éjszakáját a Teleki téren töltötte egy átmeneti 
szállón, ahol miután megvendégelte hálótársait, reggelre kifosztották, mindenét elvették.  

Munkahely: 
1933-1935 között Budapest egyik legelegánsabb éttermében, a Holub Étteremben (Budapest, Kossuth Lajos 

utca) dolgozott mindenesként, raktárosként és csaposként. A munkakönyve szerint „evıeszköz 
tisztítónak” vették fel. Itt ismerkedett össze Moór Istvánnal, akinek a húgát késıbb feleségül vette. 
(Érdekesség, hogy Moór István pedig Bátai István húgát vette feleségül, így a családban „dupla-
unokatestvérek” vannak.) 

1936-1938 között a református egyház által 1921-ben nyitott, a XII kerület Budapest Ráth György utca 5. 
szám alatti Siesta Szanatóriumban kezdett londínerként és beteghordóként dolgozni. Itt találkozott és 
beszélgetett József Attilával.  

Az 1930’-as évek közepén rövidebb idıre a Magyar Királyi Folyamırségnél szolgált, noha úszni nem tudott. 
Szolgálatára vonatkozóan sajnos nem maradt fenn levéltári anyag. 

1937-ben (házasságkötésekor) háziszolga volt. 
1938-1941 között gyári segédmunkás. 
1940-ben fél éves korában elvesztette elsı gyermekét, Ilonkát. 
1942-ben született István nevő fia, majd 1944-ben Rózsika (lásd: 5) lánya. 
1941-1943 között a GANZ Mávagban (Gyula öccsével) dolgozott, a gyár elnevezése a következıképp 

változott: 1943 elıtt  „Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak„ (budapesti és diósgyıri vasgyár 
összevonva a gyıri Ágyúgyárral) 1943-1945 között „Vitéz Horthy István Magyar Királyi Állami Vas-, 
Acél- és Gépgyárak”volt. Mivel ez hadiüzem volt, Bátai István mentesült a frontszolgálati kötelezettségek 
alól. Kazánkovácsként valószínőleg részt vett a Toldi könnyő harckocsik, a Turán típusú közepes 
harckocsik, a Nimród típusú önjáró lövegek, a Zrínyi típusú rohamlövegek gyártásában. Emelett részt 
vehetett a Botond terepjárók, LO-típusú tehergépkocsik, gızmozdonyok készítésében. 

1945-1946 között alkalmi munkából tartotta el családját, tüzifakereskedıknél végzett fizikai munkát.  
1945-1950 között egy pektint elıállító vállalatnál a vállalati mérnök segédjeként dolgozott az V kerület 

Budapest, Váci utcában vagy egy mellékutcájában. Elképzelhetı, hogy ez a munkahelye nem került 
bejelentésre. Az államosítással ez a vállalkozás megszőnt.  

1950.05.02. napjától „fızımester, lakatos” munkakörben helyezkedett el a Hőtıipari Országos Vállalat 
Mirelite Hőtıházában a XXI. Kerület Budapest, Szabadkikötıben. Itt a TMK-ban (tervszerő megelızı 
karbantartás) dolgozott.  

1951-1952 körül pártvonalon megkeresték, hogy vállalja el az Alföldön igen szép bérért gépállomások 
vezetését, azonban ezt (felesége kérése ellenére) képzetlenségére hivatkozva visszautasította.  

1965.08.16. napján infarktus gyanúja miatt leszázalékolták, nyugdíjazták. Ezt követıen rövid idıre az Ipar-
mővészeti Múzeumban dolgozott teremırként.  
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1966.07.01.-1966.10.20., 1967.06.01.-1967.09.30. és 1968.06.01.-1968.09.30. között a Pedagógusok 
Szakszervezete Vendégházában (VI. kerület Budapest, Benczúr utca 35.) 4 órás kazánfőtı állásban 
dolgozott. 

1969.11.01.-1969.12.31. között a Budapesti Orvostudományi Egyetemen (SOTE) karbantartó munkás. 
II. Világháború: 
1944. ıszén a nyilas hatalomátvételkor családjával elmenekült Tapolcára, majd a Haláp-hegyen húzódtak 

meg. Egy ismeretlen zsidót bújtatott, azonban a megmentett neve kideríthetetlen maradt számomra, 
ezért a Yad Vashem Világ Igazai közé nem tudtam bejelenteni nagyapámat. (1956 óta a Yad Vashem 
azokat a nem zsidókat, akik életük kockáztatásával, ellenszolgáltatás nélkül mentettek zsidókat a 
Holocaust alatt, a Világ Igazai közé sorolja. Ezek az emberek, vagy örököseik, egy örökzöld –a hıs nevét 
viselı- fát ültethetnek Yad Vashemben, ezzel azt jelképezve, hogy „aki egy embert ment meg, egy egész 
világot ment meg”. ) Miután a szovjet csapatok bejöttek a területre, a bombázás közepette sráglyán 
(nagy talicska) tolta fel két élı gyermekét (Pityu, és Rozika) Haláphegyre. 1945 elején a Geyer Flórián 
SS lovasezred elvitte kovácsnak, azonban innen megszökött, nem akarta az SS-t szolgálni. 1945 végéig 
Bagolasánc-Bánompusztán és Tapolcán élt családjával, az elıbbi helyen volt egy eset, amikor egy 
fegyveres szovjet katonával került verekedésbe, mivel a katona az összes élelmüket el akarta vinni 
(elképesztı testi ereje volt, így az élelem megmaradt). A család jórészt a Bagolasáncon átfolyó patakból 
kifogott rákokon élt. Itt gyógyította meg egy sátoros cigányasszony Bátai Rozáliát, akirıl kiszáradása 
miatt az orvos „lemondott”. (A viszonyokra jellemzı, hogy Bátai Rozáliát higított borral tudták csak 
táplálni, lopótökön keresztül, mivel Moór Rozáliának elment a teje. Bátai Rozáliának hatalmas 
köldöksérve is volt, ez sem lehetett akkor kezelni.) 1945-ben Tapolcán egy bombázás után talált egy 
zsák cipıt, melyet sietve magához vett, késıbb kiderült ki, hogy valamennyi cipı ballábas volt. Egy ideig 
egy SS tankban meghalt német katonánál talált fejsze és kanál volt a teljes vagyona, miután a 
Haláphegyen elásott bıröndjeiket (és értékeiket) valaki kiásta, és elvitte. 

Párttagság, 1956: 
1945-ig a szociáldemokrata párt tagja, majd a szociáldemokrata párt és az MKP egyesülése után 1956-ig 

párttag. 
1952-ben az ÁVO feleségével együtt kihallgatta egy gyermekcsíny miatt (István fia révén), de nem lett 

belıle következmény.  
1956-tól egyik pártnak sem volt tagja.  
1956-ban sebesülés, inzultus sem ıt, sem feleségét nem érte, azonban többször voltak közvetlen élet-

veszélyben, amikor pl. a Ferdinánd-hídon kenyérért mentek, közvetlen mellılük lıttek ki járókelıket. 
Kitüntetések: 
Többször kitüntették kiválló dolgozóként, a MIRELIT Vállalat zászlaját Május 1-i ünnepi felvonulás alatt 

vihette. 
Néhány jutalom: 1960.03.12. „10 éves munkaviszony” 500.-Ft pénzjutalommal. 1960.03.20. napján 200.-Ft 

jutalom, 1961.03.31. kiválló dolgozó 400.-Ft jutalommal, 1962.07.03. napján 400.-Ft, 1964.04.28. 
napján 300.-Ft jutalom. 

 
Nótája: 

Széles a Balaton azért ingadozik 
szerelmes a legény, azért házasodik 
szerelmes ne volna nem is házasodna 
egyik faluból a másikba nem járna. 
 
…………… 
széles a Balaton vize, keskeny a híd rajta 
ne menj arra édes rózsám mert leesel róla 
nem esek nem esek én a Balaton vizébe 
inkább esek édes rózsám véled szerelembe 
 
Balatoni kikötıbe megállt a gızhajó 
közepébe ki van tőzve a nemzeti zászló 
fújja a szél fúja, mindig az is arra fújja 
ahonnan a kisangyalom a gyorsvonat hozza 
 

Szabadidı: 
Szabadidejében a Budapest XIII. kerületi Szent István parkban figyelte a sakkozókat és kártyázókat. 
Szerette a horgászást.  
A Lehel piacon állandó vendég volt, imádott piacon vásárolni, és sült hurkát, kolbászt enni, hozzá fröccsöt 

(vörösborból) inni, és beszélgetni. 
Kedvenc étele volt marhapörkölt nokedlival, a pacalpörkölt, a sült oldalas, olajos hal és a hagymás hal. 
Lakások: 
1937-ben, házasságkötésekor a XII Budapest, Kékgolyó utca 5. (Siesta Szanatórium) szám alatt, majd az V. 

kerület Budapest, Semmelweis utca 15. szám alatt (ezt a Holub Étterem bérelte), illetve késıbb 1952-
1954 között a Semmelweis utca 19. szám alatt lakott.  

1954-tıl haláláig 1133 Budapest, Hegedős Gyula utca 68. 4. emelet 33. szám alatt lakott egy 42 m²-es  
egyszobás lakásban a családjával, néha a rokonaival is. 

Itt volt a közelben a Hegedős Gyula utca és Gogol utca sarkán az Izsáki Borozó, ahová idınként múlatni 
ment az idıt. 
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Végtelenül melegszívő volt, szeretett mesélni, emlékszem (t.i.: a szerzı), hogy a hasán fekve hallgattam a 
meséket. 

= Budapest V., 1937. okt. 24.  
11. Moór Rozália, * Tapolca, 1914. márc. 30. † Budapest XIII., 1999. nov. 6.; Temetve: Bu-

dapest, Megyeri temetı, 37-2. 
Iskola: 
1918-1922 között a négy elemit elvégezte Tapolcán.  
1922-1926-között Tapolcán végezte a négy polgári iskolát a Templom téri iskolában, ahol apácák tanították. 
Munkahely: 
1930-1934. között Tapolcán háztartási alkalmazott. 
1935-1939  között Budapesten a Holub Étteremben kézilány, aki a szakácsoknak segített közvetlenül. 
1947.02.15.-1951.03.31. között a Szabadság Lapkiadóvállalatnál (VIII. kerület Budapest, Blaha Lujza tér 

3.) lapkihordó. 
1951.04.01.-1952.04.30. között a Posta Központi Hírlap Irodában lapkihordó. 
1952.05.01.-1952.08.31. között a Budapesti 62. sz. Posta Hivatalban lapkihordó. 
1952.09.27.-1954.07.15. között a Fıvárosi V. kerületi Ingatlankezelı Vállalat (V. kerület Budapest, 

Városház utca 4.) alkalmazásában házfelügyelı a Semmelweis utca 19-ben. 
1954.08.04.-1969.05.31. között a MÁV Igazgatóságánál (VIII kerület Budapest, Kerepesi út 5.) fıszakács, a 

munkaügyi nyilvántartás szerint a MÁV-nál a következı munkakörei voltak az Igazgatóság és Jogi 
Osztálya alatt: 1954.08.04.-tıl kezelı munkás, majd elımunkás, majd szakmunkás, majd a Keleti 
Pályaudvaron segédellenır.  

Szakácsvizsga: 
1956.07.12. napján jeles eredménnyel vizsgázik szakács szakmunkásvizsgán a Budapesti Városi Tanács 

Közétkeztetési Tanulóiskolájában (V. kerület Budapest, Váci utca 43.) 
Nyugdíj: 
1969.05.31. napján ment nyugdíjba, folyamatos munkavégzést 1945.08.03. napjától tekintette igazoltnak a 

nyugdíjhatóság. 
Szakszervezeti tagság: 
Vasutas szakszervezeti tag 1954.08.05.– 1969.06.01. között.  
1991-ben is kapott még kórházi segélyt a segélyezı lap szerint. 
Kitüntetések:  
pl.: 1958.-ban a VIII. Vasutas Napon pénzjutalom, 1959.11.07. kiváló dolgozó, 1960.11.07. pénzjutalom, 

1961. 07.09. kiváló dolgozó és pénzjutalom, 1969.05.01. napján mint MÁV ellenır kiválló dolgozó 
kitüntetést kap. 

 
Nótája: 

Lement a nap a maga járásán. 
Sárga rigó szól a Tisza partján. 
Sárga rigó meg a fülemüle. 
Szép a rózsám, hogy váljak el tıle. 
 
Ha meghalok temetıbe visznek. 
A síromra fakeresztet tesznek. 
/:Jöjj ki hozzám holdvilágos este. 
Úgy borulj le a sírkeresztemre.:/ 
 
Magas jegenyefán sárgarigó fészek. 
Édes kis angyalom! De szeretlek téged. 
Az a sárgarigó könnyen felszáll oda, 
De én tihozzátok nem mehetek soha. 
 
Magas a házatok, kunyhóban lakom én. 
Hogy járhatna hozzád ilyen szegény legény. 
/:Hej, pedig ha egyszer mihozzánk eljönnél, 
Magas házatokba vissza sose mennél.:/ 
 

Ételek: 
Kedvenc étele volt a töltött káposzta és paprika, tejfölös és vagy túrós kenyér pirosarannyal, tejeskávé 

kaláccsal, a zserbó és kedvelt itala volt a tea. 
Lakások: 
Tapolca, Táncsics Mihály utca 15, (szülıi ház);  
1937-ben a házasságkötése elıtt az V kerület Budapest, Semmelweis utca 13. alatt, majd házasságkötés 

után a 15. szám alatt, végül pedig a 19 szám alatt lakott, ez utóbbi házban házmester volt. 
1954-tıl haláláig a 1133 Budapest, Hegedős Gyula utca 68. 4. emelet 33. szám alatt lakott. 
DNS-vizsgálat: 
MDNS (mitokondriális DNS) vizsgálat (Oxfod) szerint a nıi ág „Jasmin”-klánhoz tartozik. 
(lásd.: Bryan Sykes: Éva hét leánya. Budapest : Európa Könyvkiadó, 2002. ISBN 963 07 7268 X) 
Egyéb: 
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Sok népi bölcsességet hallottam tıle, például: „Nem könnyő egy idegen ember fiával leélni egy életet!” (ezt 
a Nagyapámra értette !), „Költekezni a fizetés elıtt kell fiam!” ; „Ki mivel dolgozik, azzal kenıdik!"; 
„Krisztus barátja könnyen üdvözül!”; „Isten messze, a földesúr közel”.  

Özvegyülését követıen haláláig heti rendszerességgel találkoztam vele (t.i.: a szerzı), szinte minden 
hétvégét nálunk töltötte. A hétköznapokban pedig mindvégig önellátó maradt, míg a stroke le nem 
döntötte. A sok vele kapcsolatos történet közül egyet megosztok az olvasóval: a stroke elıtt néhány 
héttel a hintaszékben üldögélve elfogyasztott egy nagy tál cseresznyét. Megkérdeztem (a késıbbi) 
feleségemmel tıle, hogy mi alapján válogatja ki, melyiket eszi meg. Erre azt válaszolta, hogy „mindig a 
legszebbet választom, aztán pedig úgyis elfogy….”  

Életet értı bölcsességgel és szeretettel bíró egyszerő ember volt, békés tudattal. 
 

12. Könings Félix Bódog Ferenc József, * Brassó, 1901. máj. 4. † Budapest VI., 1973. nov. 
30.; Temetve: Budapest-Farkasrét, CC-302. 
Lakásai: 
1919. júliusban Brassó, Vár utca 62 (Castelouli). 
1927. márciusban Budapest, Váci út 106. 2. emelet 27. 
1937. augusztusban Budapest, VII. Eötvös utca 43. 2. emelet 20. 
1939. decemberben Budapest, VI. Gr. Zichy Jenı u. 37. 
1945. március-április között Budapesten, V. Árpád u.7. 
1951. januártól Budapest XIII. Sziget utca 25. 2. emelet 3. szám alatt. 
1903.05.15. napjáról fennmaradt a brassói újraoltási bizonyítványa.  
1914.02.25. napján Brassóban szerezte meg a magyar állampolgárságot. (M. Kir. Belügyminiszteri szám: 

35120/1914 )  
1917.01.11. napjáról fennmaradt brassói újraoltási bizonyítványa. 
1919.07.25. napján a brassói rendırség által kiadott személyi igazolvány szerint ekkor 18 éves volt és fog-

lalkozására nézve pedig holland nemzetiségő karmester, aki Brassó, Vár utca 62. szám alatt lakik. Az 
igazolvány hátlapján román nyelvő személyleírás olvasható. 

1920. szeptemberében (a trianoni döntés után) anyjával Budapestre költözött, követve nıvérét, Könings 
Annie-t.  

1920.11.19.-1924.07.28. között gyakornok, majd tisztviselı az Angol-Magyar Bank Rt-nél. 
1921-ben az Országos Magyar Királyi Zenemővészeti Fıiskola növendéke. Fennmaradt 1921.11.14. napjáról 

két nyugta, mely a zongoratanszak és zeneelmélet tandíjának magántanulói befizetését igazolta 20 és 
100 korona összegben. 

1922.07.25. napján lemondott külföldi állampolgárságairól (optált, ami itt visszahonosítást jelenthetett) 
(Budapest Székesfıváros Tanácsa és 324758/1922. IV.sz. 24758 tétel). 

1922.07. 25. napján bejelentette a Magyar Királyi Belügyminisztériumnak a trianoni békeszerzıdés alapján 
magyar állampolgárságának megtartására irányuló elhatározását. (Az állampolgárságot 1937.01.25. 
napján kapta csak meg !) 

1923.04.30. napján megkapta Budapest Székesfıváros Tanácsa (324758/1922IV; 24758) igazolványát ar-
ról, hogy az 1922. évi XXXIII. Törvénnyel becikkelyezett trianoni békeszerzıdés 63. cikke alapján 
magyar állampolgárság fenntartására irányuló elhatározását bejelentette. Az igazolvány kitér arra, hogy 
ez az igazolás nem bizonyítja az állampolgárság végleges elismerését. 

1924-ben, mivel Párizsba kívánt menni, kezdeményezte az Angol-Magyar Bank Rt-nél a munkaviszonyának 
megszüntetését, melyre 1924.07.01. napján sor is került a cég felmondása alapján.  

A gyakornoki és tisztviselıi igazolását a bank 1924.07.29. napján állította ki. 
1924.07.29. napján ajánlólevelet kapott az Angol-Magyar Bank Rt-tıl, hogy 1920.11.19. napjától állt alkal-

mazásban, és saját kérésére távozott. 
1924.08.24. napján az Országos Magyar Zenésszövetségtıl kért és kapott eszperantó (és más nyelvő) 

Párizsra vonatkozó nemzetközi mőködési engedélyt arról, hogy zenész (zongorista). A kérelem oka az 
volt, hogy Párizsba kívánt menni.  

1924.10.09. napjától 1927-ig Párizsban élt, Lucien Ohresser cégtulajdonos (91, Rue des Petits-Champs, 91, 
Paris, France) alkalmazásában.  

1925.12.31. napján kelt francia személyi igazolványa fennmaradt, eszerint a lakása Saus 10rue Guenegaud 
alatt volt. 

1926.09.01. napjától Párizsban a 22 Rue de Sei…. (olvashatlan???) alatt majd 1926.09.07. napjától 
Boulogne-ban lakott. 

1927.02.23. napján igazolja Lucien Ohresser cégtulajdonos (91, Rue des Petits-Champs, 91, Paris, France), 
hogy Könings Félix az ı alkalmazásában heti 48 órában 3 frank óradíjjal különféle munkákat végzett. 

1927.03.09. napján érkezett vissza Párizsból, és március 12. napján 496/927 számú iratban a Magyar 
Királyi Állami Rendırség Gyıripartelepi Fogház és Toloncosztályon jelentkezett, ahol kötelezték, hogy 48 
órán belül jelentkezzen a Magyar Királyi Rendırség Fıkapitányságán, magát igazolva, mivel belépéskor 
csak egy francia nyelvő igazolvány volt nála. A jelentkezésre március 17-én (késéssel) sor is került, és 
okmányait megkapta. 

1927.03.18. napján bejelentkezett (mint római katolikus, nıtlen banktisztviselı) a Budapest, Váci út 106. 2. 
emelet 27. szám alá. 

1929.01.01. napjától biztosan az Angol-Magyar Bank Rt. munkatársa.  
1929.11.19. napján Lucien Ohresser (nem ismert okból) újra igazolja, hogy Könings Félix 1924. októberétıl 

kezdett nála dolgozni. 
1931.09.10. napján a Budapesti Leszámoló egylet igazolványa szerint az Angol-Magyar Bank Részvénytár-

saság „leszámolója”. 
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1934.06.22. napján az Angol-Magyar Bank Rt. Nyugdíjbizottsága 1929.01.01. napjától elismerte tagnak.  
1937.01.25. napján a Magyar Királyi Belügyminiszter 24.813/1937 II.b. szám alatt igazolja, hogy Könings 

Félix 1922.07.25. napján a trianoni békeszerzıdés alapján benyújtotta magyar állampolgárságának 
fenntartására irányuló szándékát, melynek megfelelıen az 1921. évi 65000.M.E. rendelet 12.§-a értel-
mében az állampolgársága igazoltnak tekinthetı. 

1937.08.10. napján került kihirdetésre házasságkötése, mely okirat szerint bankhivatalnok volt, és ugyan-
csak ezen a napon állapodtak meg a házasfelek, hogy a születendı gyermekek az apa római katolikus 
vallását követik majd. (Budapest Székesfıváros Polgármestere K-568, 1937-IV) 

1938.08.11. napján az Angol-Magyar Bank Rt. Nyugdíjpénztára megerısítette tagságát 1929.01.01. nap-
jától. 

1939.12.05. napján „karpaszomány igazolása céljából kiadott” hatósági erkölcsi bizonyítványa szerint bün-
tetve nem volt. (A karpaszományosok az érettségizett és egyéves szolgálatra bevonult sorkatonák 
voltak, a karpaszomány pedig „a honvédzubbony mandzsettája felett elhelyezett színes szalag volt”.) A 
karpaszományos (mivel érettségizett volt) jogosult volt tiszti tanfolyam elvégzésére. Újoncként is tiszti 
egyenruhát viseltek és kedvezményekkel bírtak, pl.: szabad kimenı, alantas munkára (pl. takarítás) 
nem voltak kötelezhetık. Egyéves szolgálat után tartalékos tisztek lettek. 

1940.04.15. napján az Angol-Magyar Bank Rt cégvezetıjévé választották. 
1944.03.07. napján igazolja a Légoltalmi Liga Budapesti 5. Csoportja, hogy „lakóház légoltalmi ırség” 

egészségügyi mentı tanfolyamot hallgatott. 
1944.04.17. napjától kezdve légoltalmi szolgálatot látott el. 
1944.05.08. napjától légoltalmi egészségügyi tiszthelyettes. 
1944.10.24. napján Budapest hatósági légoltalmi szervezete V. körzet parancsnokság (Budapest V, Sze-

mere u.3-5) igazolta, hogy 1944.04.17. napjától tartós légoltalmi szolgálatot teljesít, így mentesül a 
bevonulási kötelezettség alól. 

1944.12.07. napján Budapest hatósági légoltalmi szervezetének V. körzetparancsnoksága igazolta, hogy 
mivel a fıváros hatósági légoltalmi szervezetének tagja volt, ezért mentesítették a katonai szolgálatra 
történı bevonulási kötelezettsége alól. 

1944.12.13. napján a Nemzetközi Vöröskereszt igazolványa szerint a genfi Nemzetközi Vöröskereszt Bizott-
ság Magyarországi Delegációjának védnöksége alatt állt, mivel a Budapest Székesfıváros tőzoltósága 
légoltalmi szervezetének tagja volt mint segédtőzoltó. 

1945.01.10. napján tiszthelyettesként légó-szolgálatot teljesít, január 11.-én igazolják jelentkezését, az V. 
kerületi katonai győjtıosztályon, és igazolják, hogy bevonulni nem köteles. 

1945.01.18. napján utoljára légoltalmi egészségügyi tiszthelyettes. 
1945.01.22. napján igazolványt állít ki számára az Angol-Magyar Bank Rt arról, hogy a banknál állandó 

szolgálatot teljesít, munkahelyére naponta bejár, ezért fel nem tartóztatható, el nem vihetı. 
1945.02.07. napjától légoltalmi parancsnokság szervezésében közmunkát lát el. 
1945.02.08. napján Budapest Székesfıváros Polgármesteri Hivatala a Vörös Hadsereg parancsnokságától 

nyert felhatalmazás alapján igazolta, hogy Könings Félix ekkor Budapest hatósági légoltalmi 
szervezetének a tagja, ezért munkahelyén nélkülözhetetlen és más munkára nem lehet elvinni. Február 
10. napján az V. kerületi egézségügyi szakszolgálat tagja volt, ezért jogosult lett a Vöröskereszt (mint 
jelzés) viselésére. 

1945.03.07. napján utoljára légoltalmi parancsnokság közmunkása. 
1945.03.13. napján igazolják, hogy tartalékos segédtőzoltóként a Székesfıváros Tızoltósága keretében 

7.30-16.00 között a Székesfıváros részére építı munkaszolgálatot teljesít, ezért más munkára nem 
vehetı igénybe. 

1945.04.01. napján igazolványt állít ki számára az Angol-Magyar Bank Rt arról, hogy a banknál állandó 
szolgálatot teljesít, munkahelyére naponta bejár. Az igazolvány december végéig havonta folyamatosan 
megújításra került 

1945.04.29. napján igazolták, hogy az újjáépítéssel kapcsolatos jelentkezési kötelezettségének eleget tett 
ezen a napon. 

1945.05.08. napján rendelkezési állományba helyezték, és ugyanezen a napon az Angol-Magyar Bank Rt. az 
1080/1945.M.E.sz. rendelet szerint „politikai elıélete tekintetében” igazolja ıt.  

1945.08.16. napján az Angol-Magyar Bank Rt (ekkor Budapest V., Vilmos Császár út 32.), újra cégvezetıvé 
választja.  

1949.07.18. napján a Pénzintézeti Központ (Budapest IV. Deák Ferenc utca 5.) ideiglenes igazolványa 
szerint mint az Angol-Magyar Bank Rt. alkalmazottja, és naponta bejár szolgálattételre. A végleges 
igazolványt 1949.07.20. napján kapta meg. 

Késıbb német nyelven oktatott, nyelvkönyvet írt. 

=  Budapest VII., 1937. szept. 2.  
13. Gleichmann Hedvig Anna Mária, * Karcag, 1908. máj. 31. † Budapest V., 1988. szept. 

10.; Temetve: Budapest-Farkasrét, CC-302 
Lakás: 
1937. augusztusban Budapest, VII., Király utca 43. 
1940. márciusban Budapest, VI. Gr. Zichy Jenı utca 37. 
1941-1948 között Budapest, V. Árpád utca 7. 
1951. januártól Budapest XIII. Sziget utca 25. 2. emelet 3. 

 

Iskolák: 
1913-1914 tanévben kezdte meg tanulmányait a Karcagi Elemi Népiskolában. 
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Fennmaradt bizonyítványai: 1918.08.29. napján kelt a Karcagi Elemi Népiskola 1917/1918 (negyedik) 
évfolyamra vonatkozó  bizonyítványa, 1920.06.26. napján kelt a Karcag Városi Polgári leányiskola 
1919/1920 -1920/1921 – 1921/1922 évfolyamra vonatkozó bizonyítványa  

1937.08.17. napján szegénységi bizonyítványt kért és kapott útlevél és vízum ügyében. Férjével Párizsba 
szándékozott menni nászútra. A nászutat megtartották. 

1939.11.17.–1939.12.07. között a pesti rabbinátusnál benyújtotta kijelentkezési szándékát az izraelita kö-
zösségbıl.  

1939.12.01. napján bejelentette a katolikus egyháznak betérési szándékát.  
1940.03.14. napján megkeresztelték, és ezen a napon a Budapest Terézvárosi Plébánia állította ki kereszt-

levelét (keresztanyja: Könings Annie), mely szerint az 1868. évi 53. törvény 3.§-nak kettıs kijelent-
kezésével eleget tett a kötelezettségnek. (Budapesti Érseki Helytartóság engedélyszáma: 1562/1940; a 
plébánai iratai között: „felvételi lap és a kereszteltek anyakönyve 51 …..? kötet 4. lap) 

1944.10.23. napján kapta meg a Svájci Követség, Idegen Érdekek Képviselete (Schwezerische Gesandt-
schaft, Abteilung fremde Interessen) (Budapest V., Vadász utca 29.) igazolását arról, hogy svájci kol-
lektív útlevélben szerepel, ezért úgy tekintendı, mintha érvényes svájci útlevele volna. 

1944.11.09. napján a pápai követ jegyzésével oltalomlevelet kapott, mely szerint a Római Szentszék Apos-
toli Követe igazolta, hogy a Budapesti Apostoli Nunciatura (pápai követség) védelme alatt áll. 

1948.09.20. napján a Budapest, V. Árpád utca 7. számú ház házmegbízottja igazolta, hogy 1941.05.01. 
napjától ebben a házban lakott, és állása, jövedelme 1948. szeptemberéig nem volt. Igazolta, hogy 
tudomása szerint az ostrom elıtt jobboldali pártnak, vagy egyesületnek nem volt tagja.  

1948.10.09. napján kapta meg a Budapesti Igazoló Bizottság (Ig.VII.874.470/1948 sz.) határozatát, hogy 
mint tisztviselı az 1080/1945, M.E. sz. rendelet alapján politikailag igazoltnak tekinthetı.  

 

14. Weidinger István, * Soroksár, 1911. márc. 20. † Budapest XX. / Soroksár, 1983. nov. 9.; 
Temetve: Budapest XX / Soroksár, eredetileg:  F parcella, 0 szakasz, 0 sor, 4 urnasír, átte-
metve: 13. parcella, 37. sírhely. 
Iskola: 
Négy elemi és két polgári iskolát végzett Soroksáron a Grassalkovich Antal Általános Iskolában, mely 1763 

óta azonos helyen mőködik. 
Inaskodás, munkahely: 
Az iskola után asztalosinas volt, majd munkás a csepeli Weiss Manfréd Vas- és Fémmővek Rt-ben (Vörös 

Csepel).  
Katonaság: 
Az 1930-as években katonaként Salgótarjánba vezényelték a Magyar királyi „Báthori István” 7. honvéd 

kerékpáros zászlóaljba. 
II. Világháború, Szovjetunióban málenkíj robot: 
A II. Világháborúban behívót nem kapott, mivel hadiüzemben dolgozott: harckocsikat, terepjárókat készítettek.  
A II. Világháború alatt sváb származása ellenére magyarnak vallotta magát, és nem volt tagja egyetlen 

német szervezetnek sem.  
1944. ıszén a Sváb-hegyi szállóban vizsgálati fogságba került ismeretlen okból, itt találkozott a szintén 

fogságba került Jávor Pállal.  
1945 tavaszán a szovjet katonák Soroksáron összefogdosták azokat a férfiakat, akik magukat németnek 

vallották korábban. Mivel ezek között Weidinger Istvánnak barátja is volt, beállt mellé a sorba, hogy ı is 
elmegy arra a „málenkíj robotra”. Elvitték a többiekkel együtt Ukrajnába, Holubovka faluba, ahonnan 
1950. (!) decemberében tért vissza. Holubovkából levelezılapokkal tartotta a kapcsolatot a családdal, és 
mivel jó asztalos volt, nem vitték el a bányába, így egészségesen tudta túlélni a megpróbáltatásokat. 
Tartotta az ukránokkal is a kapcsolatot, bedolgozott, keresett is, mivel az érkezésekor eladott 
bırkabátját idıvel vissza tudta vásárolni.  

Munkahely: 
Gyári munkás. 
Hazatérte után a Csepel Mővek Egyedi Gépgyárába ment dolgozni, mint vasmunkás, majd esztergályos, 

végül pedig beállító-lakatos nyugdíjazásáig.  
Mővezetınek szerették volna kinevezni, de felesége kérése ellenére képzetlensége miatt nem vállalta a 

feladatot. 
Kitüntetés: 
Kiváló dolgozói kitüntetéseket kapott. 
Nyugdíj: 
Nyugdíjazása után mőhelyében és helyszíneken hobby munkákat vállalt asztalosként.  
1956: 
1956.01.12. napján súlyos földrengés rázta merg Soroksárt, a családi ház megrongálódótt, így januártól 

decemberig az épület újjáépítésén dolgozott. Az 1956. ıszi eseményekben nem vett részt. 
Szabadidı: 
Telke a Molnár-szigeten (csepeli Duna-ág) volt, bort készített, szüretelt, disznót vágott stb.  
Kedvenc étele a káposztasaláta, a vadas, és a vadnyúl volt. 
Nótája: 
Lehár Ferenc: Arany ezüst keringı; sváb dalok, polka, más keringık. 
Lakásai: 
Soroksáron az Ott család családi házában az Andrássy utca 87. szám alatt (ma Szitás utca 20.), illetve a 

Mikszáth Kálmán utca 7. alatt lakott.  
Utolsó lakóhelye: 1238 Budapest (Soroksár), Szitás utca 20. 



————    40404040    ———— 

 
 

= Soroksár, 1936. okt. 10.  
15. Waltner (Valtner) Katalin, * Soroksár,  1912. nov. 18. † Budapest XX. / Soroksár, 1988. 

aug. 14.; Temetve: Budapest XX / Soroksár, eredetileg: F parcella, 0 szakasz, 0 sor, 4 ur-
nasír, áttemetve: 13. parcella, 37. sírhely. 
Iskola: 
Négy elemi és két polgári iskolát végzett, valószínőleg a soroksári Táncsics utcai iskolában.  
Munkahely: 
Gyári munkás. 
Eredetileg szövınınek tanult és a Soroksári Textilipari Rt-nél helyezkedett el. Itt főzını, majd végül oktató, 

„munkamódszer-átadó” (és konyhavezetı) lett, és szociálpolitikai feladatokat is ellátott.  
Egy idıre szakácstanfolyamra is járt a vállalatnál, kongresszusokra küldték. 
Kitüntetés: 
1959-ben a Munka Érdemrend kitüntetésben részesült, a Népszabadság 1959.03.07., a Népszava 1959. 

03.07., a Textilmunkás 1959.04.01., a „Hogyan Dolgozzunk” folyóirat 1959/2.  számában jelent meg 
ezzel kapcsolatban cikk. 

Nyugdíj: 
1966-1967 évben nyugdíjazták. 
Nótája: 
Schubert: Szerenád; komolyzene; sváb zene 
Kedvenc étele: 
Rántottcsirke, grízestészta, krémes, húsleves, beigli. 
Lakás:  
Soroksár, Mikszáth Kálmán utca 7. 
1238 Budapest (Soroksár), Szitás utca 20. 

 
5. generáció 
Az Ükszülık 

 
16. Waldmann Móric Mózes,* Miskolc, 1891. szept. 16. † (holtnak nyilvánítással) Auschwitz,  

1944. aug. 15.  
Születése: 
1891.09.16-án született Miskolcon, a Szentpéteri kapu 46. szám alatti lakásban, ahol a család akkor élt. 
Apja 70, anyja 46 éves volt. A család utolsó gyermeke, legidısebb bátyja 40 éves volt ekkor, apja pedig 

már sokszoros nagyapa volt. Ennek megfelelıen több generáció gyermek nevelkedett egymás mellett. 
Iskola: 
1897-1902 között a Miskolczi Izraelita Népiskolába járt, azonban az 1899-1900 évfolyamban kimaradt az 

iskolából. 
A Miskolci Királyi Katolikus Gimnáziumba kezdett járni 1902-1903 évfolyamban, ezt befejezte, majd 1903-

1904 évben megkezdte az évet, de valószínőleg anyagi okokból) kilépett az iskolából az iskolai értesítı 
szerint. 

Ezután 1904-1905 között semmilyen iskolába nem járt. 
A Miskolci Kereskedıtanoncz-Iskolát 1905-1906 évben megkezdte, de (ugyancsak valószínőleg anyagi 

okokból) kimaradt az iskolából az iskolai értesítı szerint. 
Személyleírása: 
A sorozási iratai szerint gyenge testfelépítéső 157-158 cm magasságú férfi volt.  
A megmaradt munkakönyve szerint (40 év fölött volt már ekkor) pedig a szeme szürke, arca horgas, 

szemöldöke barna, fogai épek (!), haja barna és szemüveget viselt. 
 
A Markó utcai fogház 5594/1922 évi fogolytörzskönyvének adatai a következık (ügyet lásd késıbb): 
 
Nagysága:157 cm  Homloka: hátradőlı  Fogai: épek 
Testalkat: gyenge  Szemöldök: ívelt   Bajusza: nyírott 
Arca: hosszas   Szeme: barna   Álla: hegyes 
Arcszíne: halvány  Orra: hajlott   Különleges ismertetıjegy: - 
Haja: barna   Szája: rendes 
 

Katonáskodás, sorozási iratok: 
Arra a tényre, hogy valóban szolgált a kassai 34. számú ezredben két utalást találtam: egyrészt Budapesti 

Büntetı Királyi Törvényszék B. VII. 3.000/1920 számú ügye, másrészt a Markó utcai fogház 1922/5594-
es fogolytörzskönyvébe feljegyzett személyes adatok között. 

A sorozási iratok szerint 1912-ben cipıfelsırész-készítıként dolgozott, majd 1914-ben napszámosként. 
Utolsó sorozása 1914.05.06. napján Miskolcon történt, ahol (ismételten) alkalmatlannak találták 
fegyveres szolgálatra. Mindezek ellenére „népfölkelıként” kerülhetett a hadseregbe az 1915. évi 13.100 
Eln. 18. Honvédelmi miniszteri körrendelet értelmében, mely kimondta, hogy összeírásra jelentkezni 
kötelesek az 1873 évtıl 1896 évig született népfölkelésre kötelezettek, tekintet nélkül arra, hogy a 
sorozásokon alkalmatlannak találták ıket. Így besorozták a 34. gyalogezredbe, mely a 6. hadtest, 27 
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Kassai hadosztály, 53 Kassai dandárhoz tartozott, központja Kassa volt, Borsod és Abaúj megyékbıl 
sorozott katonákat. A sereg magyarországi kiegészítéső hadsereg volt. Figyelemmel arra, hogy minden 
alkalommal fegyveres szolgálatra alkalmatlannak minısítették, nagyon valószínő, hogy ahhoz a 
„pótzászlóaljhoz” került, amelyik segédszolgálatot látott el. Ezt az is alátámasztja, hogy világháborús 
fronttörténetekbıl egy sem maradt ránk, tehát valószínő, hogy Móric nem került a frontra, hanem 
Kassán teljesített segédszolgálatot. Ha ez így volt, akkor a Hernád melletti barakktáborban lakott. Itt 
1917.03.24-1917.11.15. között Schwarz Ármin fıhadnagy, majd 1917.11.15-1918.09.30. között Csányi 
fıhadnagy vezette a segédszolgálatosokat. Igazolják a szolgálatát az Újpest város általános 
közigazgatási iratainak 1917 évi névmutatójába bejegyzett (alapiratot tekintve megsemmisített) 
feljegyzések is: 23.061/1917 „Waldmann Mór helyhatósági bizonyítvány” és 23.065/1917 „Waldmann 
Mór szabadságának meghosszabbítását kéri”.  

1918-1920 közötti kritikus évek: 
A Pestvidéki Királyi Törvényszék periratai jól mutatják, hogy Waldmann Mór milyen körülmények között élt.  
A mutatókönyvekben a következı bejegyzések szerepelnek: 
1918 évbıl a IV. 1-b. 1105. szám alatti lajstromban szerepel Waldmann Mórné (Friedmann Róza) Újpesti 

lakos (!) „szegényjogmegadás” iránti kérelme 3956 számon. (szegényjog: a mai illeték és 
költségmentességnek felel meg, annak adják meg, aki jövedelmi viszonyai alapján nem volt képes az 
általa indítandó eljárások költségeit megelılegezni vagy megfizetni) 

1918 évbıl IV. 1-b. 1105 szám alatti lajstromban szerepel Waldmann Mórné (Friedmann Róza) „ház. életk. 
visszállítása” iránti kérelme 5296 számon. (házassági életközösség visszaállítása) 

1918 évbıl IV. 1-b. 1105 szám alatti lajstromban szerepel Waldmann Mórné (Friedmann Róza) „hb” iránti 
kérelme 6847 számon. (hb: házassági bontóper) 

1919 évbıl IV. 1-b. 1105 szám alatti lajstromban szerepel Waldmann Mórné (Friedmann Róza) „hb” iránti 
kérelme 1270 számon. (hb: házassági bontóper) 

Ezek mellett sok hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos ügy, erkölcsi bizonyítvány, helyhatósági bizonyítvány 
szerepel a mutatókban. 

Miután valószínőleg nem rendes úton hagyta el a hadsereget (mint sokan mások) 1918. december végén 
Waldmann Móric Újpesten iparengedélyért folyamodik, amit 1919.01.03. napján meg is kapott. 

1919.03.21. napján kikiáltották a Tanácsköztársaságot, és Waldmann Móric (talán) családját otthagyva vö-
röskatonának állt be, ami arra késztette a feleséget hogy újra válókeresetet nyújtson be férje ellen. Erre 
utalhat folyó évbıl a 28.250 szám alatt Waldmann Mór (részére?) ideiglenes ügygondnoki kézbesítésre 
utaló ügy, mivel ügygondnokot annak rendeltek ki, aki ismeretlen helyen tartózkodott! 

Waldmann Mór Újpesten, 1919.12.21. napján feljelentette sógorát Brich Emil-t (Friedmann Gizella férjét), 
hogy a Budapest Eötvös utca 51. I.8. szám alá beköltözött hozzájuk Bécsbıl, a Greslinggasse 16 szám 
alól mint vöröskatona, és megpróbálta ıt a családjával együtt kizavarni a lakásból. "Bolsevista" cselek-
ményként állította be az eseményt. A Budapesti Ügyészség 17408/1920 szám alatt iktatta, és 
1920.01.26. napján elrendelte Mór elıállítását, az ügyben a társa Brich Emilné volt. 

Waldmann Móron kívül sértett volt Kecskés Ilona (1875, Kisoroszi), aki azt vallotta, hogy Brich Emilné hí-
vására jött szeptemberben a fıvárosba, hogy zöldségüzletet nyissanak, amelyhez több ezer koronával 
hozzájárult. Vallotta, hogy Brich Emil bajonettel ment neki, és ki akarta zavarni a lakásból (melyben 
Waldmannékkal együtt lakott). A lakás egyszobás volt, eszerint abban minimum Waldmann Mór, 
Friedmann Róza, Waldmann Lajos és Kecskés Ilona lakott együtt. Vallotta, hogy Brich Emil a kommün 
kitörése után jött Pestre és beállt vöröskatonának, a bukás óta munkája nincs, kávéházakban üldögél. 
Bátyjától 10.000. koronát kapott azért, hogy elhagyja Pestet, de ezt nem tette meg. 

Brich Emil elismerte, hogy belépett vöröskatonának, de csak telefonos szolgálatot vállalt. Vallotta, hogy 
Kecskés Ilonával egyszer egy kávéházban vesztek azon össze, hogy ki mit rendelt, és tagadta, hogy 
bajonettel rohant volna rá. (Megjegyzem, számomra ez egy szerelmi háromszögnek tőnik Kecskés Ilona, 
Brich Emil és persze Brich Emilné között). A 10.000 koronát Brich Miksától kapta.  

Friedmann Gizella tagadta a vádakat.  
A nyomozóhatóság megállapította, hogy a lakás fıbérlıi Waldmanné és Brichné, és ez folytonos civakodást 

okoz, mert mindketten (testvérek) maguknak szeretnék megszerezni a lakást. Megállapította, hogy 
Kecskés Ilona visszavonta a támadásra vonatkozó vádat, illetve Waldmann Mór és Kecskés Ilona is 
visszavonták az alappanaszukat. Mivel a házkutatás során terhelı bizonyíték nem került elı, és a 10.000 
korona eredete is bizonyítást nyert, az eljárást a nyomozóhatóság megszüntette 1920.03.08. napján. 

Mivel Waldmann Mór is visszavonta a feljelentését, elképzelhetı, hogy ıt (a családi legenda szerinti) saját 
vöröskatonaságával „zsarolhatta” Brich Emil. A Tanácsköztársaság bukása után (talán) újra bujdokolni 
kezdett, kétszeresen volt miért félnie: katonaszökevény és vörös katona is lehetett egyben. A belügy-
miniszter 1919.12.05.-én kibocsátotta a 91.383/1919. számú körrendeletét, amelynek értelmében „az 
állam és a társadalom érdekeire, a közrendre, és közbiztonságra veszélyes” személyek internálása 
megkezdıdött. (Ez lehetett a jogszabály, amire hivatkozva a feljelentést megtették.) Mivel 1919. 
decemberétıl az ügy lezárásáig, 1920 február végéig nem szerepel az iratokban az, hogy Waldmann Mór 
eltőnt volna, vélelmezem, hogy nem került internálásra. (Az internálatakat bírói ítélet nélkül Budapest, 
Zalaegerszeg, Miskolc, Hajmáskér stb. városokban rendırhatósági intézkedés eredményeként tartották 
fogva 3-12 hónapon keresztül.) Ne felejtsük el, hogy 1920.06.04. napján a trianoni döntés alapján 
megszőnt a régi Magyarország, ilyen idıkben bárkivel megeshetett „bármi”.. 

Nagyon érdekes, hogy a feljelentésbıl indult ügy lezárását (hétfı) követı 4. napon, 1920.03.12. napján, 
pénteken követte el Mór azon cselekményét, melyet a következıkben ismertetek. 

Büntetı-ügy: 
Waldmann Móric érintett volt ebben a büntetı-ügyben, ezt részletesebben írom le az akkori életviszonyok 

bemutatása céljából: 
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Elsı fokú eljárás: Budapesti Büntetı Királyi Törvényszék, B. VII. 3.000/1920 „Tóth István és társai”, 
Tárgya: lopás és orgazdaság bőntette, Ítélet: 1921. június 22. 

Waldmann Mór vádlott (kivonat tılem) 
30 éves miskolci születéső, budapesti lakás (VI. Eötvös utca 51. I. emelet 8.), izraelita vallású, nıs, 

családos (megj.: csak Lajos fia élt ekkor), ír és olvas, katona volt a 34. gyalogezredben, vagyontalan 
kereskedısegéd vádlott bőnös a Btk. 370.§ 1. bekezdésébe ütközı orgazdaság bőntettében, melyet úgy 
követett el, hogy Budapesten, 1920. március 12. napján Tóth István, Hujber János és Tauber Lajos vád-
lottak által Vidor Samu sértettıl lopás bőntette következtében megszerzett két félhordó pálinka 
(tönköly) elidegenítésében közremőködött, 1 üres hordót és 100 koronát pedig vagyoni haszon végett 
megszerzett, tudva azt, hogy ezen ingók lopás bőntette következtében jutottak bőntársai kezébe. 
Waldmann Mezey Józsefnek adott át 4 liter rumot és 4 liter császárkörtét, Kemény Ignácznak átadott 56 
liter pálinkát (tönköly) literenként 85 koronáért.Ezért Waldmann Mór vádlottat a Btk. 370.§ 1. bekezdése 
és a Btk. 373.§ szakasza alapján 8=nyolchónapi börtönre, mint fıbüntetésre, továbbá 4=négy évi 
hivatalvesztésre és politikai jogainak ugyan ilyen tartamú felfüggesztésére mint mellékbüntetésre ítélték. 
Figyelembe vették enyhítı körülményként a büntetlen elıéletet, tárgyi beismerését, családos állapotát, 
súlyosító körülményként pedig a nagyfokú tevékenységét a bőnügyben. 

Indoklásból kiemelt részek: 
1920. március 11. éjjel a sértett üzletébıl Tóth, Hujber és Tauber vádlottak elloptak két félhordó (60-80 

liter) tönkölypálinkát, 350 db. tojást, 1 nagyüveg császárkörte édespálinkát és 3-4 liter szeszt. 
Másnap (március 12.) Tóth a lopott holmit értékesíteni akarta, a pálinkából mintát véve Waldmann Mór 

ismerıséhez (!) ment, akit az ital eladásával megbízott és közölte vele az ital eredetét. Waldmann azt a 
megjegyzést tette, hogy ha baj lesz a dologból, ne keverjék ıt bele. Végül Waldmann Mór 56 liter tön-
kölypálinkát literenként 85 koronáért el is adta Kemény Ignácznak, akinek az árut ezen a napon már le 
is szállította Tóth István. A pálinkáért járó 4.700 koronát Tóth István vette át, melybıl Waldmannak köz-
vetítési díj fejében 100 koronát, azon felül pedig az üres hordót átadta. Ezt az üres hordót Waldmann 
100 koronáért eladta Kemény Ignácznak. Ugyancsak március 12-én délelıtt Waldmann ajánlatot tett 
Mezey Józsefnek is az édespálinka (császárkörte) és szesz megvételére, aki azt 45 koronás áron szintén 
megvásárolta. 4 liter császárkörtét és 4 liter rumot Waldmann Bárány János vádlottal be is szállított neki 
még aznap, az ezekért járó összeget beszedte, majd átadta Báránynak, hogy azt adja át Tóth Istvánnak. 
Mivel végül Mezey Józsefnek nem felelt meg az áru, üvegekbe öntve Kunszt Oszkárhoz vitte, és ebben is 
segített Waldmann, aki ezért 100 koronát kapott. Stb. 

 

Másodfokú eljárás: Budapesti Királyi Ítélıtábla, 16. B. 7.296/1921 „Tóth István és társai”, Tárgya: lopás és 
orgazdaság bőntette, Itélet: 1921. október 4. Waldmann Mór vádlott védıje: Dr. Füzéressy Árpád 
ügyvéd. 

Waldmann Mór vádlott terhére a Bp. 385.§ 1 bekezdés b. pontja alapján súlyosbításért (!) fellebbezett a 
királyi ügyész. A fellebbezés ellenére a másodfokú bíróság a Bp. 385.§ 1 bekezdés b. pontja alapján a 
királyi törvényszéki ítéletet megsemmisítette és Waldmann Mórt a Kbtk 129.§ alá esı tulajdon elleni 
kihágásban mondta ki bőnösnek, amiért 15 napi elzárásra (!) és 200 korona pénzbüntetésre ítélte. 
Indoklása szerint Waldmann Mór elıtt okvetlenül gyanúsnak kellett tőnnie az ital eredetének, annak 
ellenére, hogy Tóth István vádlott vallomása szerint nem közölte Waldmannal a lopás elkövetését. Wald-
mann azonban okos (aláhúzva az iratban) ember létére sejthette, hogy lopott dologról van szó. Ebbıl az 
következik, hogy Waldmann Mór intelligens benyomást keltett a bíróságban, és lehet, hogy ennek kö-
szönhetı (részben), hogy ennyire kedvezı fordulatot vett az ügye a másodfokú bíróság elıtti tárgya-
láson. 

Harmadfokú eljárás: Magyar Királyi Kúria, II. B. 943/1922 „Tóth István és társai”, Tárgya: lopás és 
orgazdaság bőntette, Ítélet: 1922. április 26. 

 Ebben az eljárásban már nem volt érdekelt Waldmann Mór (büntetését a tárgyalásig le is töltötte). 
A fenti ügy értékelésére nincs szükség, ez csupán bemutatja, hogy az emberek milyen életviszonyokba 

kényszerülnek akkor, ha valamilyen okból a megélhetésük veszélybe kerül. Waldmann Mór nagyon 
szerencsésnek mondható, hogy a másodfokú eljárásban ekkora fordulatot vett az ügye. Az ügy 
genealógiai szempontból számomra megmagyarázza, hogy miért nem szült 1920. évben gyermeket a 
felesége. (1919-ben a válással kapcsolatos viszály miatt). Úgy gondolom, hogy Waldmann Olivér 1921. 
november 3-i születése „véletlen” születés, mivel a fogantatáskor még a nyolchavi szabadságvesztés 
fenyegette Móricot. 

Büntetés végrehajtása: 
Úgy tőnik, hogy Waldmann Mór két fogházban töltötte szabadságvesztését, de csak az egyikre van konkrét 

bizonyítékom. A Markó utcai fogházban az 5.594/1922 számú törzslappal vezették be. Személyleírását 
lásd korábban a testi jegyek leírásánál. A törzslap a következı adatokat tartalmazza még: Miskolcon, 
1891. szeptember 16.-án született, magyar anyanyelvő és németül beszél, kereskedı a foglalkozása. 
Katonai csapatteste a 34. kassai gyalogezred. Izraelita vallású, nıs, felsége Friedmann Róza. 
Értelmisége (azaz iskolai végzettsége) 3 alsó kereskedelmi iskola. Apja Ádám (†), anyja Kohn Fanni (él). 
Vagyontalan. Amiért a szabadságvesztését tölti: tulajdon elleni kihágás. 

Beutalva a Markó utcai fogházba: 1921. november 24. (épp három hetes volt Olivér!), Halasztást nyert: 
1922. január 24-ig., Büntetését kezdte: 1922. február 1., Büntetését végezte: 1922. február 15., 
Szabadul: 1922. február 16., Megjegyzés a törzslapon: 1922. január 28-án „Conti” (azaz átszállították a 
Conti utcai fogházba) Az, hogy a Conti utcai fogházban nincs meg 1920-tól Waldmann Mór törzslapja, 
azt jelentheti, hogy 1919-ben talán ide került be a Tanácsköztársasággal kapcsolatos ügyei miatt, és 
ekkor nyitottak neki törzslapot. Sajnos az 1919 évi törzskönyv a Conti utcai fogházból megsemmisült az 
idık folyamán.  
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1920, izgatás bőntette 
A Budapesti Királyi Ügyészség 13/2477 ügyszám alatt 1920. évben büntetıeljárást indított ellene (nyíl-

vánvalóan baloldali) „izgatás” címén. Az akkori büntetı törvénykönyv (Csemegi Kódex) a következıképp 
fogalmaz: 

„ 1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetıtörvénykönyv a büntettekrıl és vétségekrıl 
VI. FEJEZET 
Az alkotmány, a törvény, a hatóságok vagy a hatósági közegek elleni izgatás 
171. § A ki valamely gyülekezeten nyilvánosan, szóval, vagy a ki nyomtatvány, irat, képes 

ábrázolat terjesztése, vagy közszemlére kiállitása által, bőntett vagy vétség elkövetésére 
egyenesen felhi, ha a bőntett vagy vétség elkövettetett: mint felbújtó büntetendı. 

Ha pedig a felhivás eredménytelen maradt - amennyiben az a jeles törvény külön rendeletei alá 
nem esik: két évig terjedhetı államfogházzal, és kétezer forintig terjedhetı pénzbüntetéssel 
büntetendı. 

172. § A ki a 171. §-ban meghatározott módon a törvény ellen, vagy a ki hatóságoknak törvényes 
hatáskörükben kiadott rendelete, meghagyása, határozata ellen engedetlenségre egyenes 
felhivást intéz vagy terjeszt: két évig terjedhetı államfogházzal, és ezer forintig terjedhetı 
pénzbüntetéssel büntetendı. 

Ugyanezen büntetés éri azt: a ki a 171. §-ban meghatározott módon, valamely osztályt, 
nemzetiséget vagy hitfelekezetet győlöletre a másik ellen, úgyszintén azt is: a ki a tulajdon 
vagy a házasság jogintézménye ellen izgat. 

173. §. Öt évig terjedhetı államfogházzal büntetendı az, a ki a 171. §-ban meghatározott módon a 
király személyének sérthetlenségét, a trónöröklés törvényes rendjét, az alkotmányos 
államformát, vagy a törvény kötelezı erejét megtámadja; ugyszintén az is, ki az alkotmány 
egyes intézményei, a monarchia másik államával fennálló kapcsolat, vagy a magyar államot 
képezı országok közt fennálló államközösség ellen, avagy a királynak, az országgyülésnek, az 
országgyülési bizottságoknak vagy a közösügyek tárgyalására hivatott bizottságnak törvényes 
joga ellen lázit. 

174. §. A ki a törvény által bőntettnek vagy vétségnek nyilvánitott cselekményt a 171. §-ban 
meghatározott módon magasztal, vagy valamely bőntett vagy vétség elkövetıjét annak 
elkövetése miatt azon módon feldicsér, vagy nyilvánosan kitüntet, hat hónapig terjedhetı 
fogházzal büntetendı. 

A bőnvádi eljárás csak akkor inditható meg, ha a cselekmény, elkövetése után három hó alatt a 
biróságnál feljelentetett. 

Sajnos a vele kapcsolatos konkrét eljárás iratai nem maradtak fenn (azokat nem találtam). 
1925-1944 közötti évek: 
Néhány évig Budapesten, majd Újpesten élt. 
1925.05.11. napján kért és 15-én már kapott iparengedélyt szövet és papír kereskedésre. A kérelme 

17.288/1925 számon szerepel a névmutatóban. A család sanyarú sorsát bizonyítja, hogy Waldmann 
Mórné szegénységi bizonyítványt kapott 1925.07.06. napján 26.110  szám alatt, majd az Országos 
Gyermekvédı Liga /8633 számú iratában/ Waldmann Mórné segélyügyében kérdıívet küld Újpestre 
(vagy a városon keresztül a Waldmann Mórnénak) 1925.10.17.-én, amely 41.996 számon került 
iktatásra. Valószínőleg az elıbb említett kérdıív kitöltése következtében ugyancsak az Országos 
Gyermekvédı Liga /9590 számú iratában/ Waldmann Mórné részére 200.000 koronát és ruhát (!) utal ki 
1925.11.17.-én, amely 49.147 számon került iktatásra. 

1926 év mutatja meg, hogy a Waldmann család az elmúlt években milyen mélyponton élt. Waldmann Mór 
531 szám alatt 1926.01.07. napján kamatmentes kölcsön iránt folyamodott, majd ezután „Waldmann 
kiskorúak elhagyatottsága” elnevezéső ügy volt folyamatban 1926 áprilisában, mely ügyet az Árvaszék 
küldte 2416 számú iratában. Ez utóbbi ügy az újpesti mutatóban 15.737/1926 számon került 
elintézésre. Nem sokkal az elıbbi ügyhöz képest, 1926. június 20.-án –az iratot szószerint idézve- 
„Waldmann Olivér és Edit gondviselése át Waldmann Mórichoz”(!) nevő ügyet jegyeztek be. Ez azt 
jelenti, hogy nagyapám ezen testvérei biztos, hogy egy ideig állami gondozásban voltak, erre vonatkozó 
törzslapokat megtaláltam eredetiben. A gondozásba felvétel oka: 80.000/1912 sz. r. 153.§  szerint 
történt, azaz az apa keresıképtelen, a gyermeket az anya pedig nem tudja eltartani. 

Az iratot a Budapesti Gyermekmenhely 27.760 szám alatt küldte, és az az újpesti mutatóban 16.932/1926 
szám alatt lett iktatva. A Gyermekmenhely törzslapjaiból az derül ki, hogy kétértelmő az újpesti 
iratbejegyzés, mert a gondviselés ugyanebben az évben keletkezett és meg is szőnt. Végezetül 
1926.12.20.-án az Országos Gyermekvédı Liga 12.311. számú iratában Waldmann Mórné vagyoni 
viszonyának közlését kéri segély ügyben. Ez az ügy 56.617 számon lett iktatva az újpesti iratokban. 

Gyermekenként kapott tartásdíjak: 1926 május 225.000 korona, augusztus 450.000 korona, november 12 
pengı, 1927. február 12 pengı, május 12 pengı, augusztus 12 pengı, november 12 pengı, február 12 
pengı, augusztus 12 pengı, november 12 pengı.  

1927. évben Waldmann Mórnénak 3030 számon az 56.617/1926 számú üggyel összefüggı ügye keletkezett 
(vagyoni közlés segély ügyben).  

1927.06.11. napján Waldmann Mór szegénységi bizonyítványt kért (15.724/1927), majd július 14-én adó-
ügye keletkezett, melynek a kimenetele nem derült ki a mutatóból (25.657/1927) 

Az 1928-as és 1929-es évet mutató nélkül végigkutattam, és a következı ügyekre bukkantam (az ügyeket 
itt most külön nem értékelem): 
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Dátum Szám Tárgya Küldıje Sorsa 
1928.07.17 35.264 Waldmann Mór adóelengedés Adóhivatal 18.361 (?) selejtezve, 1941 
1928.09.15 44.817 Waldmann Mór szegénységi bizonyítvány Adóhivatal 16.323 nincs meg 
1928.09.20. 45.697 Waldmann Mór adóügyi végzés Adóhivatal 20.393 nincs meg 
1928.11.24. 58.164 W. Mórné segély kérelmére von. kérdıív Gyermekvédı Liga 12.205 selejtezve, 1941 
1928.11.28. 58.834 W. Mórné szegénységi bizonyítvány —— nincs meg 
1928.12.07. 60.676 Waldmann Tibor elhagyott Árvaszék  9.418 selejtezve, 1941 
1928.12.20. 63.1860 W. Tibor gond. ad. Waldmann Mórékhoz Gyermekmenhely 5.968 selejtezve, 1941 

 
Waldmann Tibort 1928.12.10. napján helyezték el az anyjánál (ahogyan azt Olivérnél és Editnél korábban 

láttuk) Tibor törzslapjánakszáma II. 55.968. Érdekes, hogy az elhelyezést még ezen a napon 
megszüntették, és semmilyen kifizetést nem kapott a család, valószínőleg valami visszaélést 
gyaníthattak, ezért vezették ki Tibort a nyilvántartásból. A törzslapból egyetlen érdekes adat derült csak 
ki, hogy az apa, Waldmann Mór napszámos volt.  

Látható az 1928-as évrıl, hogy egyrészt Waldmann Mór nem tudta megfizetni az adóját, majd a teljes sze-
génység miatt Waldmann Mórné megindította az állami gondoskodásba vételét Tibornak.  

 
Dátum Szám Tárgya Küldıje Sorsa 

1929.01.10. 1.943 Waldmann Mórné segélyezése Gyermekvédı Liga 13.504 selejtezve, 1942 
1929.02.09. 7.584 Waldmann Mórné segélyezése Adóhivatal 16.323 nincs meg 
1929.02.11 7.584 Waldmann Mórné szeg. bizonyítványt kér Adóhivatal 20.393 nincs meg 
1929.02.11 46.90 Waldmann Mór szeg. bizonyítványt kér —— nincs meg 

 
A korábbiakból kiemelem, hogy 1928-ban Waldmann Mór rendes munkahellyel nem rendelkezett, napszá-

mosként élt. 
1929 után láthatóan javult a helyzet, az ügyek számából és tárgyából erre lehet következtetni. 
1930-ban Waldmann Mór szegénységi bizonyítványt vált ki. (7.680/1930) 
1931-1933 évek között nincs mutató, sajnos ezekben az években is történhettek fontos események. Az 

azonban bizonyos, hogy Waldmann Mór 1932.05.10. napján kért és május 17-én kapott iparengedélyt 
tüzifa kereskedésre.  

1934-ben Waldmann Mór 14.961 szám alatt március 10.-én pénzsegélyért folyamodott, majd Nagyapám, 
Waldmann Lajos 47.159 szám alatt tanszersegély iránti kérelmet nyújtott be szeptember 5-én. 

Érdekes módon 1935-1937 között semmilyen ügy nem utal a Waldmann családra. Ez azt jelentheti talán, 
hogy sikerült megkapaszkodniuk, illetve azt, hogy Lajos már „hivatalosan is” a családnak adta 
munkabérét, és ezáltal eltartotta ıket. 

1938-ban Waldmann Mórné 19.619 szám alatt fordult pénzsegély iránti kérelmével Újpest városához. 
1939-évbıl nincs mutató. 
1940-ben Waldmann Mórnak a következı ügyei voltak: állampolgársági bizonyítvánnyal kapcsolatban (vá-

asztójog miatt), iparengedéllyel kapcsolatban. 
1941-1942 években érdekes módon nincs feljegyzés Waldmann Mórról és családjáról. Ez azt (is) jelentheti, 

hogy vagy jobban éltek, vagy zsidóként semmilyen segélyhez nem jutottak és nem is próbálkoztak 
ezzel., 

1943-1944 évekból a mutatók elvesztek, de tudjuk, hogy 1943-ban megszüntették az 1918-ban szerzett 
iparengedélyét.  

Választójog: 
Ami a választójogot illeti, Waldmann Móric és felesége egyedül az 1940 évi választáskor került be az újpesti 

választói névjegyzékbe. Az 1926, 1931, 1935 években tartott választásokról fennmaradt újpesti 
névjegyzékben nem szerepelnek. Az 1939. évi IV. törvény a „A zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról” 4.§-a alapján akkor volt zsidónak választójoga, ha ı maga és szülei 
(némi kivétellel) Magyarországon születtek. A jogszabály ismeretében valószínősíthetjük, hogy az újpesti 
általános közigazgatási iratok névutatójában található következı ügyek ezzel függtek össze: Waldmann 
Mór 18.834/1940 szám alatt államolgársági bizonyítványt kért, 22.429 számon „állampolgársági-ügy” 
visszahivatkozva a 18.834-es számra. 

Iparengedélyek: 
1918. évben iparengedély: „tojás, tej, tejtermék, baromfi, zöldség, gyümölcs és élelmiszerek vándorszerő 

bevásárlása illetve eladása”, Lajstromszáma:D/644, Engedély, igazolvány száma: 50.826 
Telephelye: Csengeri (!) u. 6., Bejelentése: 1918. december 28., házassági anyakönyvi kivonat alapján, Be-

fizetve: 10 korona (197/918 tétel), Kiadása: 1919. január 3., Hatályát vesztette a 72.§ értelmében 
5.698/1943 szám alatt arra hivatkozással, hogy „évek óta ismeretlen helyen tartózkodik” 

1925 évben iparengedély: „norinbergi díszmő, rövid kötött szövött rıfös és papíráruk kereskedelme”, Lajst-
omszáma: D/110, Engedély, igazolvány száma: 17.288, Telephelye: İsz utca 48. 2 ajtó, Bejelentése: 
1925. május 11., ház.anyakönyvi. bej.lap alapján, Befizetve: 136.000 korona (199/925 tétel), 
Kiadása:1925. május 13., Hatályát vesztette: háború után a gazdátlan engedélyek törlésének sorsára 
jutott: 1958. december 15., 7720/1939 M.E.sz. 37.§ (azaz Az 1939. évi IV. Törvény „A zsidók közéleti 
és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról” végrehajtási rendelete) szerint elıírt bejelentést be-
nyújtotta, Felülvizsgálata:1940/25.282 szám alatt, Felülvizsgálatra halasztást kér: 1940/30.365, majd 
1940/39.344. 

1932 évbben iparengedély: „tüzifa-szén, koksz és faszén kereskedés”, Lajstromszáma: D/160, Engedély, 
igazolvány száma: 462/932, Telephelye: İsz utca 48. 2 ajtó, Bejelentése: 1932. május 10. régi 
iparigazolvány alapján, Befizetve: 9 pengı 28 fillér (544/932 tétel), Kiadása:1932. május 17., Megszőnt: 
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1940. október 21.; 33.984/940 szám alatt, 7720/1939 M.E.sz. 37.§ elıírt bejelentést benyújtotta, 
Felülvizsgálata: 1940/26.824 szám alatt 

Munkakönyvi adatok: 
Waldmann Mór munkakönyve történelmileg pontosan bemutatja a kor jellemzıit, fontosabb adatok a 

következık: 
Az 944/1933 számú munkakönyvét 1933.10.03. napján adta ki a Székesfıváros X. kerületi elöljárósága az 

1922. évi 12 törvény 3.§-a értelmében bemutatott házassági anyakönyvi kivonat felhasználásával. 
Munkahelyei közül a következıket tudtam rekonstruálni: 

Az iparvállalkozásai mellett az 1930-as években segédmunkásként, pénzbeszedıként és címíróként dolgo-
ott. A legnehezebb idıkben készített egy hosszú rudat, a tetejére kannát, és a vasútnál az egyébként 
csatornába engedendı olajat elkérte, és ezzel olajozta mindenfelé az üzletek redınyeit. 

Úgy tőnik, hogy 1938. évre hagyott fel valamennyi kereskedelmi tevékenységgel, mert ezután keletkeztek a 
következı bejegyzések a munkakönyvében: 

1938.11.14.-1938.11.29. között mint kifutó végzett munkát Izsák József Rt. Vegyészeti Gyárában 
(Budapest V. kerület Pozsonyi út 63.)  

1941.09.27.-1942.01.10. majd 1941.02.11.-1943.03.15. között napszámosként dolgozott Goldfischer 
I. és Társa Asztalosmester Bútorüzletében (Újpest, Kassai u. 13.). 

1940-ben vagy 1941-ben néhány hónapra Gödöllıre kerül munkaszolgálatosként, de errıl semmilyen 
feljegyzés nincsen, az erre vonatkozó igazolást a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 805/2446/2/B.E. ügysz. alatt adta ki. 

1943.03.17.-én belépett az Isolator Szigetelı Vállalat Welvárd és Palotay Üzemébe (Budapest XIII. 
kerület Váci út 175), mint gyári munkás, azonban még aznap kiléptették, nyilván mivel kiderült, 
hogy zsidó volt. 

1943.03.22.-1944.06.24. között (deportálásáig!) gyári munkás a Liebermann Textilnyersanyag 
Értékesítı Vállalatnál (Budapest XIII. Teve utca 2.)  

A munkakönyvébıl Budapest Székesfıváros XIII. kerületi Elöljárósága 1944.10.15.-én kivezette az összes 
bejegyzést, ez nem szorul magyarázatra. 

Lakóhelyek: 
1917.06.05. napján házasodott Újpesten Friedmann Rozáliával. A házassági anyakönyv szerint a férj mis-

kolci kereskedısegéd. 
1917-1919 között a levéltári iratok szerint Újpesten élt a Csengery utca 6. földszint 2. szám alatt, majd 

ezután költözött Budapestre, ahonnan 1927-ben költözött vissza Újpestre. 
Gyermekei születésénél a foglalkozásai és lakhelyei: 
1918-ban Waldmann Lajos születésekor kereskedısegéd, Budapest VI. Izabella utca 82.; 1921-ben Olivér 

György születésénél kereskedısegéd, Budapest, VI. Eötvös utca 51. I. emelet 8.; 1923-ban Edit 
születésénél kereskedelmi alkalmazott, Budapest, Eötvös utca 51. I. emelet 8.; (itt 1925-ig lakott), 
1927-ben Tibor születésénél kereskedelmi alkalmazott, Újpesten az İsz u. 48.; (1927-1932 között 
Újpesten több helyen lakott: Tó utca 2., Király utca, Árpád út ), 1932-ben Andor születésénél pénz-
beszedı, Újpesten az  İsz u. 48. szám alatt lakott. Lakása volt még 1940. tavaszán Újpest, Aradi utca 
4.; 1943.02.08.-án (újra) Újpest, Csengery u.6. 

Deportálás: 
1944-ben az Aradi utca 4. szám alól deportálták. A deportálásra lánya, Edit 1944.05.27.-én kötött 

házasságát követıen került sor. Amennyire ez rekonstruálható, a feleségével, lányával és két (nem 
munkaszolgálatos) fiával csillagos házba költözött, majd onnan a budakalászi gettóba kerültek június 30 
és július 3. között. 1944.07.06.-1944.07.08. között deportálták ıket Békásmegyerrıl Auschwitz BIIb 
vagy BIIc szektorba. A Magyar Vöröskeresztnél a keresésére irányuló ügy száma D/328/96. A 
Nemzetközi Vöröskereszt sehol nem talált rá vonatkozó adatot, így Bad Arolsen levéltárában sem. A Yad 
Vasem Intézetben sincs nyilvántartva halálesete. Könnyen lehet, hogy a vagonban halt meg, vagy 
közvetlenül Auschwitzba érkezését követıen szelektálás után kivégezték. Holtnak nyilvánítása a 
Budapesti IV-XV. Kerületi Bíróság 8.PK. IV. 53602/1997 számú ügyben történt. A halál idıpontja 1944. 
augusztus 15. (feleségét 53600/1997 szám alatt nyilvánították holtnak) 

= Újpest, 1917. jún. 5. (az iratokban szereplı Kassán 1917-ben kötött házasság valójában nem 
létezett) 

17. Friedmann Rozália, * Dunaföldvár, 1895. jún. 24. † (holtnak nyilvánítással) Auschwitz, 
1944. aug. 15.  
Története egybe szerkesztve férje történetével azzal, hogy 1895-ben a Dunaföldvár, Fehérvári utca 730 

szám alatt született. 
1909-ben Budapesten a Margit utca 4. szám alatt volt házicseléd, ezután bátyjával kiköltözött Újpestre. 

 

18. Rosenthal Ábrahám, * Nagyszöllıs, 1893. máj. 28. † 1944 okt. ? legalább egy mun-
kaszolgálatos túlélı Monor környékén látta élve utoljára, 1945-ben errıl számolt be.  
Órás, ékszerész. 
Nagyszöllıs, Horthy Miklós tér 17. szám alatt lakott az állampolgársági bizonyítványa szerint. 
Két méter magas volt, tüdıbetegségben szenvedett. 
A téli Kárpátokban, amikor a hó ellepte a házat és nem lehetett kimenni, hegedült és énekelt a 

gyermekeinek. 
Beck Laura halála után Rubint Zsenya (+1944) lett a felesége, és a gyermekek nevelıje. 
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1944.-ben még karjaiba vehette elsı unokáját, Waldmann Sándort (lásd.: 4), majd röviddel ezután a 
Dessewffy utca 8-10 szám alatti csillagos ház elsı emeletérıl végleg elvitték a nyilasok aknaszedésre és 
mezıgazdasági munkára. 

= Nagyszöllıs, 1920. márc. 30. 
19. Beck Laura, * Tarpa, 1896. márc. 28.  † Nagyszöllıs, 1933. jan. 1.  

Valószínőleg méhen kívüli terhességben vérzett el, a hatalmas hó miatt nem értek idıben be a kórházba. 
Sajnos nem maradt fenn fénykép róla, az egyetlen egykor ismert kép egy medálba volt betéve, ezt fia 

(Jenı) az elsı feleségének adta az esküvıjükkor, majd válást követıen a medál a feleségnél maradt. 
 

20. Bátai Zsigmond, * Zalaszentgrót, 1878. jún. 17. † Türje, 1948. dec. 8.  
Papnak taníttatták volna, azonban ı ellenállt ennek a szülıi akaratnak. 
Kisszentgróton a Pap utca közepén állt a családi ház.  
1900 körül a Batthyány kastélyban a grófok inasa állítólag tíz-húsz évig (ez nem valószínő), külföldre is 

kísérte ıket. 
1907-ben irodaszolga, majd a Türjei Premontrei Prépostság Alsómajornak nevezett uradalmában négyökrös 

béres cseléd, földmőves (szántott, szénát hordott és minden más feladatot ellátott). 
Az I. Világháborúban 1916-ig biztosan katona volt, Szerbiában egy szerb csecsemıt fegyverrel megmentett 

egy magyar katonától, aki ki akarta végezni a kisdedet. Sajnos errıl nem sikerült többet kideríteni. 
Felesége halála után lányához, Málovicsnéhoz költözött a majorsági cselédlakásba.  
1936-1938 között beköltözött Türje faluba a Szent Imre utca 93. szám alá, ahol malacokat tartott. 
A II. Világháború alatt vidéken és Budapesten élt gyermekeinél. 
Szerette mértékletesen a bort, rengeteget pipázott (százas dohány), és igen békés természető volt. A 

hitelbe kapott bort utóbb kukoricával, krumplival fizette ki, amiért feleségétıl mindig megkapta a 
magáét.  

A Friss Újság volt a kedvenc olvasmánya.  
Kedvenc nótája volt:  

„Erdı mélyén kakukkmadár búsan szól, 
Búcsúzik a kéknefelejcs virágtól. 
Én is, én is elbúcsúzom, kimegyek a világból 
Majd valahol az Alföldön 
Bánatomban beszegıdöm betyárnak. 
 
A betyárnak jól megy dolga, bújában, 
Zöld erdıben falevél a párnája. 
Kakukkmadár ébresztgeti, rákiált az alvóra 
Kelj fel betyár,ne aludj már 
Éjfél után egyet ütött az óra” 

 

1947.03.20.-án munkaszerzıdést kötött Okolicsányi Viktor zalavégi lakossal termény fejében, és még egy 
évig, haláláig dolgozott. 

= Zalaszentgrót, 1902. máj. 6.  
21. Husz Mária, * Zalaszentgrót, 1879. jún. 19. † Türje, 1928. jún. 23.  

Házicseléd. 
Vérmérgezésben (merevgörcs) halt meg, az az orvos sem tudta kezelni, aki az ı tején nevelkedett. (A késıbbi 

orvos édesanyjának nem volt teje, Máriának volt, és a két asszony jó viszonyban volt egymással. ) 
 

22. Moór Mihály, * Tapolca, 1872. aug. 30.  † uo. 1945. okt. 15.  
Igen rossz természető, verekedıs, kegyetlen ember volt, parasztemberként, szöllısgazdaként dolgozott. 
Lovat és tehenet, más jószágot tartott. 
Az I. Világháborúban Olaszországban harcolt, sorozni tartalékos népfölkelıként sorozták.  
Néhány történet az életébıl: 
I. Világháborúban sorozásakor véletlenül a sorozó ırmester a saját fia, Moór József volt. Mivel 

szemtelenkedni kezdett a fiával, a fia kiköttette büntetésbıl. A háború után a Haláp hegyen lévı 
szöllıben kutat ástak Józseffel, akit leküldött a kútba, majd a létrát kihúzta, és elment három napra. 
Három nap után visszament, és leszólt „Na mi van, ırmester”, majd cseréltek, és a fia maradt fent a kút 
szájánál. Ekkor a fia hagyatta ott a kútban két napig. Ezután küldte el Józsefet a háztól.  

A legkedvesebb számára egy kakas volt, akit pl. borssal etetett, és a kakas olyan vad volt, hogy minden 
idegennek nekiment, mint egy házırzı kutya. Egyszer elvitte a kakast a róka, Moór Mihály majdnem 
megbetegedett bánatában. Három nap múlva elıkerült a kakas teljesen kopaszon, és az erdın 
megtalálták a kivert szemő, agyoncsípett rókát.  

Nagyon zsugori volt, a lyukas 20 filléreseket drótra főzve ırizgette, majd halála után az egyik prés alól 
elıkerült egy mosófazék 1,2,5 pengıssel és 20 filléressel. Ezt magának győjtögette.  

Egyszer, amikor (divatból) bottal járkált, a kirakatokat nézegette, oly módon, hogy a botra ráüldögélt. 
Kirúgták alóla, ezt mindig felhozta, amikor dühöngött. Vasúti ırbundája leesett egyszer a fogasról, ekkor 
fogta a kabátot és egy szöggel a falhoz szögezte.  

Egyik legkisebb (néhány éves) unokájával (Pityu) a fekete viaszosvászon terítırıl nyalatta fel a bort és 
ezzen jókat derült.  

1945-ben a szöllı végén a kıbányában dolgozó hadifogolytáborból hozzá jártak borért a foglyok.  

= Tapolca, 1895. máj. 26.  
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23. Hock Mária, * Tapolca, 1873. jan. 17. † uo. 1927. júl. 3.  
Mikor férje az I. Világháborúban harcolt, eladta a Szentgyörgy hegyi szölıt, mert túl nagynak tartotta, és 

megvette a Haláp hegyen lévı szöllıt, ahol egy kb. 30 cm hosszú vaskulcs nyitotta a házat. Bent egy 
gerendába bele volt vésve „Itt járt Sobri” (a betyár). Az ingatlancsere hatalmas családi botrányt okozott, 
férje nem tudta megbocsátani ezt a feleségének. 

Vesemőtétre került Keszthelyen, ahol a mőtétet nem fejezték be, mert valami miatt gyógyíthatatlannak tar-
tották.  

Így került vissza Tapolcára, ahol röviddel késıbb elhunyt. 
 

24. Könings Hendrik Winand, * Sittard, 1854.  jún. 20. † Brassó, 1914. márc. 17.  
1891.01.07. napján Kronstadtból (Brassó) értesítette Anton Brandner (Csehország, Mühldorf/Mlynska 1840. 

11.29. – Kronstadt/Brassó 1900.10.15.; karmester, zenei igazgató, komponista) kronstadti városi 
zenekar karmestere, hogy felvették a városi zenekarba. A levélbıl kiderül, hogy Könings Winand ezen 
dátum után indult el Sittardból (Hollandia, Maastrichttıl 25 km-re fekszik). Valószínőleg Brassóban 
ismerkedett meg a szintén zenész családból származó feleségével, aki a csehországi Bennischbıl (ma: 
Horni Benesov) származó érkezett Brassóba.  

1914.02.25. napján a 35120/1914 számú honosítási okirat szerint németalföldi állampolgár, városi zenész, 
brassói lakos. Érdekes, hogy az irat felhívja a figyelmet arra, hogy meg kell jelennie az állampolgársági 
eskütételre, mert ha nem jelenik meg, a honosítás hatályát veszti. Három hét múlva váratlanul elhunyt. 

=  Tetschen (Decin), 1897. okt. 2.  
25. Machold Albertine, * Bennisch, 1873. dec. 20. † Budapest XIII., 1955 aug. 24.   

Háztartásbeli volt egész életében. 
Lakása:  
1949.11.01. Budapest, VI. Eötvös utca 43. 2. emelet 20., mint Könings Annie családtagja. 
1951.01.06. Budapest, XIII Sziget utca 25. 2. emelet 3., mint Könings Annie társbérlı hozzátartozója. 
Férje halála után 1914-ben Brassó Város Képviseleti Naggyőlése évi 648 korona özvegyi nyugdíjat, valamint 

a gyermekeknek 20. életévükig fejenként 97-97 korona nevelési juttatást adott. 
1917.01.11. napjáról fennmaradt a brassói újraoltási bizonyítványa. 
1935. évben került papírra egy feljegyzés az Angol-Magyar Bank Részvénytársaság fejléces iratán, hogy 

Machold Albertine eredetileg holland (?) állampolgár volt, aki a gyermekeivel 1914.02.25. napján 
Brassóban szerezte meg a magyar állampolgárságot. (M.Kir.Belügyminiszteri szám: 35120/1914 )  

1918-ban Könings Annie (Félix nıvére) Budapestre költözött, ahová a trianoni döntést követıen 1920. szep-
temberében Machold Albertine és Könings Felix is Budapestre költözött. Könings Annie és Könings Félix 
1922.07.25. napján lemondott külföldi állampolgárságairól (optált, ami itt visszahonosítást jelenthetett) 
(Budapest Székesfıváros Tanácsa, 324911/1922.IV. sz 24911 tétel, és 324758/1922. IV.sz. 24758 
tétel). Ekkor Machold Albertine nem rendelkezett a visszahonosításához szükséges iratokkal, így csak 
1926.06.26.-án kérte azt. (BM szám: 29771/1926; Budapest Székesfıváros Polgármestere 
203301/1929.IV.) Érdekes megjegyzés, hogy 1935-ben (mivel Machold Albertine-t 62 évesnek írja) 
egyikük sem kapta meg a végleges állampolgárságot. 

 

26. Gleichmann Emil Herman Ármin, * Hajdúszoboszló, 1881. máj. 17. † Budapest XIII., 
1956. aug. 14.; Temetve: Kozma utca 251. parcella 21. sor 1. sír. 
Rövidáru kereskedı, kereskedelmi utazó. 
1908. májusában rıfös kereskedı, aki feleségével Karcag 971 szám alatt lakott. 
Késıbb Budapest XIII, Sziget utca 25. szám alatt lakott. 

= Karcag, 1904. júl. 24. 
27. Kohn Regina, * Balassagyarmat, 1881. nov. 8. † Budapest XIII., 1972. jan. 21.; Temetve: 

Budapest X., Kozma utca 251. parcella 21. sor 1. sír. 
Budapest XIII, Sziget utca 25. szám alatt lakott. 
91. évében függönyfelrakás közben leesett a székrıl, combcsonttörés következtében beállt tüdıgyulla-

dásban halt meg. 
 

28. Weidinger Pál, * Soroksár, 1882. jan. 17. † Budapest XX / Soroksár., 1957. máj. 14.  
I. Világháborúban katonaként szolgált, megsebesült, bal kezére lebénult, ezért az I.G. Farbenindustrie AG 

festékgyárban, majd pedig utódában, a Bayer Gyógyszergyárban portáskodott. Kackiás hatalmas 
bajszáról ismerte mindenki. 

= Soroksár, 1906. febr. 5.  
29. Ott Erzsébet, * Soroksár, 1885. nov. 13. † uo. 1924. márc. 15.  

Gyermekágyban halt meg gyermekével együtt. 
 

30. Waltner István, * Pest IX., 1872. dec. 17. † Soroksár, 1922. jún. 11.  
Eredetileg bent laktak Pesten az Üllıi út mellett, fiákeres vállalkozása volt a családnak. Soroksáron, gyári 

balesetben halt meg, egy hatalmas fogaskerék kapta el, és ölte meg. 

= Budapest IX., 1902. febr. 11.   
31. Antor Rozália, * Pest IX., 1884. aug. 6.  † Budapest XX / Soroksár, 1967. okt. 30.  

Korán elárvult, nevelıjének kocsmájában felszolgált, mosogatott, cselédeskedett. Férjével itt ismerkedett meg. 



————    48484848    ———— 

 
 

6. generáció 
A Szépszülık 

 
32. Waldmann Ádám Áron, * Miskolc, 1821. † Abádszalók, 1908. nov. 29.  

Gyermekévek: 
1821-ben Miskolcon születik, valószínőleg Waldmann Farkas nagybátyja (1784-1873) házában. 
1821-1827 között Miskolcon élt Waldmann Farkas háztartásában, atyjával és anyjával, valamint testvéreivel együtt. 
1827-ben atyjával, anyjával és testvérével Tiszaigarra költöztek, ettıl kezdve a szabóságot atyjától tanulta. 
1831-ben (valószínőleg) meghal a kolerajárványban édesanyja, majd apja feleségül veszi a mostohaanyját 

1832-1833. körül.  
1833-1835-között az apja szabóként dolgozott Tiszaigaron, így itt élhettek. 
1837-1839 között az apja családjával máshova költözött, de ez a próbálkozás nem járt sikerrel, 

visszaköltöztek. 
1839-1841 között a család teljes nyomorban élt Tiszaigaron.  
Katonaság 1841-1854 közötti évek: 
Húsz éves, amikor elhatározza az akkor 17 éves Hermann nevő testvérével, hogy otthagyják a szülıi házat 

és katonáskodni mennek. Az, hogy a két fiú elhagyta a családot, kiderült a család következı évben 
tartott összeírása során bejegyzett adatokból.  

Valószínőleg a következı hadseregben szolgált (névváltozás miatt több néven szerepelhetnek az iratokban): 
1842-1848. között a Második Oláh Határır Gyalogezred Nr.17 /Zweites Walachen-Grenz-Infanterie-

Regiment Nr.17/ aktív állományában. 
1848-1851.01.21. között a Második Román Határır Gyalogezred Nr.17 /Zweites Romanen-Grenz-

Infanterie-Regiment Nr.17/ aktív majd tartalékos állományában. 
1851.01.22.-1854.02.04. között a Hg. Thurn – Taxis Gyalogezred Nr.50 /k.k. Infanterie-Regimentes 

Nr.50/ tartalékos állományában. 
Az 1848-1849. évi Szabadságharcban feltehetıen az osztrák hadseregben szolgált, valószínőleg ezért nem 

beszélt errıl senkinek. A következı csatákban vehetett részt idırendi sorrendben: Sárpatak, Vajda-
szentiván, Szászregen, Dés, Szamosújvár, Számosfalva, Dés, Csucsa, Szurduk, Kazolna, Dés (híd), Bács 
(Kisbács), Beszterce, Dorna-Vátra, Nagyszeben, Nagycsúr, Sóvár, Szászváros, Piski, Marosény, Király-
németi, Borgó, Kiskapus, Felsıtömös, Gyulafehérvár. 

Az 1854-1855 évben véglegesen elbocsátott katonák miskolci listája szerinti adatai a következık:  
Sorszám: 454,  
Állapota: szabados  
Neve: Waldmann Ádám,  
Szolgálat helye: Hg. Thurn Taxis 50 gyalog 4,  
Születési helye: Miskolc, Járás: miskolci, Megye: Borsod,   
Elbocsátás: gyakorlatig,  
Megjegyzés: szabadságlevele kiadatott 4/II.854 
1854 (1849)-1908 

Katonaságtól szabadulása után három felesége volt (az elsı feleségével 1850 elıtt házasodott). Erre vonatkozóan 
közreadok egy hibás igazolást 1938-ból, melyben a feleségek sorrendje teljesen felcserélıdött, nyilvánvalóan 
azért, hogy az igazolásal a magyar állampolgárságot a kérelmezınek biztosítani tudja a rabbi: 

 

„B i z o n y í t v á n y 
498/1938. szám 
Schück Mór alulírott kerületi fırabbi ezennel hivatalosan bizonyítom, hogy a hivatalom által 491/1938. 
ikt.sz. alatt kiállított, a tiszaabádszalóki izr. Hitközség születési anyakönyvének I. kötet 5. lapján 
1254,64,64,0003 szám alatt bejegyzett tételérıl kiállított születési anyakönyvi kivonatban szereplı 
Waldmann Áhron és Braun Julianna házasságából 1864. évi február hó 18. napján Abádszalók köz-
ségben született Waldmann Laser azonos a tiszabıi orth.izr.anyakönyvi kerület anyakönyvvezetıje ál-
tal 54/1938.ikt.szám alatt kiállított, B. kötet 4. lapszám alatti házassági anyakönyvi kivonatban vıle-
gényként feltüntetett Waldmann Lajossal. A keresztnévben szereplı eltérés onnan ered, hogy a há-
zasságkötés bejelentésekor nevezett nem a születési anyakönyvi kivonatban szereplı „Laser” héber 
nevet mondta be, hanem az ennek megfelelı „Lajos” magyar nevet. Ugyanígy Waldmann Lajos édes-
atyja a születési anyakönyvi kivonatban szereplı „Ahron” héber hangzású név helyett az ennek meg-
felelı „Ádám” magyar nevet jelentette be a neve gyanánt. Ezen tények valódisága megállapítást nyert 
az 54/ikt.1938.sz. alatt kiadott házassági anyakönyvi kivonat* adataiból, egybevetve azt a születési 
anyakönyvbe bejegyzésnél bejelentett és alapul szolgáló adatokkal. 
Egyben bizonyítom azt is a bemutatott, s Tiszaigar község elöljárósága által 588/1938.sz.alatt kiállí-
tott községi bizonyítvány** és az anyakönyvi hivatalban elfekvı adatok alapján, hogy a házassági 
anyakönyvben tévesen van Waldmann Lajos anyjának neve „Schwarcz Hanna” néven feltüntetve, 
nevezettnek anyja Braun Julianna volt. A téves bejegyzés oka az, hogy Waldmann Lajos atyjának 
Waldmann Ádámnak három felesége volt: elıször Braun Julianna, majd Kóhn Fáni, végül Schwarcz 
Hanna, s a házasságkötés idejében Waldmann Ádám Schwarcz Hannával volt nıs, ezért tévedés 
folytán került az akkor életben lévı feleség születési neve a vılegény anyjának neve helyett. 
Fenti tények megerısítésére jelen azonossági bizonyítvány aláírásommal és hivatali pecsétemmel el-
látva kiadtam. 

 Karczag, 1938. évi október hó 18. 
        Schück Mór s.k.  
       Ker. fırabbi anyakönyvvezetı 
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„ 
Az igazolással szemben közreadom a házasságok sorrendjét és az ezekbıl született gyermekek sorrendjét.  
Elsı feleség: Klein/Schwartz(er) Hanna (1820-1835-1888.08.21 elváltak valószínőleg, mivel halotti be-

jegyzése nincs meg a feleségnek, és késıbb, 1888-ban úgy tőnik, hogy élt egyik fia házasságkötésekor) 
Waldmann Dávid (Poroszló/Egerszalók/Mezıkövesd/Egerlövı, 1850-1899.05.01. után) 
Waldmann Bernát (Tiszaigar, 1852.07.09.- Tiszaigar, 1852.08.08.) 
Waldmann Márton/Áron/Miksa (Tiszaigar-Tiszabura/Jászkisér, 1853.08.17.-1895.10.01.) 
 
Második feleség: Braun Júlia/Cecilia/Sára/Kata (1826-1827 - Fegyvernek, 1875.01.18.)  
Waldmann Fanni (Tiszaszalók / Tiszaabád / Tiszaigar, 1855.06.25.) késıbb Siegelmann Schaja felesége 
Waldmann (Vértes) Jakab (Tiszaszalók, 1859.12.17.-Bp. VII., 1934.11.05.) 
Waldmann Móric (Tiszaszalók, 1862.02.09.-Tiszasüly, 1887.09.08.) 
Waldmann Lajos/Lázár/László (Tisza/Abádszalók, 1864.06.20.- ?, 1910) 
 
Harmadik feleség: Kohn Fanni (lásd.: 33) 
Waldmann (Vértes) József (Mezıkövesd,1876.12.22.- Auschwitz,1944) 
Waldmann (Vértes) Farkas (Mezıkövesd,1878.11.12.-Bp,1959.10.27.) 
Waldmann (Vértes) Gábor (Mezıkövesd, 1881.01.07.- Auschwitz, 1944) 
Waldmann Károly (Mezıkövesd, 1882.07.06.- Szihalom, 1882.07.22.) 
Waldmann (Vértes, Lebourg) Simon (Pál) (Mezıkövesd, 1883.08.10.- Trieste, Olaszország, 1974.02.21.) 
Waldmann Mária Rachel (Ónod, 1885.06.24.-Bergen Belsen?, 1944) késıbb Weisz Emanuel felesége 
Waldmann Ignác (Miskolc, 1888.06.22. – Miskolc, 1888.10.19.) 
Waldmann Móric Mózes (Miskolc,1891.09.16.- Auschwitz, 1944.08.15.) (lásd.: 16) 
A Holocaustban a leszármazói 85-90%-a odaveszett. 

 

Élete végét Miskolcon töltötte, azonban Abádszalókon halt meg 1908.11.29.-én. A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltárban az azonos nevő vármegye Árvaszékének 1916. évi mutatókönyvében az alábbi 
bejegyzés olvasható: „12.384/1916. Valdmann Ádám Abádszalók örökhagyó kiskorú érd. Végzés” Sajnos 
az alapiratot selejtezték, így csak valószínősíteni tudom, hogy dédapámra vonatkozhatott az irat. 

 
Waldmann Ádám három házassága a következı érdekes statisztikát eredményezi: 
Elsı ismert (!) gyermeke születési éve      1850   utolsó gyermeke születési éve     1891 41 év különbség 
Elsı ismert (!) unokája születési éve 1873 utolsó ismert (!) unokája szül. éve 1932 59 év különbség 
Elsı ismert (!) dédunoka születési éve 1899 utolsó ismert (!) dédunoka sz. éve 1951 52 év különbség 
Elsı ismert ükunoka szül. éve  1939 utolsó ismert (!) ükunoka szül. éve 1994 55 év különbség 
Elsı ismert szépunoka szül. éve 1960 folyamatosan születnek 
Elsı ismert nagyükunoka szül. éve 1982 folyamatosan születnek 
Megj.: 1850 elıtt is születhettek gyermekei, vannak eltőnt ágak, és pl.: a Siegelmann leszármazók sorsáról 

nincs értékelhetı információ. 

= Szikszó ?, 1875/76. 
A Waldmann család tagjai vélhetı szikszói kapcsolatokkal rendelkeztek. Az összes létezı házassági bejegy-

zést megtekintettem, és nincs meg a házassági bejegyzés. Mivel a szikszói anyakönyvek nem maradtak 
fenn, vagy magánkézben vannak külföldön, valószínő, hogy abban szerepelt a házasságkötés. Második 
felesége 1875.01.18.-án halt meg, a harmadik házasságából származó elsı gyermek 1876.12.22. 
napján született, tehát a harmadik házasságot (zsidó gyász szabályait mellızve) 1875.01.19.-1876. 
március körül köthette. Megj.: A Trianon elıtti Magyarország összes Waldmann nevő anyakönyvi 
bejegyzését igyekeztem kikutatni, több ezer fı szerepel a győjteményben. 

33. Kohn Fanni, * Tiszapalkonya, 1845/46. † Újpest, 1928. máj.17., temetve Újpest Izrelita 
temetı, IV. parcella 12. sor 24. sír (a temetıre épült a lakótelep, a maradványok közös sír-
ba kerültek) 
Elsı házasságát Tiszapalkonyán kötötte 1864.11.15 napján. Elsı férje Fried Pál volt, aki 1866.04.08.-án 21 

évesen váratlanul elhunyt. Haláláig valószínőleg Vilmányban éltek, ahol a férje szabó volt. Egyetlen 
gyermekük született, ifj Fried Pál (Tiszapalkonya, 1866.01.01., posztumusz, 9 ! hónapra született apja 
halála után) aki péktanoncként Miskolcon halt meg 1887.11.15.-én, akkor éppen Waldmann Ádám ház-
tartásában élt. 

Férje halála után valószínőleg kb. 10 évig özvegyen élt, vagy újabb (általam nem ismert házasságot kötött, 
mely 1875. januárjáig megszőnt válással, vagy a férj halálával) 

Waldmann Ádámmal kötött házasságáig Tiszapalkonyán élt, aztán családjával költözött tovább. 
Újpesten a Csengery utca 6. szám alatt halt meg. A haláleset bejelentıje Vértes Józsefné volt (Budapest, 

Podmaniczky utca 101. szám alatti lakos), annak ellenére, hogy a haláleset Weisz Emmánuel és neje 
Waldmann Mária lakásán történt. Valószínőleg mivel nem a lánya (vagy fia) jelentette be a halálesetet, 
az elhalt anyja nevét tévesen Blitz Borbálának anyakönyvezték, szemben a helyes névvel (Klein 
Borbála). 

Újpesti iratmutatóban 24.268/1928 számon szereplı irat szerint 1928.05.18.-án Weisz Emánuelné Wald-
mann Mária (Móric testvére) nyújtott be segély iránti kérelmet (nyilvánvalóan) Kohn Fanni eltemettetése 
érdekében. 

Élete végére nagyon meggyengült a látása. 
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34. Friedmann Ignác, * Bölcske, 1841. júl. 11. † Dunaföldvár, 1909. okt. 13. Temetve: 
Dunaföldvár 1.101. 
Elsı felesége Hermann Katalin volt (+ 1883), tıle származó gyermekei Pincehelyen, Görbın éltek. 
Katonaság: 
Olvashatatlannak tőnı sorozási iratból az derül ki, hogy valamelyik hadtest szállító részlegénél teljesített 

katonai szolgálatot, analfabéta (!?) volt és nem tudott zenélni. 
Munkahely: 
1877-ben ügynök. 
1888-1891 között szabó. 
1890-ben napszámos. 
1895-ben szabó. 
1903-ban kereskedı és gabonaalkusz. 
Lakása: 
Dunaföldvár, Fehérvári utca 730 és Flórián utca 10. szám alatt lakott. 
Névváltoztatás: 
Fiai „Földes” névre magyarosítottak. 

= Apostag, 1886. aug. 31.  
35. Hirschler Sarolta Rozália, * Apostag/Simontornya, 1860/61 † Budapest VIII. 1926. 

dec.18. Temetve: Kozma utca 35A parcella, 28. sor, 8. sír 
Születési helyeként Apostag és Simontornya is szerepel az iratokban. Eredeti születési bejegyzését nem 

találtam meg. 
Dunaföldvár, Fehérvári utca 730, majd a Flórián utca 10. szám alatt háztartásbeliként nevelte a gyermekeit, 

ezután költözött Budapestre a Bakáts térre. Kozma utcai sírján két feliratos márványtábla található, az 
egyiken Rozália, másikon Sarolta névvel. A sír erısen felújításra szorul. 

 

36. Rosenthal Izsák, * Nagyszöllıs, 1864. dec. 2. † uo. 1926. nov. 26.  
1897-1910 között mészkereskedı, 1926-ban halálakor kereskedı (obchodnik). 
Felesége halála után második felesége Klein Pepi lett, tıle is sok gyermeke született. 

= Csepe, 1888-1892. 
37. Glück Cecília, * Csepe, 1870. † Nagyszöllıs, 1902. máj. 13. 

Gyermekágyi lázban halt meg. 
 

38. Beck József, * 1852/53 körül Gyulaháza (?), † Tarpa, 1919. okt. 4. (lásd.: az ezzel kapcso-
latos tanulmányt, hátul) „Yehuda ben Chaim ha Kohen” יהודה בן חיים הכהן 
A könyvemben nem adom meg a héber neveket az izraelita ısöknél, mert ezek tekintetében igen nagy kér-

dések vannak. Itt megadtam a héber elnevezést, példaként, és arra tekintettel, hogy Beck József 
ügyével, életével 1996-2011 között napi rendszerességgel foglalkoztam, tekintettel a származásával 
kapcsolatos problémákra. 

1879-ben tanuló. 
1882-ben szatócs. 
1884-1888 között kereskedı. 
1896-ban Ugocsa vármegye italmérési felügyelıje.  
1901-1902. között Uray Imre gızmalmában mázsáló, alkalmazott. 
1919-ben kereskedı. 

= Tarpa, 1879. febr. 11. 
39. Fischer Eszter, * Tarpa, 1861. † Nagyszöllös, 1943. aug. 19.  

Anyja neveként a család „Herskovics” nevet jelöl meg, de ez anyakönyvileg nem igazolható, igaz cáfolnom 
sem sikerültmegnyugtatóan ezt az információt. 

Fényképe megtalálható a „Berehov-Beregszász Zsidósága Képekben” címő könyvben (106. old.; szerk.. 
Johoshua Halevy; lásd.: Rosenthal Szidóniánál) 

Tarpán főszerüzletben lisztet, sót, petróleumot árult, és ruhákat varrt. 
 

40. Bátai János, * Zalaszentgrót Belsıváros, 1850. nov. 24. † uo. 1884. febr. 29.  
Földmőves, hideglelésben halt meg 34 évesen. 

= Udvarnok, 1875. jan. 26. 
41. Czotter Rozália, * Udvarnok, 1846. márc. 30. † Örvényeshegy, 1909. nov. 1. 

A házassági bejegyzés szerint 20 évesen házasodott, eszerint 1855-ben kellett volna születnie. A halotti 
bejegyzése szerint 1844-1845 évben kellett születnie. A házassági anyakönyvben szerintem vagy elírás 
történt vagy tudatos elírás, mivel a feleség a férjnél négy évvel idısebb (29 éves „vénlány”) lehetett. A 
kehidai anyakönyv tartalmazza a halálát, de vélhetıen otthonában halt meg. 

 

42. Husz (Rezneki) János, * Zalaszentgrót, 1849. febr. 4. † Zalaszentgrót-Kisszentgrót, 1932. 
márc. 26.  
"Reznek" néven született, mint törvénytelen gyermek. A születési anyakönyvben utólag áthúzták a 

törvénytelen megjelölést, és beírták, hogy házasságkötéssel került törvényesítésre. 
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1871. évi sorozási iratok szerint Szentgrót községben sorozták be a következı adatokkal:  
„REZNEKI János, aki Szentgrót községben született 1849-ben, kinek anyja REZNEKI Anna, akinek a lakó-

helye ismeretlen, testi nagysága 60 hüvelyk (kb 152,4 cm !), mellmértéke 31, minısítés gyenge, 
visszahelyezendı” . Eszerint az 1871 évi sorozásakor még Reznek néven sorozzák, azonban az 1874 évi 
esküvıjén már Husz néven szerepel, nyilvánvaló, hogy az anyja férje - Husz Pál - ezen idıpontok között 
törvényesítette, amit az anyakönyvben „hamisan” úgy tüntettek fel, mintha a törvényesítést a "szülık" 
1848 évi házassága eredményezte volna.  

A "szülık" házassági bejegyzése nem került elı, azonban ez biztosan megköttetett, mivel Husz János tör-
vényes féltestvére 1851 januárjában megszületett.  

Apjára vonatkozó feltevés alapját képezi Husz János leszármazóinak több generáción át kimagasló 
intenzitással érvényesülı domináns sötét bırszíne, szemszíne, alacsony termete, erıs testfelépítése, 
mediterrán koponyaformája és lelki alkata.) 

1879-ben földész, azaz földmőves. 

= Zalacsány, 1874. nov. 22. 
43. Nagy Rozália, * Zalacsány, 1856. ápr. 6. † Zalaszentgrót- Kisszentgrót, 1931. okt. 28.  

Nyersen, szálkástól ette a halat, ez maradt meg utolsó unokájának emlékezetében (Törökné Bátai Rozália, 
1916-2011).  

 

44. Moór Bálint, * Tapolca, 1837. febr. 13. † uo. 1916. nov. 7.  
Földmőves, szöllısgazda, pl.: Szent-György hegyen lévı szöllıkkel foglalkozott. 

= Tapolca, 1867. febr. 12.  
45. Bükkös Magdolna, * 1848-1849 † Tapolca, 1935. jún. 5.  

Magdolna néven nem találtam gyermeket. A házassági anyakönyvbıl 1849, míg a halotti anyakönyvbıl 
1848 születési év derül ki. A szülei neve azonos az egyébként Lesenceistvándon született testvéreinek 
szüleivel, így az ısfában a valódi szülık szerepelnek. Valószínő, hogy a Szabadságharc alatt a harci 
cselekmények miatt máshova menekült a család és ott született Magdolna. Ha ez igaz, akkor a hadi 
mozgásokat figyelembevéve a legvalószínőbb születési idıpont 1848 nyara. 

 

46. Hock Imre, * Hegymagas, 1847. okt. 21. † Tapolca, 1894. márc. 6.  
Földmőves. 

= Raposka, 1872. jan. 9. 
47. Szigeti Anna, * Raposka, 1848. dec. 28. † Tapolca, 1926. máj. 13.  
 

48. Könings Hendryk Lodewyk, * Sittard, 1821. febr. 27. † uo. 1890. aug. 5.  
Ruhakereskedı, szabó, boltos. 

= Sittard, 1844. aug. 24.  
49. Spee Maria Anna, * Sittard, 1822. máj. 29. † uo. 1897. febr. 9.  
 

50. Machold Franz, * Bennisch, 1839. jan. 4.  
Erdeetileg takácsmester, majd a családi hagyomány szerint mint zenész utazott Brassóba a városi zenekar 

meghívására, majd le is telepedett. 

= Bennisch, 1862. márc. 3.  
51. Bittmann Josepha, * Bennisch, 1842. dec. 26.  
 

52. Gleichmann Éliás, * Nagyléta-Sztropkó, 1841. † Hajdúszoboszló, 1909. febr. 2.   
 = Hajdúsámson, 1865. nov. 8.  
53. Gelber Lina, * Hajdúsámson, 1845.  
 

54. Kohn Móric, * Balassagyarmat, 1856. nov. 20. † Karcag, 1935. jún. 22.  
Üveges, bazártulajdonos. Fennmaradt saját kézírásos naplója, melyet 1904-1934 között írt, és amely napló 

1781-tıl kezdve (!) taglalja a család történetét. 
Naplója szerint (a szócikkben szereplı nem anyakönyvi információk mind innen erednek), 1862-ben 

Balassagyarmaton egy Wiener nevő „oberleher” házában tanult, Balassagyarmat 187 házszám alatt 
laktak. 

1870-ben sakter mesterséget kezdett tanulni, majd Tereskére ment saktertanítónak. 14 évesen kb. egy 
tucat 18 évest tanított, azonban nem bírta ezt az életet és elszökött haza, és apja üzletébe került 
inasnak néhány évre, majd mesterlegényként vándorútra kelt (Budapest, Cegléd, Szeged, Arad, Temes-
vár, Nagykikinda és a közbeesı falvak, városok). Aradon pincér volt egy ideig, Nagykikindán üveges. 
Törökbecsén famunkákat készített és tanult készíteni.  

1876.02.29.-én sorozták, Losoncra vonult be, ahonnan Komáromba a 3. tüzérezredhez helyezték. Innen Po-
zsonyba került a 10. századhoz. Itt kórházba került, majd egy Szabadka nevő fıtörzsorvos végül 
alaposan megvizsgálta és talált rajta egy betegséget, amit 96 napig kezeltek. 18 hónapon át 
katonáskodott, nagyon jól élt, majdnem mindennap színházba ment katonajeggyel. A többiek 
úrhatnámnak tartották. Ekkorra fıtüzér lett, és így áthelyezték Almásfüzitıre, ahol viszont mint 
hadsereg-szabó tevékenykedett a régi cukorgyárból kialakított kaszárnyákban. Mikor kiderült, hogy 
üveges, ilyen feladatokat adtak neki.  
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1878. ıszén két év négy hónap katonai szolgálat után, amikor épp altiszti iskolába küldték volna a korosz-
tályból sokan szabadultak, így ı is kieszközölte a leszerelését és szeptemberben hazatért, és –saját 
szavaival élve- „semmittevı” lett, üzletet nem tudott nyitni, mert nem volt pénze, nem volt képzettsége, 
ezért Károly nevő bátyjához ment Jászberénybe: ott szembesült igazán a nyomorral. Jászberényben egy 
Neuhauser nevő kárpitos üvegkereskedést nyitott, itt üvegessegéd, boltos (és kárpitos) lett heti 2.-Ft és 
ellátás fejében. Minden héten el kellett mennie egy vásárra az áruval, azonban a boltos sokallta a bért 
és 12 hét után elküldte. Alig ért haza Balassagyarmatra, Károlytól érkezett egy levél, hogy az ı állását is 
felmondták, és mindene elveszett. Meghívta Károlyt Balassagyarmatra, és ketten kerestek munkát, és 
üveggel házaltak.  

1879 február végén elmentek Balassagyarmatról, elsı állomásuk Zsély volt, és ablaküvegezést vállaltak, az 
üveg ára felett már volt egy kis hasznuk. Ezután Ebeck, Kiskürtös következett, jövedelmükbıl a 
családnak is tudtak pénzt adni. 30-40 kilométert gyalogoltak üveggel a hátukon. Így éltek 1880 
áprilisáig, eltartva Károly családját is.  

A naplójában irodalmi értékő fogalmazással írta le a lánykérésének eseményeit, mely a szegénység és meg-
élhetés hiányának dacára mégis elvezetett a házasságkötéshez. Ezzel egyidıben egy kisebb összeget 
adott össze a család (87.-Ft), amibıl Budapesten árut vásárolt, amivel házalni kezdett a sógorával 
együtt, és a keresetbıl a legszükségesebb holmikat megvásárolta, ami a házassághoz kellett. Pünkösd 
után a hivatalos eljegyzést is megtartották, október elıtt sikerült venni egy kis lakást.  

Csütörtökön volt az esküvı, azonban vasárnap hajnalban már egy ládával a hátán elindult házalni, hogy a 
feleségének ajándékkal tudjon kedveskedni. Húsz napig ment, keveset keresett. Két–három évig 
„kóborolt”, a felesége hiába könyörgött, hogy hagyjon fel a házalással.  

Ekkor összes pénzén az üveggyárból 16 láda üveget vett abból a célból, hogy majd ebbıl él meg, azonban 
becsapták, mert az üveg „vak, füstös és eres volt”. Édesapja idıvel valahogy felhasználta ezeket az 
üvegeket, Móric pedig újra elırıl kezdhette a megélhetésért való küzdelmet. Ekkor a megmaradt pénz-
bıl vett egy talyigát és egy lovat, hogy ne magának kelljen a vállán cipelnie a nehéz ládát. Ez újabb 
gondot jelentett, mert a lovat is el kellett látni élelemmel és egyebekkel.  

Átköltöztek egy másik lakásba, ahol a karcagi távozásig maradtak.  
1881.11.19-én Gömör megyébıl Losoncon át Balassgyarmatra tartott, amikor zsidó utazók ujságolták neki, 

hogy lányikrei születtek, köztük „Rezsin” (lásd.: 27). Az ikrek egyike sem nyitotta ki kéthónapos koráig a 
szemét.  

1883.01.23.-án meghalt édesanyja.  
1883 után sok gyermeke született, és néhány meg is halt.  
1887 október - 1888  február között Jászberényben élt, kevesebbet ment ki falura, mert a dereka nagyon 

fájt már ekkor. Itt az üzletvezetést (fogyasztási adóbérlet) tanulta, majd hazament, és ı maga is varrni 
kezdett. 

1888. április elején Ignác nevő bátyja meghívta ıt üzletébe üzletvezetınek „gyarmati fogyasztási adót vett 
bérbe”. Kohn Móric így lett egyszerre fogyasztási adó kezelı, üveges, vásáros „és éhezı”. A jászberényi 
Hirschenhauserer (akinél üzletvezetést korábban tanult) 1889 január elején levélben hívta meg Karcagra 
fogyasztási adóbérlet ügyében, amire Móric azonnal igent mondott.  

1889.01.30-án érkezett Karcagra 40.-Ft havi fizetésre és 1/6 bírság-jutalékra szerzıdött, azonban szinte 
azonnal 50.-Ft-ra emelték a fizetését, ami Karcagon jó megélhetést biztosított. Márciusban hazament és 
elhatározták, hogy az egész családdal átköltöznek Karcagra.  

A család 1889.04.04.-én érkezett Karcagra, és a „Szendrei Köteles” házban telepedtek meg. Sok mel-
lékmunka volt, köztük például varrás. Kohn Móric élete legjobb döntésének tartotta, hogy elvándorolt. 
1889 év végén Hirschenhauserer bérlete lejárt, a jogot Schner és Roth kapta meg, akikhez elszegıdött, 
a bére nem volt nagyon magas, a jutaléka viszont igen.  

1891-tıl a bérleményt átvette Adler és Kohn, akik szintén alkalmazták Móricot. Mivel ez utóbbiaknak ital-
raktáruk is volt, Móric üveget és hordót is kénytelen volt mosni. A derékfájás állandóan gyötörte. Elege 
lett a munkából, és Balassgyarmatra ment 5-6 napig, ahol azonban hamar kijózanodott, de késın: nem 
vették vissza. Nyolc élı gyermeke volt, hitel terhelte, megtakarítással és állással nem rendelkezett.  

Vásznat varrtak, és ekkor kitalálta, hogy bazárt kellene nyitnia. Néhány ember (Schneer Ignác, Roth Gyula, 
Schwartzer Jónás, Adler Jónás, Stern Sámuel, Fürtössy Károly, Nyéki Péter) adott kölcsönt, és egy 
társsal Budapesten összevásárolt különféle árut. Stern Dezsıtıl bérbe vett 120.-Ft / év díjért egy 
üzletet, kiváltotta az ipart és megnyitotta a bazárt. Társa (Berta Ferenc) egy kocsmában dolgozott és 
szép pénzt keresett, amit mind berakott az üzletbe.  

1896.01.01. napján tragikus fordulat következett be: társát kidobták állásából, Móric viszont nem tudta az 
üzletbe berakott pénzt visszaadni számára. Az üzlet megroppant. Ekkor Schwartzer Jónás és Ernst Béla 
vette bérbe a „beszedési adót” és havi 60.-Ft-ért mint könyvelıt alkalmazták Móricot. A bazárbeli társát 
is besegítette ide, és havi 5-5.-Ft összeget adott még neki a rendes fizetése mellett.  

1897-ben a bérlet lejárt, a társát elbocsátották, Móric visszatért a bazárba. Közben meghalt és született is 
gyermeke. Szerencséjére Fábry János és Reiner Zsigmond (Fábry és Reiner Cég) alkalmazta havi 60.-Ft-
ért könyvelıként. Adósságai azonban szaporodtak, és a társa is benyújtotta a számlát: 821.-Ft (!) 
összeget követelt tıle. Az összes adósság 1800.-Ft volt, így a bukás elkerülhetetlen volt, ráadásul újabb 
gyermek született, megint 9 élı gyermeket kellett volna eltartani valahogy. Ekkor a Gubás-féle házban 
laktak, melyet Schück Adolf épp akkor megvásárolt és ezért innen is menniük kellett.  

Nem volt más lehetıség, a Vasút utcában havi 250.-Ft-ért bérbe vette a Szentessy házat, és bazárt, 
vendéglıt és kocsmát nyitott, azonban azonnal kiderült, hogy ez sem megoldás. Fizetésképtelenné lett, 
az üzletet bezárták. Árverésre került a vagyon, az árverésre valahogy összehoztak annyit pénzt, hogy az 
áru nagy részét sikerüljön családon belül megvásárolni. Volt társa ekkor megzsarolta, teljes kétség-
beesésbe hajszolta.  
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Ekkor találkozott egy Ökrös László nevő gazdálkodó emberrel, akinek elpanaszolta a bánatát, és aki másnap 
500.-Ft összeggel kisegítette, mely összeget kifizette Berta Ferencnek, de a többi tartozását nem tudta 
rendezni. Az üzletben a rokonok dolgoztak, a könyvelı továbbra is ı volt. Az üzletre nagyobb  tétel üveget 
rendelt, melyet amikor megérkezett, Berta lefogta, mondván, hogy az ı nevére küldték, és addig át nem 
adta, amíg Móric a 321.-Ft összeget ki nem fizette, viszont így az üveg kifizetésére nem maradt pénz.  

Móric tartotta el az üzletet és a benne dolgozókat, azonban a bevételt Berta vitte el.  
1898 szeptemberében közjegyzıi irattal Móric felesége Emma megvásárolta az üzletet. Ezután maguknak 

dolgoztak, és megvették azt a házat, amiben laktak, azonban ekkor történt az igazi tragédia: 
1899.02.14. napján felesége meghalt, be sem költözhetett a saját házukba. 

A tragédia után Emma testvérét, Bertát vette feleségül 1899.06.18-án, és tıle is született hét gyermeke.  
1916 februárjában fia Ignác Lembergbe került, az ottani kórházból érkezı lapja olyan zavaros volt, hogy 

Móric a világháborús nehézségek ellenére elment Lembergbe, ahol azonban nem engedték találkozni a 
fiával. Nyolc napig ült a kórterem ablaka alatt, míg végre egy pillanatra láthatta fiát. Ezután még egy 
hétig látogatták, míg valamennyire erıre kapott a gyermek, és elmúlt az életveszélyes állapota. A 
hazafele vezetı út viszontagságos volt, pl.: Ungvár mellett vonatszerencsétlenség történt. Felesége még 
egyszer elment Lembergbe, amikor Ignác láblövést kapott. 

1920.05.27. napján éjszaka a házába betört két felfegyverzett katona, és elvitték másik két fogollyal a rabbi 
házához, oda is betörtek, majd sorban fogdosták össze a zsidókat a házaikban, és a foglyokat a városháza 
udvarára, majd a börtönbe vitték, ahol rengetegen zsúfolódtak össze egy cellában. Másnap hajnalban 
szétválasztották a „magyarokat” és a „zsidókat”, az utóbbiakat bottal szétverték, illetve egymást verették. 
A keresztények közül azt a néhányat ütötték, akik állítólag vöröskatonák voltak. A naplóból nem idézem a 
többi kegyetlenkedést, melyet hosszú oldalakon át filmszerő pontossággal rögzítet.  

Valahogy kikerült a börtönbıl, az orvosok nem vettek fel látletetet, receptet sem mertek írni.  
A napló bejegyzéseiben idézeteket találunk Endrıdi Sándortól, Heltai Jenıtıl, Goethe-tıl, Ovidiustól, 

Széchenyitıl, Teleki Sándortól, Szász Zoltántól politikusoktól, feljegyzések szerepelnek politikai esemé-
nyekrıl, rádiómősorról, a zsidó szokásokról, zsidó hitközségekrıl fıleg magyarul, néhol németül.  

A Napló azért nem került publikálásra, mert a Naplót a tartalma miatt Kohn Móric ezzel az ajánlással adta át 
gyermekinek:  

„Szorosan kötöm magam ahoz, hogy ezt a könyvet senki idegen kezébe ne juttassátok. 
Már azt is idegennek tekintem, aki nem testvéretek, és aki nem lemenı ágbeli véretek. 
Madách mondja „ami nekem kedves, másnak unalmas lehet és viszont” 

= Balassagyarmat, 1880. okt. 7.  
55. Breiner Emma, * Balassagyarmat, 1860. okt. 29. † Karcag, 1899. febr. 14.  

Házasságkötése után otthon varrt, ebbıl nagyjából annyit keresett, mint a férje a házalással. Egy idı után 
(késıbb baráttá vált) varrólányt felvett maga mellé.  

 

56. Weidinger János, * Soroksár, 1838. jún. 22. † uo. 1922. szept. 4.  
= Soroksár, 1873. febr. 4.  
57. Schubert Terézia, * Soroksár, 1855. jan. 31. † uo. 1941. jan. 27.  
 

58. Ott Tamás, * Soroksár, 1853. jún. 15. † uo. 1905. márc. 31.  
= Soroksár, 1877. jan. 29.  
59. Feith Terézia, * Soroksár, 1857. jún. 1. †  uo. 1936. dec. 9.   
 

60. Waltner Pál, * Soroksár, 1843. ápr. 13. † Pest IX., 1889. okt. 11.  
= Pest IX., 1867. nov. 19.  
61. Ámon Mária, * Soroksár, 1847. márc. 21. † Budapest VII., 1930. aug. 3.  

Az Ámon családnak Soroksáron volt néhány földje, melyeket pont a világgazdasági válság kezdetén tettek 
pénzzé, a pénz elértéktelenedett, vagyonukat elvesztették.  

 

62. Antor János, * Pest VIII., 1838. jún. 7. † Pest IX., 1888. júl. 4.  
= Pest IX. 1866. nov. 27.  
63. Láng Rozália, * Pest VIII., 1847. dec. 14. † Pest IX., 1889. máj. 2.   

 
 

7. generáció 
 

64. Waldmann József Yitzhak, * Megyaszó/Szepsi, 1795. † Mezıszemere, 1856. márc. 25.  
József zsidó nevét (Izsák) második feleségétıl (Brüll Sára) származó fiának (Waldmann Dávidnak) a 

tiszaigari temetıben található sírkövérıl ismerem, ott „David ben Jitzhak” felirat szerepel.  
Sok testvére közül két testvérét biztosan és pontosan sikerült azonosítani, velük szorosabb kapcsolatban 

állhatott, legalábbis ez tükrözıdik a családon belüli névadásokban: Egyikük volt Waldmann Farkas 
(1784-1873), aki az 1828 évi miskolci országos összeírásban a következı bejegyzés alatt szerepelt: 
„Volf Waldman Jud. –Habitat in domo …cedentis sine censu” (minıség: subinquilini). A megjegyzés 
szerint engedély nélkül tartózkodott a városban, és ugyanúgy, mint sokan a rokonságban szabó volt. 
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 Az 1848 évi zsidóösszeírás során ismét Miskolcon írták össze azzal, hogy 35 éve él a városban, engedély 
nélkül, magaviselete elfogadható. Ezek szerint 1813-ban érkezett a városba. 

Másik volt Waldmann Adolf Ádám Áron (1792/93 +1868 után) aki az 1848-évi összeírás szerint 30 éve 
Szikszón élt, szabó volt, így kb. 1818-ban költözhetett be Szikszóra, azonban az 1828 évi összeírás 
során nem említik Szikszón. Ádám néven a nyitraivánkai levéltárban (ma: Szlovákia) ırzött 1848-évi 
zsidó összeírásban szerepel, utána kizárólag Adolf és esetleg Áron néven (!) 

Fiútestvérek voltak még valószínőleg: Waldmann Ignác (1792–1872), Waldmann Lipót (1785/90), 
Waldmann Izrael (1795-1852) 

Az 1827. évi foglalkozás-összeírás szerint Tiszaigaron „Walkmann Joan”, néven  „sartor” (szabó-foltozó) 
került összeírásra. 

A Tiszaigaron 1828.06.15.-én tartott „Conscriptio Posessionis”, azaz az 1828 évi országos összeírás iratai 
szerint Valdman Jos Jude adatai (szerkesztve) a következık: Valdman Jos zsidó kézmőves házatlan 
zsellér, aki mint foltozó munkavégzésre „költözött ide”, kinek nincs semmilyen tulajdona. 

Az 1834-1835 és 1845-1846 katonai években késıbbi években tartott zsidóösszeírásokban Waldmann 
József családatyaként szerepel.  

Az alábbi táblázatban az összeírások legfontosabb  adatait adom közre: 
 

Katonai 
évek 

Hitves Fiai Lánya Testvér Rokon 
Szolga 

 
Összes  

eltartott 
Foglalkozás Jövedelem Ft 

1834/35 1 2 2 - - - 6 kézmőves 30 
1835/36 1 3 2 - - 1 8 kézmőves 10 
1839/40 1 3 4 - - - 9 Koldus (!) - 
1840/41 1 3 4 - - - 9 Koldus (!) - 
1843/44 1 1 3 - - - 6 Házaló Be: 8  Ki: 10 
1844/45 1 1 3 - - - 6 Nincs Be:10 Ki:11 
1845/46 1 1 2 - - - 5 Nincs Be:12 Ki:13  

 

1845-1846 évben „harangozó” szerepel az észrevételek között, valószínőleg a református templomban 
végezte Waldmann József ezt a foglalkozást, ugyanis izraeliták nem használnak harangot, és a települést 
leginkább reformátusok lakták. 

Az 1846-1847 katonai évben tartott rovásadó összeírásban Waldmann Józsefnek volt már egy fejıstehene 
és egy nagy legelıje. A foglalkozása már nem koldus, de nem jelzik pontosan, hogy micsoda.  

A megyei adója 2 Forint és 18 Krajcár volt. 
Mezıszemerén halt meg 1856.03.25.-én az 59. házhelyen, tüdıgyulladásban, 61 éves korában, valószínőleg 

egyik lánya és veje hazában 

= Szikszó ? 1815/20.  
65. Weisz Julianna, * Szikszó, 1800/5. † Tiszaigar, 1833/34.  

Valószínőleg az 1833-1834 évi kolerajárványban halt meg. 
 

66. Kohn (Kun) Efrem, * Hidasnémeti, 1821. † Tiszapalkonya, 1896. ápr. 29.  
Edénykereskedı. 
Mivel vejével, Waldmann Ádámmal egy évben született, lehetséges, hogy gyerekkori barátok voltak (vagy 

katonaismerısök), és így köttetett meg a házasság Waldmann Ádám és Efrem lánya között. 

67. Klein Borbála, * Tiszapalkonya, 1818. † uo. 1912. jún.18.  
Kohn Fanni (lásd.: 33.) halotti anyakönyvében hibásan Blitz Borbálaként szerepel. 

 

68. Friedmann Jakab, * Schmidraith, 1816. (?) †  (?) Szekszárd, 1897. júl. 29.  
Kérdéses, hogy valóban ı az a Friedmann Jakab, aki Ignác apja volt. Mivel más ilyen nevő személyt a 

környéken nem találtam, valószínőnek tartom, hogy az adat helyes. 

69. Fleischmann Berta (?), * 1810/20. 
 

70. Hirschler (Hirschl) Dávid, * Temesvár ?, 1824. † 1886-ban már eltőnt.  
1886.08.31. napján (lánya házassági bejegyzése) ismeretlen helyen tartózkodott, azután sem került elı, így 

sorsáról semmit nem lehet tudni. 

71. Guttmann Éva, * Apostag, 1832. † uo. 1916. ápr. 18.  
 

72. Rosenthal Salamon Scholem, * 1840 elıtt † 1884. jún. 23. – 1888. szept. 17. között. 
Valószínőleg kereskedı, Nagyszöllıs, Rákóczi tér 11. szám alatt élt. 

73. Rosenfeld / Rozenfeld (Rothfeld) Leni Leah, * Ilk/Eır (İr), 1843/1844. † Nagyszöllıs, 
1888. szept. 17.  

 

74. Glück Jakab, * 1844 körül, † Csepe, 1918. febr.18. 
cipész 

75. Sári Klára, * 1843 körül, † Csepe,  1918. máj. 25. 
 

76. Beck (Salamon) Herman * Buj, 1836  † Beregszász, 1920. máj. 19. (lásd.: tanulmányt, há-
tul) 
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Y-DNS vizsgálat alapján a Beck férfi ág kohanita zsidó származású eredető lehet. Az Y-DNS vizsgálat ered-
ménye:  

DYS19 – 14; DYS389I – 13; DYS389II – 30; DYS390 – 23; DYS391- 10; DYS392 – 11;  
DYS393 – 12; DYS385 - 13,15; DYS456 – 15; DYS458 – 17,2; DYS448 – 21; DYS437 – 14;  
DYS438 – 10; DYS439 – 13; DYS635 – 22; Y-GATA H4 – 11 

Az Y-DNS vizsgálat három különbözı helyen és idıben (Magyarország, USA, Csehország) három különbözı 
donorból származó mintával készült, és 100%-ban egyezı eredményt adott ki. 

1836-tól legfeljebb az 1840’ es évek közepéig Bujban élt. 
1848-ban már biztosan Kántorjánosiban élt. 
1852-ben feleségével, Krausz Annával Jánosi (Kántorjánosi) 112. házhely alatt lakott. 
1853-ban Kántorjánosiban a 26. házhely alatt lakott.  
1854-ben Gyulaházán lakott. 
1860-as évek elejéig Tarpán lakott.  
1863-1878 között Gyulaházán laktak, de Beregszászban biztosan volt lakóhelyük.  
1879-ben gazdálkodó. 
1887-ben Kisvárdán laktak, kocsmát tartott fenn. 
1887-ben ispány (kasznár-gazdatiszt). 
1920-ban Beregszászban élt a Teleki utca 31. szám alatt. 
1920-ban kisbirtokos gazdálkodó. 

77. bökönyi Beck Amália Karolina * Téglás, 1807. máj. 5. † Nyírbakta, 1870. jan. 30., temet-
ve: Bályok (lásd.: tanulmányt, hátul) 
1819.11.19. napján fiúsította az édesapja. 
Jászai Pál (1809-1852; történész, MTA tagja stb.) 1832. évi naplójában olvashatjuk, hogy Beck Amália ké-

rıje Matkovich Balázs volt, Matkovich István királyi ügyigazgatósági ügyész, királyi táblai elnök stb. fia. 
1832.09.25. napján hallotta a naplóíró, hogy Pesten találkozott a kérı anyja és húga, gróf Beleznay 
Ferencné Matkovich Apollónia Bárczay Annával és Beck Amáliával. A testvér viselkedésével 
kapcsolatosan idézek a naplóból: 

„…s ez olyan bolondul viselte magát, s olyan össze-vissza beszélt mindent (még pedig 
herczegi poziturában), hogy mindenek azt gondolták, hogy talán megcsábult; de ha még meg nem 
csábult, bizonyosan meg fog. A praefecta csak ennyit mondott felölök az anyjának: „Nem nekünk 
való emberek ezek édes anyám!”” 

Egyértelmően kiderült a bejegyzésbıl, hogy a kérıt visszautasította. (Irodalomtörténeti Közlemények, 
1897.7. évf. 1. füzet 116. old.) 

Érdekes, hogy hasonlóan édesanyja és nıvére esetéhez, ı maga is csak a húga esküvıje után (esketése: 
Nyírbakta, 1836. 04.08.) ment férjhez, a kor „elvárásaihoz képest” idıs korában, 29 évesen. Férje 
osdolai Kuun Gergely (+ 1849.11.02., kolera; forrás: Bályok temetı síroszlopról leolvasva illetve a 
bályogi református anyakönyv) Sem nekik, sem férje testvéreinek nem születtek gyermekeik. 

1847-ben Bályokon férjével együtt óvodát alapított! 
Legközelebbi rokonai: 
Sógora: Gróf Degenfeld-Schonburg Imre (Erdıszáda, 1810.10.29.- Pest,1883.02.19.) aki testvérének, bö-

könyi Beck Paulinának (Téglás,1815.03.10.- Pest, 1856.01.01.) volt a férje. 
Nagynénje volt a következı Degenfeld-gyerekeknek: 
 Gusztáv  (1835.05.26.-1896.09.10.) - 1868.12.01. gróf Karacsay Melania 
 Anna  (1836.09.01.-1925.07.13.) – 1855.09.03.  herceg Odescalchi Gyula 
 Ilona  (1839.01.08.-1913.07.03.) – 1860.07.21. gróf Tisza Kálmán  
 Berta  (1843.03.03.-1928.03.27.) – 1868.01.15. báró Podmaniczky Géza 
 Emma  (1844.11.25.-1901.12.22.) – 1868.06.09. gróf Károlyi Tibor 
Számomra érthetetlen, hogy az unokahúgai és unokaöccse részérıl egyetlen levél sem maradt fenn, semmi 

személyes anyag, miközben a gyerekek a nagyanyjuk testvérével (!) Bárczay Zsuzsannával is 
leveleztek. Nem tudom, hogy nem az okozta-e ezt a távolságtartást, ami miatt épp ıt tekintem 
ısömnek, azaz, mert –véleményem szerint- törvénytelen gyermeket (ükapámat) szült. (Az érveket lásd 
hátul a tanulmányban.) 

Különlegesen szép okiratra bukkantam a Királyi Könyvekben: 
 
„ Fı Tisztelendı Tekéntetes Nemes Káptalan. 
 

Alábbis megírott Néhai Édes Atyám Cs. K. Kamarás és Tanácsos, Téglási és Bökönyi Bek Pál 
Urnak Hitvese Bárczai Bártzay Anna Édes Asszony Anyámtól származott leánya Téglási és 
Bökönyi Bek Amália adom tudtára mindenkinek, akinek illik ez levelem rendiben- hogy én 
tekéntvén, és éretten, józan megfontolván mind azon szoros vérségbeli egybekötést, melly 
engemet Kedves Testvérem Téglási és Bökönyi Bek Paulinával Méltóságos Gróf Degenfeld Im-
re Úr Fı Herceg Károly nevét viselı Lándzsás Ezredbeli Fı Hadnagynak hitvesével oly közelrıl 
kapcsol öszve, mind kivált nevezett Édes Testvéremnek hozzám való igaz Testvéri szeretetét, 
hőségét, és ragaszkodását, mellyel irántam kisdedségétıl fogva mindekkorig szüntelen és 
változtathatatlanul viseltetett, - és mellyel irántam idırıl idıre éltem minden környül-
ményiben tettel és mind inkább meg mutatott, de szemem elıtt tartván azon Gyermeki 
háladatosságnak szentségét is, amellyel néhai Édes Atyám végintézetbeli utolsó akaratjának 
sérthetetlenségéhez magamat mind Isteni, mind Emberi Törvények, mind a természet szavai 
szerént is alkalmaztatnom fedhetetlen kötelességem, azon Ttes Szabolch Vármegyében 
helyheztetett Téglás egész Mezı-Városához, és Bökönyi rész Jószághoz, mellyet tisztelt néhai 
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édes Atyánk 1799ik Ezt. Martius 15 királyi adomány mellett fiú ága szerzett, - és a 
mellyekre nézve Férfi maradékhoz való reménységtıl megfosztván, engemet 1819ik 
Eszt. November 19ik költ Racfectionalis levél mellett fiává vın – halálához közelgetvén 
pedig, mint övé maga szerzı, azon végrendelkezését hagyta meg, hogy én, és édes Leány 
Testvérem Paulina minden javaiban, és különösen a Téglási és Bökönyi Jószágaiban is egyen-
lıen örökösödjünk és oztozzunk,- mindazért tehát hogy néhai édes Atyánk ezen végrendeleti 
akaratját tartozó gyermeki tisztelettel tellyesítsem- mind fıképpen hogy édes testvéremnek 
hozzám minden idıben kész szívvel bizonyított munkás hőségét és jóságát érdem szerént vi-
szonozzam és jutalmazzam, az érdekelt Téglási, és Bökönyi jószágokhoz való jussomat s iga-
zamat, édes Testvérem Téglási és Bökönyi Bek Paulinával tisztelt Gróf Degenfeld Imre Úr Hit-
vesével a Hármas Könyv I. Része 37ik Titulusa 2ik §phussa, nem különben ugyancsak a 
Hármas KönyvI.Része 66ik Titulusa hasonlatosságához képest -ezen soraimat Adoptionalis le-
velem által közölvén és megosztván- a Téglási és Bökönyi Jószágoknak hasonfelére nézve 
minden hozzó tartozandókkal, úgymint jobbágyi és zselléri megült vagy puszta helyekkel, 
mívelt vagy míveletlen majorságbeli földekkel, mezıkkel, szántó földekkel, kaszálókkal, lege-
lıkkel, parlagokkal, erdıkkel, erdı helyekkel, irtásokkal, hegyekkel, völgyekkel, szölökkel, 
szöllöt termı földekkel, minden fojó vagy álló s halászóvizekkel, halászattal, tavakkal, náda-
sokkal, csatornákkal, révvel, vámmal, malmokkal, s azoknak hellyeivel, korcsma vagy ven-
dégfogadó házakkal, mészárszékekkel Lakó és gazdaságbeli mindenféle épületekkel, kertek-
kel, szóval minden névvel nevezendı tartozhatóságokkal Földes Uraságot illetı haszon 
vételeivel, jussaival és jövedelmeivel, azok valóságos határik közt- ıtet s mind két ágon 
lejendı Maradékát ezennel örökösömmé vallom, és azt neki, s mind két ágra adom 
maradékainak Soronina Adoptionalis levelem által, most mindjárt symbolice által engedem, s 
azt a mikor kívánandják, s ha édes Anyánknak életében, vagy az én Férjhez menetelemig a 
jószágot közösben hagyván, annak csak jövedelmébıl venné ki részét, úgy mind édes 
Anyánknak nem reménylelt halála, mind az én Férjhez menetelem esetén valósággal is kisza-
kasztom s által adom- egyedül a költsönös örökösödésbeli just, és hellyiséggel semmit egye-
bet nem tartván fel magamnak és maradékaimnak, sıt, azon esetre, ha ne talán minden más 
egyenes örökös nélkül történne kimúlásom- akkorára ex nunc pro tunc többször illetett Test-
véremmel Téglási és Bökönyi Bek Paulinát fent nevezett tisztelt Gróf Degenfeld Imre Úr Hit-
vesét a Téglási és Bökönyi jószágok más felére nézve is ezennel Örökösömmé fogadván és 
valván be – abban az esetben az egész Téglási és Bökönyi birtok a Hármas Könyv I. Rész 
67ik Titulusa 2ik §phussa rendelése szerint egyenesen ı rá, és mind két ágon bíró 
maradékaira és tellyességgel nem másra szályon által – tellyes hatalmat adván nekie, vagy 
successorainak arra is, hogy ezen örökössömmé fogadó Levelemre, Soraimra, Adoptiomra, a 
Hármas Könyv I.Része 64ik Titulusától fogva, akkor İ Felségétıl akár pedig a Hármas Könyv 
II.Részének 14ik Titulusának 40ik §phussa szerént a Felséges Nádortól Consensust is kérhes-
sen, s egyszersmind magamat ezen Soronina Adoptionalis levelemnek akármely hiteles he-
lyen vagy személy elıtt –amikor kedves testvérem Bek Paulina Asszonynak, Méltóságos Gróf 
Degenfeld Imre Úr Hitvesének tetszeni fog- leendı örökös bevallására ezennel kötelezem.  

Többire különös tisztelettel maradtam. 
 
A Fı Tisztelendı TTtes NS Káptalannak. V.Olasziba december 11kén ’834. 
Alázatos szolgálója Bökönyi Bek Amália” 

 
A TURUL 1904/4 számában Amália húgának, gróf Degenfeld-Schonburg Imréné Beck Paulinának az ısfáját 

az alábbi adatokkal közölték, ez volt az alap, amibıl én is kiindultam a kutatás elején: 
Szülık 
1. Bökönyi Bek Pál 1761–1827.  
 2.Bárczai Bárczay Anna, 1781–1848. 
Nagyszülık: 
1. Bökönyi Bek János 
 2. Kéméndi Várady Anna 
 3. Bárczai Bárczay Miklós 
 4. Bályoki Szénásy (-Hégen) Zsuzsánna 
Nagyszülık szülei: 
 1. Bökönyi Bek János (a nemes megjelölés téves adat) 
 2. Damonyai Zánthóházy Krisztina (megj.: ez mindenképp hibás adat) 
 3. Kéméndi Várady (ismeretlen) (megj.: ez mindenképp hibás adat) 
 4. Benyovszky Mária 
 5. Bárczai Bárczay László 
 6. Nagy Lónyai és Vásáros Naményi Lónyay Klára 
 7. Bályoki Szénásy (-Hégen) József 
8. Terjén Rebeka 

A családfa alapján kutatásokat folytatott Dr. Vargha Zoltán, és azt a "Gróf Tisza István ısfája" címő 
tanulmányban tette közzé. (Eredeti kézirata Janics Béla, a nagykovácsi Gróf Tisza István Baráti Kör elnö-
kének birtokában van, a NOBILITAS 2007 évi számába az itt olvasható adatok kerültek bele) 

Beck Amália Karolina halálának oka: Tüdıszélhődés, temette Vitéz János lelkész. 
 

78. Fischer Ignác, * 1830/40. † Beregszász környéke, 1910 körül (családi elbeszélés szerint)  
Tarpán vegyeskereskedése volt. 
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79. Klein Rebeka, * Tarpa, 1836. † uo. 1918. jan. 18.  
A család igen idıs oldalági rokonai szerint Fischer Ignác felesége Herskovics Róza volt. 

 

80. Bátai Mihály, * Zalaudvarnok, 1822. febr. 26.  † Zalaszentgrót, 1894. okt. 6.  
= Zalaszentlászló, 1845. jún. 7.  
81. Fölföldi (Erzsébet) Julianna, * Sénye, 1821. júl. 2. † Zalaszentgrót, 1879. dec. 25.  
 

82. Czotter Ferenc, * Udvarnok, 1819. okt. 4. † uo. 1885. ápr. 5.  
= Zalaszentgrót, 1841. máj. 9. 
83. Márkus Éva, * Zalaszentgrót-Polgárváros, 1820. jún. 21. † Zalaszentgrót, 1902. ápr. 20.  
 

84. Palasso Giovanni (?), Vicenza  
1848 tavaszán a Kress svalizsér (könnyőlovas !) csapatai közül fél századnyi itáliai katona állomásozott 

Tapolcán Husz János (42) fogantatásának idıpontjában. (1848. március 27-én Csillagh alispán 
felszólította a fıszolgabírókat, hogy tegyenek jelentést Zalaegerszegre, hogy milyen létszámú és erejő 
császári, királyi katonai csapat állomásozik az egyes szállásházakban.) 

 Egy másik katonai forrás szerint 1848. év elejétıl július 1. napjáig Szalabéren (ma Zalabér) állomásozott 
az alezredesi 1. század. Ha rápillantunk a térképre, láthatjuk, hogy Zalabér ma szinte összenıtt 
Szentgróttal, közúton 5-8 km a távolság a két település között. A fentiek alapján –tekintettel Husz 
(Rezneki) János történetére- Palasso Giovanni vagy valószínőleg valaki más a Zalabéren 1848 tavaszán és 
nyarán megszállt báró Kress Károly altábornagy által vezetett lombardiai 7. számú könnyőlovas ezred 
századából származhatott az apa. Palasso Giovanni szállásmester volt az ezredben, ı kerülhetett a lakossággal 
legkönnyebben kapcsolatba. Reznek(i) Anna fiát pedig Jánosnak (= Giovanni) keresztelték. A „mediterrán” 
eredet antropológiailag is igazoltnak tekinthetı ezen az ágon, azonban Palasso Giovanni apasága csak 
feltételezés. 

85. Reznek(i) Anna, * Zalaszentgrót, 1825. szept. 17.   
Férjhez ment Husz Pálhoz és több, közös gyermekük született. 
Valószínőleg 1895.10.01. után (polgári anyakönyvezés bevezetése) halt meg, valahol a környezı 

települések egyikén. 
 

86. Nagy János, * Németfalu, 1814. márc. 6.  
= Zalacsány, 1847. máj. 16.  
87. Böröcz Anna, * Németfalu, 1825. júl. 30. † Zalacsány, 1861. jún. 14.  
 

88. Moór Mátyás, * Tapolca, 1808. márc. 1. † uo. 1854. jan. 22.  
Valószínőleg kalaposmester volt. 
1828-ban mint 18. életévét már betöltöttként önálló jogon található az adóösszeírásokban. 

= Tapolca, 1833. jún. 2.  
89. Gébel Rozália, * Tapolca, 1813. dec. 13. † uo. 1891. máj. 22.  
 

90. Bükkös József, * Zalahaláp, 1817. febr. 16. † Tapolca, 1855. aug. 4.  
= Lesencetomaj, 1841. febr. 8.  
91. Pupos Erzsébet, * Lesenceistvánd, 1825. nov. 17. † Tapolca, 1868. márc. 10.  

Második férje Takács István. 
Tüdıvészben halt meg. 

 

92. Hock János, * Balatonhenye, 1804. jún. 7. † Tapolca, 1872. febr. 2.  
Az 1828 évi általános országos összeírás szerint feleségével Kislıdön éltek, ekkor még valószínőleg nem 

volt iskolatanító, mert nem jelölték meg a foglalkozását az összeírásban. 
1836-körül telepedhetett le Hegymagason. 
Kántortanító (anyakönyvekben a gyermekei születésénél „mester” illetve „iskolatanító” megjelölés), szöllı-

birtokos Hegymagason (pl. 1839-1840 adóévben).  
1848-1849. évi Szabadságharcban nemzetır volt Zala megyében. 

= Halimba, 1827. febr. 25. 
93. Nagy Julianna, * 1812. † Hegymagas, 1866. dec. 5.  
Sajnos nem sikerült megtalálni születési anyakönyvét, így szülei és ısei jelenleg ismeretlenek számomra. 
 

94. Szigeti István, * Raposka, 1806. nov. 15. † uo. 1871. jan. 19.  
= Raposka, 1837. jan. 31.  
95. Bödötz (Bödöcs) Katalin, * Raposka, 1807. ápr. 17.  
 

96. Könings Reinerus Josephus, * Sittard, 1795. febr. 21. † uo. 1838. szept. 29.  
Szabó. 

= Sittard, 1816. febr. 23.  
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97. Otten Maria Petronella, * Sittard, 1791. okt. 5.  † uo. 1866. aug. 29.  
 

98. Spee Martin, * Sittard, 1784. márc. 27. † uo. 1839. okt. 13.  
= Sittard, 1814. jún. 30.   
99. Bosselaers Maria Elisabeth, * Limbricht, 1796. júl. 27. † Sittard, 1865. dec. 9.  
 

100. Machold Franz Florian, * Bennisch, 1811. okt. 19. 
Takácsmester. Elsı feleségét nem ismerjük, második felesége volt Theresia Schmeidel (*1804.03.29.), aki-

vel Bennischben, 1846.05.24. napján kötött házasságot. Ez azért fontos, mert a családi iratok szerint ez 
a második felesége volt Machold Franz (lásd.: 50) édesanyja, ez azonban az eredeti anyakönyvek 
alapján tévedés. Theresia Schmeidel családja takács-család volt, ısfája elkészült, ırzöm. İsei között 
polgármester is elıfordult. 

Megjegyzem, hogy Bennisch anyakönyveibıl hiányoznak a részletes halotti anyakönyvek, ezért hiányoznak 
a családfából ezek az adatok.  

= 1839 elıtt 
101. N.N. † 1846. május 24. elıtt 
 

102. Bittmann Josef, * Bennisch, 1799. febr. 27.  
Fazekas. 

= Bennisch, 1841. júl. 20.  
103. Sauer Franciska, * Bennisch, 1814. jan. 24. 
 

104. Gleichmann Emmanuel, * 1810/20.  
105. Hender Frida, * 1810/20. 
 

106. Gelber Simon, * Gelse, 1804. † Hajdúsámson, 1874. júl. 16.  
107. Grünwald Éva, * Gelse, 1821. † Hajdúsámson, 1887. márc. 7. 
 

108. Kohn Fülöp, * Ebeck - Kelezsény, 1824. † Balassagyarmat, 1908. máj. 10.  
Fia, Kohn Móric (lásd.: 54.) Naplójából tudjuk, hogy üvegesmester volt Ebeczken, majd Balassagyarmatra 

költöztek, ahol jó módban éltek.  
Balassagyarmaton Wiener nevő „oberleher” házában tanított. 
Balassagyarmat 187. ház alatt laktak, üzletük, lovaik, kocsijaik, ékszereik voltak. 
Pénzkölcsönnel foglalkozott (fıleg cseh-morva és más külföldi tisztviselınek).  
A problémák 1867-ben kezdıdtek a Kiegyezéssel, mert hirtelen lecserélték a külföldi tisztviselıket, akik 

eltőntek a kölcsönökkel, a család anyagilag megroppant. Ezután üvegesboltot nyitott a maradék pénzbıl 
A városon kívül volt borpincéjük, a zsinagógában saját templomszékeik voltak. 

= Ebeck, 1848. 
109. Breiner Franciska, * Balassagyarmat, 1817. † uo. 1883. jan. 23.  

12 éves korában már cseléd, majd szakácsnı, Ebeczkre költözött egy jómódú zsidóhoz, ahol megismerke-
dett férjével. 

Mivel jómódúak voltak, évente fürdıre járt. 
 

110. Breiner Izsák Ignác, * Kóvár, 1822. † Balassagyarmat,1880-85. 
Balassagyarmaton Wiener nevő „oberleher” házában tanított, majd amikor megnyílt 1864-ben a hitközségi 

iskola, ott folytatta a tanítást 1879-ig. 

 = Balassagyarmat, 1855. ápr. 30.  
111. Freller Johanna, * Balassagyarmat, 1830. † uo. 1919. ápr. 14.  
 

112. Weidinger Márton, * Soroksár, 1796. okt. 14.  † uo. 1849. febr. 17.  
= Soroksár, 1834. aug. 28.   
113. Feith Mária Anna, * Soroksár, 1816. febr. 9.   
 

114. Schubert Sebestyén, * Soroksár, 1829. ápr. 15. † uo. 1892. júl. 21.  
= Soroksár, 1852. jan. 26.  
115. Bieber Anna, * Soroksár, 1835. ápr. 13.  
 

116. Ott Tamás, * Soroksár, 1817. dec. 4. † uo. 1875. szept. 12.  
= Soroksár, 1836. dec. 24.  
117. Purczeld Terézia, * Soroksár, 1816. jan. 27. † uo. 1866. szept. 17.  
 

118. Feith József, * Soroksár, 1818. aug. 3. † uo. 1895. júl. 30.  
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= Soroksár, 1839. jan. 28.   
119. Ezer Erzsébet, * Soroksár, 1816. okt. 13. † uo. 1892. nov. 18.  
 

120. Waltner Pál, * Soroksár, 1818. okt. 30.   
= Soroksár, 1840. febr. 19.  
121. Kaltenecker Rozália, * Soroksár, 1820. okt. 21.  
 

122. Ámon Ferenc, * Soroksár, 1807. dec. 26. † uo. 1855. febr. 25.  
= Soroksár, 1833. jan. 29.   
123. Printz Borbála Barbara, * Soroksár, 1812. nov. 2.  

 

124. Antor János, * Soroksár, 1801. jún. 14.  
= Soroksár, 1824. febr. 9.   
125. Szemler Katalin, * Soroksár, 1807. máj. 10.  
 

126. Láng József, * Újhartyán, 1816. júl. 31. † Pest VIII., 1887. márc. 9.  
= Újhartyán, 1836. nov. 10.  
127. Kletzl Rozália, * Újhartyán, 1816. jan. 7. † Pest VIII., 1852. márc. 7.  

 
 

8. generáció 
 

128. Waldmann Márton, * Abaúj-Bodolló/Szepsi, 1769. † Tállya, 1842. ápr. 25.  
Igen valószínő, hogy ı volt a Waldmann-ok ısatyja. 
Feltételezhetı, hogy héber neve Áron (Aaron, Aharon) volt. 
Y-DNS vizsgálat alapján a Waldmann férfi ág (esélyesen) kohanita zsidó származású eredettel rendelkezhet. 
Az Y-DNS vizsgálat eredménye (J” haplocsoport):  

 DYS19 – 14; DYS389I – 14; DYS389II – 31; DYS390 – 23; DYS391- 10; DYS392 – 11; DYS393 – 
12; DYS385 - 13,17; DYS456 – 15; DYS458 – 18; DYS448 – 20; DYS437 – 15; DYS438 – 9; 
DYS439 – 11; DYS635 – 22; Y-GATA H4 – 12  
(érdekes, hogy a Beck Y-DNS mennyire hasonló, lásd.: 76.) 

1812-ben a Zemplén Megyei összeírás során („Popularis Conscriptio Judaeorum in 1. Cottu Zempliniensi et 
quidem in Processu Submontano degentium Ao. 1812 peracta”) Waldmann Mártont, mint családfıt írták 
össze Tállyán, tehát legkésıbb 1811-1812 évben már Tállyán élt a családjával. 

Elıtte valószínőleg Szepsi-Bodolón élhetett, ahonnan Megyaszót érintve érkezett Tállyára. 
Waldmann Márton névre Tállyán kétféle halotti dokumentum került kiállításra. Az egyik dokumentum a 

halálesetét 1842.04.25.-re teszi és megállapítja, hogy 72,5 éves korában halt meg. Egy másik doku-
mentum (egy egyszerő lap, rajta nevekkel) szerint 1832-ben halt meg. Tekintettel arra, hogy a kislét-
számú közösségben ilyen hibát nem valószínő, hogy ejthet az anyakönyvvezetı rabbi, feltételezhetı, 
hogy az 1832-ben elhalt Márton, az idısebb Mártonnak lehetett a fia, unokája. A bizonytalanságot az 
okozza, hogy az 1832 évi halotti bejegyzésnél pontos hónap és nap nincs megadva, sem pedig életkor. 

129. N. Katalin, * 1770 körül, † Tállya, 1828. 
 

130. Weisz Bernát (?), * 1789 körül, † Tiszaigar, 1853. szept. 11.  
131. Schwarz Eszter (?), * 1785 körül 
 

132. Kohn (Kun) Áron, * 1799. † Hidasnémeti, 1894. szept. 14.  
133. N. Hanna, * 1800 körül. 
 

134. Klein Gábor, * Nagycsécs, 1780/90.  
135. Blitz N., * 1780/90. 

Kohn Fanni halotti anyakönyvi kivonatában anyja „Blitz” néven szerepel. Elsı házasságkötésénél két Blitz 
családbeli volt a tanú, és a Blitz családtagok a Klein családdal tőnnek rokonnak.  
Feltételezhetı tehát, hogy Kohn Fanni anyai nagyanyja lehetett Blitz lány. 

 

136. Friedmann Sándor (?), * 1780/90. 
 

142. Guttmann József, * Debica, 1795. † Apostag, 1880. máj. 10. Temetve: Apostag, 503 sír.  
Debica ma Lengyelország területén található.  

143. Wiesel Eszter, * 1800/10. 
 

144. Rosenthal Izsák, * 1815 elıtt, † 1835 után, 1864 elıtt. 
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Hittanító. 
1848. évi Conscriptio Judeorum (zsidók összeírása) alkalmával Bihar megyében, Telegden összeírták Ro-
senthal Bernátot (* 1807) akinek a gyermekei 1843-ig Nagyszöllısön születtek, és akinek a ház-
tartásában élt Rosenthal Herman (* 1836) is, aki szintén nagyszöllısi rokon volt. Az összeírtaknak a 
rokonága vitathatatlan Rosenthal Izsákkal (144). A Rosenthal család származására fontos megjegyzés az 
összeírásban, hogy Rosenthal Bernát magyarországi „Dveretzki” származású. Mivel az összeírásokban a 
települések nevét rag nélkül írták, ezért én sem vehettem el a ragnak tőnı részt, mely úgy 
megoldásként adta volna a „Dveretz/Dvoretz” nevő településnevet. (Ebbıl minimum három, de inkább 
öt volt a történelmi Magyarországon, pl.: Szepesudvard -Szepes megye-, Bánudvard -Trencsén megye- 
és Túrócudvard -Túróc megye-. Amennyiben azonban a szokásos „elhallás” lehetıségét vesszük 
figyelembe, akkor egyetlen megoldásra juthatunk: a település neve (D)Veretzki. Veretzki pedig más 
(mai) írásmóddal „Verecki”, ez pedig Verecke mai (és akkori) ukrán neve. Mivel Verecke (Dvorec 
településekhez képest) Nagyszöllıs tıszomszédságában van, nem tévedhetek nagyot, ha feltételezem, 
hogy Verecke a Rosenthalok betelepülésének iránya. Rosenthalok éltek Munkácson, Ölyvösön, ezek a 
települések is „értelmet nyertek”, ha a betelepülés Verecke felıli volt. Ez összevág azzal a felté-
telezéssel, hogy a Rosenthalok a mai Ukrajna és Lengyelország felıl érkezhettek, beszédükben oroszos 
zöngét hordoztak. Sok Rosenthal fordult elı, Ukrajnában, Lengyelországban, Fehéroroszországban, 
Moldovában és Romániában is, de az utóbbi kettı földrajzilag nem köthetı össze a családdal. A 
legvalószínőbb betelepülési irány a Krakkó - Piotrkow – Kalisz - Lodz - Plock – Suwalki - Byalistok – 
Grodno – Minszk - Lwow  terület, ami a mai Lengyelország, Fehéroroszország és Ukrajna területén 
található, és amely terület a XIX. század végén – XX. század elején 20% körüli zsidó lakosságal bírt. A 
fenti kapcsolatot megerısíteni látszik, hogy a fentemlített Rosenthal Bernát felesége Homonnán 
születetett, amely Eperjestıl nincs messze, és a fent megjelölt földrajzi terület aljához tartozik. 
Nagyon valószínő tehát, hogy Rosenthal Izsák hittanító is valamelyik településrıl származott. Haszid 
eredető, kohanita, nagyon vallásos család képe mutatkozik meg a forrásaimban. Ez (mármint a 
betelepülés) magyarázhatja talán azt, hogy a nagyszöllısi régi zsidó temetıben korai Rosenthal sírokat 
miért nem lehet fellelni, az 1860-as évek után viszont jelentıs családdá nıtték ki magukat.  

 

146. Rosenfeld Simon * 1810 † 1848 után 
147. Ábrahám Sára * Gyüre, 1812 † 1848 után 
 

148. Glück Ábrahám, * 1825 elıtt 
149. Weisz Cecília, * 1825 elıtt 
 

152. Salamon Jónás * Buj, 1795 † 1853 után Kántorjánosiban ? 
153. Klein Mirjam † 1853 után Kántorjánosiban ? 
 

154. bökönyi Beck Pál (okirati elıfordulása: 1775-1827) * Ratkó, 1758. márc. 3. † Debrecen, 
1827. márc. 27.; temetve: Téglás, 1827. ápr. 2. 

A Szlovák Evangélikus Egyház segítségével sikerült hat évnyi kutatás után megtalálnom Beck Pál 
születési helyét és idejét. (2010.05.04., Miroslava Mikleticova, Foreign Relations Department General 
Bishop's Office Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia) Szüleire vonatkozóan a 
következı forrásra támaszkodtam leginkább: Gabrielis Nagy Frusta 3. MSS. SecXIX.; OSZK Oct.Lat 399 
okirat. Eszerint anyja és anyai nagyanyanyja személyazonosságát Bökönyben (és Tégláson) 1819.02.10. 
napján kelt anyakönyvi kivonattal igazolta (vélhetıen császári és királyi kamarási kinevezésekor). Anyja 
születési bejegyzése azonban eltér az igazolásban olvasottaktól. Az említett irat szerint az igazolás 
„Probat cum exactru matricula bökönyiensis.” Feltételezem, hogy a gyülekezet lelkipásztora adott ki 
igazolást megfelelı bizonyítékok után, hogy anyja és anyai nagyanyja kik voltak, különös tekintettel 
arra, hogy az említettek biztosan nem Bökönyben vagy Tégláson születtek. Anyja vonatkozásában 
késıbb az egyenesági Beck leszármazó Tisza István emlékkönyv elkészülésekor gróf Tisza Lajos 
(leszármazó) és gróf Degenfeld-Schonburg József (rokon) a fentemlített okirattal egyezı tájékoztatást 
adott az emlékkönyv szerzıjének. Ugyancsak a tanulmány elkészültekor Radvánszky Kálmán (leszár-
mazó) adott olyan tájékoztatást, miszerint Beck Pál ısei Beck Kristóf, Rudolf (?) voltak, akik elprédálták 
az atyai örökségüket és elszegényedtek. Vélhetıen családi elbeszélés állhat az információ mögött, mivel 
semmilyen más forrás ezt az állítást nem erısíti meg.  
Alsó iskoláit állítólag Tokajban végezte. 
Egyes források szerint 1775-ben alapította az elsı tanyát a késıbbi Bogárházán (ma Kálmánháza), ez 
azonban nem valószínő, hiszen ekkor még csak 17 éves volt.  
Állítólag a bécsújhelyi Mária Terézia Katonai Akadémia növendéke volt (az érintett 1775-1786 közötti 
idıszakban lehetett volna növendék, azonban biztosat nem lehet tudni, mert nincsen anyakönyv róla, a 
korábbi idıszak anyakönyvei elvesztek). Emellett jogi, mérnöki és politikai tanulmányokat folytatott, ami 
után különféle ispánságokban, elsısorban Zemplén vármegyében dolgozik, majd elıbbre jut, és a Teleki 
illetve Haller grófok nagyváradi királyi biztosoknál alkalmazzák. 
1776-ban a Tisza Karádnál lévı kanyarulat-átmetszési tervét készítette el Beck András, a térképet Beck 
Pál írta le. (Ekkor még csak 18 éves!) 
1777. márciusában mint Zemplén vármegyei küldött a küldöttség tagjaival (Kazinczy Ferenccel, Szirmay 
Tamás tanácsossal, Bernáth Ferenc adószedıvel, pankotai Jósa Lászlóval és Kazinczy nagybátyjával) Al-
bert lengyel királyi hercegnél, Mária Terézia vejénél járt. 
1779-ben elkészítette elsı önálló és fennmaradt térképét Erdıbényérıl. 
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1779-ben zászlótartó az Eszterházy Antal gyalogezredben, és a porosz-osztrák háborúban szolgált. Hısi-
es magatartása hozzájárult, hogy késıbb bécsi kancelláriai fogalmazói állást kapott. 
1782-ben ı készítette Hajdúböszörmény térképét. 
1783-ban földmérı, aláírása fennmaradt a Hajdúkerület által megrendelt felmérés során készült (Haj-
dú)Szoboszlót ábrázoló térkép, mint „Pauli Bek per georgium király juratum geometram”. Ugyancsak 
fennmaradt Hajdúnánás és Vámospércs határának térképe is tıle. 
1783-ból fennmaradt Bodrogkeresztúrt ábrázoló térképe. 

1784-ben (?) alapító tagja lesz „Az erényes világpolgárhoz” címzett miskolci rózsakeresztes páholynak Török 
Lajossal, Vay Józseffel (szabolcsi alispán), Ragályi Istvánnal (borsodi alispán), Fáy Barnával (borsodi 
fıjegyzı), Óváry Lászlóval (földbirtokos), Török Józseffel (debreceni kerületi tábla elnöke), Puky 
Andrással, Major Zsigmonddal (zempléni fıjegyzı), Kail Jánossal (miskolci gyógyszerész). A páholy 
1784.01.16-án Kazinczy Ferencet is a tagjává fogadta.  

1787.10.06. napján fordult fogalmazói állásért a következı kérelemmel: 
 

Niczky Kristóf országbíró, Helytartótanács elnöke részére 
 

Excellenciás Uram, Gróf Úr! 
 

Bátorkodom kegyelmes uramat alázatosan kérni, hogy gondoljon rám kegyesen, amikor a méltó-
ságos magyar királyi helytartótanácsnál betöltendı fogalmazói állásról szó esik. 

Úgy gondolom, hogy rendelkezem az ehhez szükséges politikai és jogi ismeretekkel. 
A német, latin, magyar és szlovák nyelvet oly mértékig ismerem, hogy bármelyiken tudnék írott 

szöveget fogalmazni. 
Ezen kívül az úrbéri szabályozás alkalmával különbözı megyékben, és a hajdúvárásokban az én 

vezetésem alatt folyt a földmérés, és bizonyos vízügyi jelentéseket is küldtem a méltóságos királyi 
helytartótanácsnak. 

A nagyváradi kerületi királyi biztos mellett mint regisztrátor (pecsétır, hitelesítı a kiadóhivatal-
ban) dolgoztam, s itt szereztem gyakorlatot a politikai kérdések elintézése terén.*  

 

Jelenlegi helyemen is, melyet actuarius-ként (titkár) töltök be a nagyváradi kerület földmérési 
felügyelı bizottságánál, sikerült kivívnom feljebbvalóim elégedettségét törhetetlen buzgalmammal. 

 

Maradok ıszinte tisztelettel 
kegyelmed alázatos szolgája 

 

Bek Pál 
 
Buda, 1787. október 6. 

/fordította: Tuza Csilla/ 
* szó szerint politikai manipulációkat ír! 

A kérelembıl kiderül, hogy nyelvekben járatos volt (magyar, német, tót, latin), és hogy korábban az 
adminisztrációban dolgozott. Különösen fontos az, hogy a kérvényében elismeri, hogy jártas a politikai 
manipulációkban, ettıl érthetıbbé is válik a késıbbi pályája. Az állást egyébként megkapta. 

1787-1789 között a Helytartótanács tisztségviselıje. 
1789.02.11. napján Budán a Magyar Helyhatóság fogalmazója. Ekkor folyamodik gróf Pálffyhoz bécsi udvari 

fogalmazói állásért, melyet el is nyert II. Józseftıl. A folyamodványt február 16-án Zichy Károly válaszolt 
meg, Beck Pált ügyes és szorgalmas embernek jelölve. A kérvény jóváhagyásáig Budán tartóz-kodott, 
továbbra is helytartótanácsi fogalmazóként. A fogalmazói esküt 1789.10.01.-én tette le. II. Józseftıl 
származó megbízás alapján mérte fel a tiszántúli királyi birtokokat. 

A források szerint 1789-ben igazolja nemességét egy Beke nevő ıstıl, ennek nyomát azonban nem 
találtam, sem itthon, sem a Bécsi Állami Levéltárban, ettıl azonban valamely iratcsomóban elfeküdhet 
még ez az irat. Siebmacher győjteményében sincs konkrét adat arra vonatkozóan, hogy nemességét 
mikor nyerte. A győjteményben az olvasható, hogy egy ıse kapta a nemességet, aki (valószínőleg) I. 
József idején vándorolt be Magyarországra. Ez az adat ellentmond a „Beke” nevő ıstıl való 
eredeztetésnek, melyrıl Dessewffy József és Kazinczy Ferenc is említést tesz levelezésében (lásd 
késıbb).  

Siebmacher által adott szöveg: 
„ Wappen: In B. über n. Meereswellen schreitend. Ein g. löwe, in der erhobenen Rechten einen 

Krummsäbel haltend; vor d. Löwen, ein sinkender, nach rechts geneigter Anker. Donation auf Bököny 
im Szabolcser Comitate, für Paul v. Bekk, welcher unter K. Josef nach Ungarn kam u. als k. k. 
Kämmerer ec. verstab. –  

 Dieses Geschlecht erlosch mit der einzigen Tochter des Obengenannten.” 
 
Fennmaradt az 1789.04.29-én kelt levele a Helytartótanácshoz, melyben 8 nap szabadságot kért május 9-

ével kezdıdıen. Igen valószínő, hogy ez már a késıbbiekben leírt nemesi szervezkedéssel lehetett 
összefüggésben. A szabadságot május 1-én megadták neki, kérve, hogy ezt a számvevıhivatalban 
jelentse. Ezután egy igen érdekes és történelmileg jelentıs eseménysorozat egyik kulcsfigurájaként 
tevékenykedett, melynek eredményeként a Habsburg-ház trónfosztását érhették volna el a szereplık: II. 
József (1741-1790) 1765-tıl német-római császár, 1780-tól magyar és cseh király volt, akinek az ural-
kodásával kapcsolatban a magyar nemesség 1789-re igen elégedetlenné vált. A nemesség vezetıi a 
porosz király irányába kezdtek mozgolódni, hogy az lépjen közbe a török kormánynál, hogy amennyiben 
egy újabb török megszállás érné Magyarországot, a törökök emberségesen fognak bánni a magyarokkal. 
1789.03.28.-án Jacobi (porosz ügyvivı, késıbb porosz követ) kérte a porosz királyt, hogy az kérje meg 
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a török kormányt, hogy az röpcédulákat terjesszen Magyarországon, amelyben biztosítják a magyarokat 
arról, hogy a török célja az, hogy Magyarországot felszabadítsa II. József uralma alól. (a levelek nagy 
részét, és a kémet elfogták, így II. József pontosan tudta, hogy milyen szervezkedés van folyamatban). 
Néhány magyar nemes arra is kérte Jacobit, hogy járjon el a porosz királynál, hogy az küldjön egy 
hadtestet, amelyhez majd csatlakozhatnak a magyar csapatok. Jacobi azt válaszolta, hogy a porosz 
király nem szíthat Ausztria ellen felkelést, azonban azt is megírta, hogy a porosz király nagyon szereti a 
magyarokat, és segítségükre lesz. Nem véletlen tehát, hogy II. Frigyes Vilmos (1744-1797) - aki 1786 
óta volt porosz király- 1789.04.10.-én utasította Hertzberg minisztert, hogy titokban vizsgálja meg a 
Brandenburg-háznak a magyar trónöröklésére vonatkozó igényeit megalapozó genealógiai kutatásokat. 
Mindezt akkor tette, amikor egyértelmővé vált, hogy a politikai, hadi és gazdasági helyzet igen 
kedvezıen alakult Poroszország javára Magyarország tekintetében. (II. József gyenge külpolitikája, rossz 
hadvezetése, gazdasági tartalékok kiapadása, áradások, a törökökkel fellépı veszély erısödése, osztrák 
adósságnak a hatalmas mértéke Magyarország felé, gróf Esterházy eltávolítása az Államtanácsból stb.)  

Az elızmények után a magyar nemesség elıterjesztést küldött Berlinbe címzett nélkül, névtelenül és dátum 
nélkül, azonban a szövegezésbıl egyértelmő, hogy a küldemény Hertzberg miniszterhez volt címezve, 
akit Európában a porosz politika irányítójaként ismert mindenki. A levélhez csatolták a porosz királyhoz 
írt levelet, mely 43 oldalon azt a logikát követte, hogy egyrészt II. József bel- és külpolitikája a környezı 
államokra veszélyt jelent, másrészt megsértette az imaginárius alkotmányt, így rá nem vonatkoztak az 
1687-es és az 1723-as örökösödést biztosító törvénycikkek, és II. József megsértette a koronázási 
hitlevélnek és a koronázási eskünek a szabályait, harmadrészt az uralkodása tele van alkotmányellenes 
intézkedéssel. Az irat 87 pontban sorolta fel a jogsértéseket! Az irat a porosz királyhoz és a szász-
weimari hercegnek íródott, és itt is kérték egy hadtest Magyarországra történı megküldését. Miután a 
porosz király megkapta az iratot, 1789. nyarán megkezdıdtek a titkos tárgyalások közte és a magyar 
nemesség között, melyben vezetı szerepet játszott Beck Pál, aki Harrer von Aachen álnév alatt 
borkereskedıként utazott át a határokon ekkor és késıbb is. 

Beck Pál 1789.08.21-én kelt levelében sürgıs üzleti ügyei miatt 3 hét szabadságot kért a Helytartó-
tanácstól. Augusztus 21-én Budáról indult és (biztosan) augusztus 30-án Spaaban találkozott Hompesch 
Károllyal (1740? -Windsor, 1812 magyar politikus, aki késıbb osztrák, német katonatiszt lett, végül 
angol tábornok volt. Tevékeny részt vett a magyar nemesek II. József ellen irányuló összeesküvésében. 
Letartóztatták, kiutasították.). Hompesch ezen a napon adott neki ajánlólevelet Karl August szász-
weimari herceghez, akit a nemesség üzenetével felkeresett. Mivel 1789.09.03. napján kinevezték udvari 
fogalmazóvá, így már ilyen pozícióban mutatkozhatott be. Az összeesküvés célja az lett volna, hogy II. 
József helyett a szász-weimari herceget tegyék meg magyar királynak. 1789.10.01. napján letette a 
fogalmazói esküt, majd Bécsben Semsey András udvari tanácsossal került kapcsolatba, aki az össze-
esküvés egyik fı szervezıje volt. 

1789.10.10.-én Jacobi tájékoztatta a porosz királyt, hogy a magyarok meghatalmazottat küldenek majd 
hozzá. Október 28. napján a porosz király sajátkező levelében kért Beck Pál kapcsolatairól hivatalos 
jelentést, és Jacobit ráállította ez ügyre, elkülönítve a jelentéseit más ügyvivık jelentéseitıl. November 
7-én Jacobi tájékoztatta a porosz királyt, hogy Beck Pál „jóképő fiatalember”, aki megfelelı megbízó-
levéllel és okiratokkal rendelkezik. Beck Pál november közepén érkezett Berlinbe, és a porosz király 
titkos kihallgatáson fogadta, ahol jelen volt von Bischoffswerder ezredes, a király hadsegédje, aki 
feljegyzéseket készített a szász-weimari herceg részére. A kihallgatáson a porosz király elmondta, hogy 
hadtestet kíván küldeni a magyar határra, háborút szándékozik indítani II. József ellen. Beck Pál 
elmondta, hogy a magyar nemzet a porosz királytól várja, hogy magyar királyt állítson. A jelenlévık 
megegyeztek Karl August szász-weimari herceg személyében! (nagyon érdekesnek tartom, hogy egy 
fiatal magyar köznemes a porosz királlyal titkos tárgyaláson egyezkedik és „dönt” Magyarország jövıbeli 
királyának személyérıl) A tárgyalásai során minden bizonnyal – szükségszerően - találkozott Johann 
Wolfgang von Goethe-vel (1749-1832), a világirodalom egyik legnagyobb költıjével, aki a szász-weimari 
herceg legfıbb titkos tanácsosa volt. 

A tárgyalás után Beck Pál Magyarországra jött a hírekkel, hogy a megbízóival történı tárgyalást követıen 
majd visszatérjen Jacobihoz Potsdamba. Minden rendbenlévınek látszott, azonban az összehangolás 
problémái miatt elmaradt a decemberre kitőzött tárgyalása a porosz királlyal. Jacobival sem tudott 
decemberben tárgyalni, mert a bécsi rendırség szigorúan figyeltette, végül 1790.01.01.-én tudtak 
találkozni, ahol tudatták egymással, hogy semmi nem változott a szándékokban. Egy hónapon belül újra 
felkereste Jacobit Beck Pál és sürgetni kezdte arra tekintettel, hogy a megbízói Magyarországon azt 
gondolják, hogy II. József utóbbi idıben tapasztalható engedékenysége a porosz készülıdéstıl való 
félelem miatt következett be. Jacobi ekkor már óvatosabb volt, és elmondta, hogy úgy ítélik meg, hogy 
II. József magatartásában és intézkedéseiben bekövetkezett változás a helyzetet megváltoztatta. 

A helyzet élessé vált, Anglia és Hollandia (két tengeri hatalom) irányában is folytak a tárgyalások egy 1790. 
évi tavaszi háború ügyében II. József ellen, azonban ekkor váratlan és az ügy tekintetében végzetes 
fordulat következett be. A 48 éves II. József egészsége megrendült, és 1790.01.26.-án visszavonta a 
rendeleteit (kivéve: a türelmi, - jobbágy,- és az alsópapságot támogató rendeletek), ezzel visszaállította 
az 1780. évi állapotokat, majd a koronát is visszaszállították Magyarországra. Mindezek hatalmas 
lelkesedést váltottak ki Magyarországon, majd pedig mikor február 20-án meghalt II. József, a helyzet 
teljesen megváltozott az összeesküvés számára, hiszen minden körülmény II. Lipót, az új uralkodó 
intézkedéseitıl függött ettıl kezdve. A magyarok is érezték ezt, és kérték a porosz királyt, hogy most ne 
tegyen ajánlatot a magyar trónra, nehogy ez egy megegyezés gátja legyen. Ezután is eljárt még Beck 
Pál, és biztosította a porosz királyt, hogy a magyarok számítanak rá, és ekkor is jelezte, hogy Angliának 
a háborúba történı bevonásán továbbra is dolgoznak a magyarok. Nem sokkal késıbb már arról 
tájékoztatta Jacobit, hogy Magyarországon (a porosz habozást látva) úgy látják, hogy Poroszország és 
Ausztria kiegyezik a magyarok felett, melynek az lehet a következménye, hogy Hertzberg miniszter az 
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összeesküvık névsorát kiadja Ausztriának, így a listán lévıkön Ausztria bosszút állhat. A porosz király 
még ekkor is azt válaszolta, hogy épp a sereg toborzására készül és a lovasságot már összevonta 
Sziléziában. Mivel a beavatkozás elmaradt, Beck Pál tájékoztatta Jacobit, hogy Magyarországon már úgy 
gondolják, hogy a magyarok csak a porosz politika eszközei. A porosz király még 1790.06.02.-án is azt 
közölte, hogy a magyarok számíthatnak rá. Eközben a magyar országgyőlésben a köznemesség 
elıkészítette a poroszok által elfogadott követelésüket a magyar alkotmány porosz garanciájára vonat-
kozóan, mely az alsótábla támogatását bírta. Beck Pál valószínőleg ekkor került szoros kapcsolatba ócsai 
Balogh Péterrel, aki késıbb az ı „személyazonosságát” igazolta (lásd.: 1811.01.16.).  

Az ügy II. Lipót intézkedései és a porosz habozás miatt végül kudarcba fulladt. II. Lipót és tanácsadói soha 
nem beszéltek arról nyilvánosan, hogy mindvégig jórészt ismerték a magyar-porosz terveket. Beck Pál 
szerepe az ügyben igen érdekes kérdéseket vet fel a jakobinus mozgalommal kapcsolatos megtorlá-
sokból való kimaradásáamiatt (lásd.: ott). 

Valószínőleg Bécsben lehetnek még olyan iratok, melyek hiteles fordítás után még jobban érthetıbbé tud-
nák tenni, mi is történt 1789-1790 évben Beck Pállal. (Ajánlott irodalom: Preussen, Weimar und die 
ungarische Ko ̈nigskrone von: Robert Gragger –Berlin und Leipzig, 1923; vagy Benda Kálmán munkái a 
magyar jakobinusokkal kapcsolatban.) 

 
A fenti izgalmas idıszakból egy különleges magánlevelet sikerült találnom a lıcsei levéltárban, melyet 
Beck Pál Horváth-Stansith Imrének (†1801), Szepes vármegye alispánjának, királyi tanácsosnak írt: 

 
Nagyságos és kegyelmes tanácsos úr, nékem nagy jó uram! 

 
Húgom részére, aki atyánkfiának, Várady Jánosnak gyámsága alatt áll, aki 

egyben örökségét is kezeli, az elmúlt öt évben ellátását, és egyéb szükségleteit 
sajátomból fedeztem. Most pedig a toporci plébános arról értesít, hogy húgom el-
hagyta férjét, azután Turóc megyébe ment Stj. asszonyhoz, atyánkfiához, ahol 
elég nehéz körülmények között volt, s velem közölte mind húgom, mind Stjav-
niczka asszony, hogy ama házasságot soha ne próbáljam rendbe hozni. A kezemet 
teljesen kivettem belıle, és nem látom, hogy akaratom és rendelkezésem ellenére 
hogyan lehetséges, hogy nekem ezzel még költségeim is vannak. Kérném tehát, 
hogy méltóságod közbenjárna Stiavniczka asszonynál, hogy velem szemben költ-
séget ne támasszon, és ez irányban nekem ne legyen többé terhemre. Ha húgom-
mal szemben jogos követelése lenne, úgy azt hiszem, ama költségeket húgomnak 
a Turóc megyében fekvı örökségébıl kell kifizetnie. Ha pedig ama özvegy Stjaiv-
niczkiné szükség által szorongattatik, úgy kérjen tılem egyéb címen valamit is, 
tiszteletbıl, amennyire csak tudom, megsegítem. 

 
Ami kegyelmed házasságát illeti, minden tárgyában, nehézségében és esemé-

nyeiben változatlanul, és elfogadható feltételek mellett stabilizálható. Ami bizonyo-
san be is fog következni, csak méltóztasson kegyelmed nyugodtan viselkedni.  

Maradok tisztelettel kegyelmed alázatos szolgája, 
Bek Pál 

Bécs, 1789. december 26. 
       /fordította: Tuza Csilla/ 

 
A levélbıl kiderül, hogy húga (vagy nıvére) elhagyta a férjét. Toporc evangélikus anyakönyvében Vásár-

helyi Miklós (Mátyás) és Beck Anna Mária házasságát 1787.01.08.-án megtaláltam (az adat szerepel a 
Daróczy győjtemény Vásárhelyi anyagában egy Görgey levéltárra hivatkozva), így szinte biztos, hogy 
errıl a húgáról lehet szó, és nem a másik ismert leánytestvérérıl,  (Beck Paulina) aki 1790.11.18. 
napján címeres nemeslevelet kapott férjével, Haslinger Istvánnal, és gyermekeivel (Károly és József) 
együtt. Mivel anyjának volt egy Várady János nevő öccse aki 1812-ben halt meg, gyakorlatilag egyér-
telmő, hogy ez a nagybátyja volt a gyám. Visszatérve az 1787-es házassági bejegyzésre, érdekes adatot 
tartalmaz a szöveges beírás: 

 
A becsületes és tanult ifjú Vasárhelyi Mihály, Mihályfalvi tanító és orgonista [kántor?] feleségül 

vette Beck Anna Máriát, az itteni néhai szolgának [esetleg segédtanító, templomszolga, lelkész?] lá-
nyát. 

/fordította: Tuza Csilla/ 
 
A fentiek egyértelmően Beck Jánosra, a néhai toporci lelkészre utalnak. A Mihályfalvára utalás való-
színőleg Gömörmihályfalva lehet. Mindenesetre a házasságból 1795-ben született Vásárhelyi Pál, a híres 
mérnök, tehát valahogy 1789-1794 között a házasfelek kapcsolata rendezıdött. 
Kutatható szálnak tőnik az is, hogy a Stjavniczky családdal rokonság tételezhetı fel ezáltal és az is, hogy 
egyértelmő, hogy a Beck családnak korábban Túróc megyében voltak birtokai, melyeket a Benyovszky, 
Marsovszky és Révay ısöktıl származtathattak. A további kilenc, Horváth-Stansith Imréhez és más csa-
ládtagokhoz írt levelei általában gazdasági-politikai jellegőek voltak, ezért ezekre itt nem térek ki. 
Visszatérve a politikára, mivel végül elmaradtak a reformok, az ellenzéki köznemesség bázisán Marti-
novics Ignác létesített két szervezetet. A Reformátorok Társaságának tagjai a köznemesek, a Szabadság 
és Egyenlıség Társaságának tagjai a radikálisok voltak, ezek együtt voltak a jakobinusok. Ez utóbbi 
társaságról a másik társaság nem tudott, mivel a jakobinusok a polgári átalakítást tervezték a nemesség 
szerepének kihagyásával. 1794 nyarán a szervezkedés vezetıit és egyes tagokat letartóztatták, és 53 
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vádlottból 18-at halálra ítéltek. Beck Pálnak a jakobinus mozgalommal kapcsolatos szerepe túlságosan 
bonyolult, hogy behatóbban ismertessem. Annyi elmondható, hogy a titkos rendırség figyeltette, és 
kapcsolatba hozta Szentmarjay Ferenccel, akit késıbb a Vérmezın lefejeztek. Mivel a megtorlásból 
kimaradt, kémkedéssel és hazaárulással vádolta néhány kortársa ekkor és még húsz-huszonöt év 
múltával is. Tényszerően csak az állapítható meg, hogy az összeesküvés leleplezésekor Szabolcs 
megyében földeket mért fel, így kihagyták a Martinovics-féle összeesküvés összeesküvıinek a 
névsorából. A Jakobinusok elfogása után azt híresztelték róla, hogy egy alsó-ausztriai pék fia volt. A 
jakobinus mozgalom alatt barátai közé tartoztak pl.: Barcsay Ábrahám (1742-1806) magyar királyi 
testır (és író), a klasszicista költészet alakja, és Pászthory Sándor (1749-1798) késıbbi fiumei 
kormányzó, jogász. Barcsay Ábrahám után nyomoztattak, 17 levele maradt fenn, melyekben a 
szereplıket nem saját nevükön nevezték, hanem pl. lefordították a neveket, így Barcsay levelezésében 
„Sütı Pál” valójában Beck Pál. (Gálos Rezsı: Barcsay Ábrahám meghurcoltatása; Irodalomtörténeti 
Közlemények 1936. Vol. 46, 410 oldal) 
Igen intenzív gazdasági életet élhetett, ezt bizonyítja az 1790-bıl fennmaradt perirat, melyben Jankovics 
Katalint perelte, akinek a képviseletében Ürményi Bernát és Majláth György, mint plenipotentiarius járt 
el. A megmaradt irat (Országos Levéltár, regesztázta Tuza Csilla) a Hétszemélyes Táblához fellebbezett 
perirat, mely szerint Beck Pál különbözı idıpontokban, különbözı összegeket adott Jankovics Katalin-
nak, melyekrıl összesen hét váltót kapott, kamatok nélkül összesen kb. 9.000.-Ft (!) értékben. Ez volt 
az az összeg, amelyet be kívánt hajtani. A követelések fedezete Gyülevész/Gyüleviz/Gyülvész birtok 
volt. (Gyüleviz Zsira és Salamonfa között helyezkedett el, ma Zsira része.) Az iratból nem derül ki, 
hogyan, de maga a kancellár is -Majláth József (1737-1810)- „belekeveredett” az ügybe, Beck Pál támo-
gatójaként. Utalni szertnék arra, hogy amint azt Bárczay Annánál látni fogjuk, Bárczay Anna a Sopron 
vármegyei Girma (Küllı) birtokosa volt. Itt lehet a megoldása a kérdésnek, nagy valószínőséggel a köl-
csönt nem kapta vissza Beck Pál, viszont a birtokot megszerezte, így lett szőkebb hazájától 450-500 
kilométerre birtokos, mely birtokot aztán felesége örökölte. (Girma és Gyüleviz kb 20 kilométerre van 
egymástól.) 
Idıközben nemességének igazolásával is behatóan foglalkozott. Az 1790.04.17. napján Sátoraljaúj-
helyen tartott megyegyőlésen a 14. szám alatt tárgyalták Beck Pál kérelmét, mely a Beck Istvánra 
vonatkozó 1650. évi testimoniális (bizonyságlevél) kiadására vonatkozott. Az eredeti latin nyelvő szöveg 
a következı:  

„Generosus Paulus Beck Testimoniales Anno 1650. Stephano Beck suo olim antenato elargitas in 
Archivo Cottus hujus repositus, in Authentico Transsumpto sibi exsedivi supplicat.” 

Megj.: A IV. 2001/j. IV. 2001/c. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyőlésének, Bizott-
mányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214-1850 (1898). Nemességi iratok – 
Acta Nobilitaria 1550-1849. törzsszámú állagban található Szirmay-féle Elenchus (lajst-
rom) a következı jelzetet adja meg a fenti szövegben hivatkozott 1650-es bizonyság-
levélre: „Bek Stephani super publicatione Armalium per Ferdinandum III.tium Regem An-
no 1649., elargitarum Testimoniales. Protoc. 8. pag. 985. 1650.  

Az anyag (mai fellelhetısége): Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára 
(Zemplén Levéltára) IV. 2001/a. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyőlésének, Bizottmányának és 
Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214-1850 (1898). Közgyőlési és törvényszéki jegyzıkönyvek 
1558-1786. Protocollum 8. 248. számú bejegyzés.  985-987. pp. Testimoniales Michaelis Markus et 
Stephani Bék de Nobilitatione. Latin nyelvő kéziratos fogalmazvány. 

 
A három oldalas iratból csak az derül ki, hogy Bek István igazolta a 1649.10.10. napján szerzett 
címereslevelét (címeres!), a nyitrai püspök kézírásával. (Az a tény, hogy a nyitrai püspök írta-jegyezte a 
címereslevelet, nem jelent automatikusan nyitrai vagy közeli eredetet, mivel ebben az idıben ez a 
jegyzés a nyitrai püspökre volt szignálva). A három oldalas közgyőlési jegyzıkönyvbıl sajnos semmi 
más nem derül ki, csak az, hogy a nemességet megosztva kapta Márkus Mihállyal. (Ilyen esetekben 
ezek általában unokatestvérek, unokaöccs-nagybácsi vagy sógorok szoktak lenni) 

 
Megj.: Nem tudni, hogy az 1638-ban Abaúj vármegye által kihírdetett címeres nemeslevélnek van e 
köze a fentiekhez. Ezt az adományt Beck János, felesége és leányai, valamint Beke (!) István, Czikai 
Jakab és Dióssy Ferdinánd kapták III. Ferdinánd királytól. Minden valószínőség szerint Bek(e ?), 
Czikai és Dióssy a lányok férjei lehettek. Csoma a győjteményében Bak Jánosként említi, ami téve-
dés. 

 
Mivel 1792-tıl kezdve egyértelmővé vált, hogy az udvart támogatja, a magyar nemesek között 
népszerőtlen lett. 1792-ben adományként kapja Bökönyt. Az adomány idıpontja némileg ellentmond 
annak a közvélekedésnek, hogy az adományait a jakobinusok elárulásával kapcsolatban kapta volna. 
1789-1811 közötti idıszakból öt levele maradt fenn a Széchényi levéltárban, melyeket Széchényi 
Ferenccel váltott. 
1798-ban jelentıs patrónusa volt, Széchényi Ferenc (Fertıszéplak, 1754.04.29. – Bécs, 1820.12.13.; 
fıkamarásmester, aranygyapjas lovag, királyi küldött, a Magyar Nemzeti Múzeum illetve a Nemzeti 
Könyvtár megalapítója, stb. egyben Széchenyi István édesapja), akinek a segítségével 1788-ban 
megvásárolta 62,805 rhénesforint és 15 krajcárért az Udvartól a téglási uradalmat és a hozzátartozó 
bökönyi részbirtokot. A patrónus személye igen fontos lehetett számára, mivel a fıurak nem látták 
szívesen (nem sejthették, mit hoz a jövı) és „pékfiúnak” nevezték, a Beck névbıl eredeztetve. 

 
"Kötelezvény 20.000., azaz húszezer rajnai forintról, amit alant írt nagyméltóságú Széchenyi Ferenc 
ispán úr Bököny és Téglás birtokért tett le, mely birtokokat a Szent Felség adta adományként nekem, 



————    65656565    ———— 

 
 

ezért az év közepén Bécsben hatszázezer forint zálogot kell fizetni a nyereség után és gondoskodnom 
kell a jegyzék szint (megj.:? szerint) szokásos kötelezvénnyel 20 ezer forintról, amit ha élek az 1800. 
év elsı napjával ki kell fizetnem. 

Cenk, 1798. szeptember 16.  
Bökönyi Bek Pál, Téglás örököse" 

 
Meg kell jegyeznem, hogy olyan hatalmas összegrıl van szó a kötelezvényben, hogy szinte elképzelhe-
tetlen, honnan rendelkezett ezzel Beck Pál. 
A kölcsönnel kapcsolatban több levele maradt fenn (regeszták: Tuza Csilla): 

 
Bököny, 1798. 11.09. Köszönetét fejezi ki Széchényi Ferenc segítségéért a neki juttatott adományt il-
letıen, és örök hálára kötelezi magát. Közli, hogy adósságának betáblázására hamarosan sor kerül a 
megyegyőlésen, de ama adósságot nemsokára ki is egyenlíti. (És valóban, ezen 20.000 forintos köte-
lezvényt Nagykállón 1798.11.13.-án felolvasták és elfogadták a megyegyőlésen.) 
 
Hely nélkül, 1799.01.23. Sajnálkozását fejezi ki, hogy nem találkoztak Széchényi Ferenccel szemé-
lyesen, ezért Kereszturi úrnak adta át a 20.000-Ft-ot. Kéri, hogy alkalom adtán a gróf küldje vissza, 
vagy semmisítse meg váltóját. A további 5500.-Ft-ot is hamarosan visszafizeti. Háláját fejezi ki Szé-
chényi Ferenc segítségéért a birtok megszerzésében. 
 
Tokaj, 1799.01.25. Sajnálkozását fejezi ki, hogy elkerülték egymást Széchényi gróffal, a levelét is 
késın kapta meg, mert mindig utána küldték ugyan, de ı már éppen nem tartózkodott abban a hely-
ségben. Az új esztendıre minden jót és áldást kíván, és reméli, személyesen is kifejezheti háláját a 
jövı hónapban Bécsben. 

 
Az uradalom utolsó részleteit végül 1805-ben fizetett ki, ezt egy levele is igazolja számunkra, melyet 
ugyancsak Széchényi Ferencnek írt: 

 
Bécs, 1805.09.14. A gróf utasításának megfelelıen kifizette az udvari ágensnek a második 10.000.-
Ft-os részletet is. A hátralévı 3.000.-Ft-ot is ki fogja fizetni idıben. Igen hálás, amiért a gróf ezek-
ben a fontos dolgokban ilyen hatalmas összegekkel támogatta. 

 
 Innen irányította birtokait, itt építette fel az udvarházat öt év alatt, és fogadta vendégeit, pl.: Csokonai 

Vitéz Mihályt többször, így 1804-ben is (akinek mecénása volt, errıl Csokonai fennmaradt levelei és 
versei tanúskodnak) és a régi barátját, Kölcsey Ferencet pl.: 1802-ben. (Téglás a sárospataki urada-
lomhoz tartozott, ami Rákóczi birtok volt, és a munkácsi vár elestekor került császári tulajdonba. Téglást 
Beck Pál ugyan adományba kapta, de valójában az idık során háromszor is kifizette) 

 Sokakkal jó kapcsolatot ápolt, köztük pl. Görög Demeterrel (1760.-1833.; író, szerkesztı, udvari taná-
csos, kartográfus, MTA tiszteleti tagja stb.) is, akivel fıleg Bécsben, személyes utazásai során 
találkozgatott. 

1798-ban a földmérı munkájáért 9 falut és 11 ezer (!) holdat kapott adományba I. Ferenc császártól, és 
ekkor kapta a jogosultságot a „bökönyi” elınév használatára. Téglás, Bököny, Nyírbakta, Bályok, 
Esküllı, Kalota, Hajdúdorog, Nyírcsászári, Nyírvasvári, Szegegyháta, Újfehértó, Gelénes stb. földesura. 
Ettıl kezdve lehet igazán nemesnek mondani, addig agilisnak volt mondható.  

1798.12.16. napján a téglási lakosokkal egyezséget kötött egy évre „a Földes Urnak tartozó fizetés” és más 
kérdésekben. Szép példája a szerzıdés a földesúr és jobbágy közötti megállapodásoknak. 

1799-ben kérelmére Téglásra országos vásártartási jogot kapott I. Ferenc császártól (január 28., május 10., 
augusztus 18., október 29. napokra).  

1799-tıl 1821-ig (végül sikeresen) pereskedett Hadházzal (Hajdúhadház) egy „Poroszló” nevő területért, 
ahol lovakat tenyésztett a hadsereg részére.  

1799-ben elkezdi a téglási kastély építését. 
1802. májusában a téglási kastély építésekor eltört a lába, a felcserek rosszul forrasztották össze, és így 

bicegett. Egy kalapáccsal maga eltörte a saját lábát aztán sínbe rakta…. Május 30. napján ezen lábtörése 
miatt nem fogadta Kazinczy Ferencet, aki Tégláson járt nála. Kazinczy Beck Pál építésérıl 1803 
márciusában beszámolt Nyírbaktán a Bárczay családnak, májusban pedig Pesten báró Orczy Lászlónak. 

Kazinczynak Bárczay Ferenchez 1804.04.21. napján írt levelébıl két igen fontos tény derül ki (lásd.: 
Bárczay Annánál): egyrészrıl az, hogy Beck Pál 1804. Húsvétján Nyírbaktán református vallást vett fel 
(addig tehát evangélikus volt), és az, hogy Kazinczy szerint hamarosan elveszi feleségül Bárczay Annát. 
Ez utóbbi azért nagyon érdekes, mert a források 1804 tavaszára tették megismerkedésüket, eszerint 
azonban már jóval korábban udvarolhatot Beck Pál Bárczay Annának. 

1804.04.15. napján Nagyváradon látványosan udvarolt Bárczay Annának (udvarlóit lásd nála) gróf Rhédey 
Lajosné temetésén. Ifj. Móricz Pál (1870-1936) „Bek Pál a király földkostolója” címő mővébıl ismerjük 
meg házasságkötésük történetét. Elsı alkalommal Kassa mellett próbálta megközelíteni Bárczay Annát, 
azonban Anna édesanyja elzavarta, aminek leginkább az lehetett az oka, hogy ı Anna nıvérét, 
Zsuzsannát kívánta volna férjhez adni. A következı tokaji szüretkor furfangos módszerhez folyamodott, 
amikor megtudta, hogy a Bárczay lány odalátogat: kibérelte egy napra Tokaj összes házát, így végül 
Bárczay Annának és édesanyjának kényszerőségbıl Beck Páltól kellett szállást kérnie, persze azt hitték, 
hogy a házak Beck Pál tulajdonában vannak. Itt állítólag tehetséges gitárjátékával szórakoztatta a 
hölgyeket. 

1804.08.05. napján már annyira jóban volt leendı anyósával, hogy az elengedte vele lányát kocsikázni, így 
történt, hogy Nyírbaktán Bárczay Annát csellel vette feleségül, mivel Annát „diszpenzációs levéllel” 
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(házassági akadály alóli felmentéssel), az anyósa hozzájárulása nélkül vitte a templomba. Mire odaért a 
menyasszony családja, már összeeskette ıket a lelkész. Emiatt évekig nem állt szóba Beck Pállal az 
anyósa, csak amikor a gyerekek megszülettek, akkor enyhült meg. 

 A házasságkötés után 1804. szeptemberében Csokonai Vitéz Mihályt nyaraltatta Tégláson a kastélyában, 
mely építése befejezıdött. Csokonai Vitéz Mihálynak több levele fennmaradt, amelyet Beck Pálnak írt, 
pl.: 1804.09.10; 1804.09.14.; 1804.11.18. A kastély Kazinczy szerint egy London melletti kastély 
kicsinyített mása. 

 Mivel népszerőtlen volt a nemesség körében állítólag azt híresztelték róla, hogy ı ölte meg sógorát, 
Bárczay Károlyt (aki született Bályog, 1780.01.03.). Ennek abszurditását mutatja, hogy Bárczay Károly 
(édesapját megelızve épp) 1792.06.13. napján halt meg Lórántházán, tehát több, mint 10 évvel azelıtt, 
hogy Beck Pál egyáltalán megismerte volna a Bárczayakat. 

 Házasságkötése után Debrecenben (ma Piac utca 18.) palotát épített, ami ma a MÁV Igazgatóság 
épülete. Debrecen nagyon a szívéhez nıtt, a város fejlesztésén munkálkodott. 

1806.07.20. napján a leégett kollégium felépítésére 200 forint adományt adott. 
1807.05.01. napján Kazinczy Ferenc által írt levélbıl tudjuk, hogy faragott köveket szállíttatott a homokkı 

bányából. (ez a téma 1807.08.28. napján is szerepel Kazinczy egy levelében) 
1807.10.17. napján Kazinczy Ferenc által írt levélbıl tudjuk, hogy Téglást és Bökönyt megszerezte, és egy 

angolkertet épített angol stílusú házzal. Azt is megtudjuk, hogy Kazinczynak egzotikus fák magvait adta. 
1807.12.28. napján Kazinczy Ferenc által írt levélbıl tudjuk, hogy Beck Pál „utálást érdemlı fukarság” 

módján ırizte a kerti növényeit… 
1808-tól ülnök, ebben az évben Szabolcs megyénél feljelentette a tıle elszökött romákat, és kérte, hogy 

azokat erıhatalommal Téglásra szállítsák. 
1808-ban kinevezték assessornak. 
1809-ben Szabolcs megyétıl kérte, hogy az lépjen fel az uzsorások ellen. 
1810-ben Rainer fıherceg tett nála látogatást. 
1810.06.15. napján királyi tanácsosi címet szerzett, mely irat lényeges része a következı: 
 

„Királyi tanácsosi tisztség adományozása Bek Pál részére 
 

Mi, I. Ferenc, stb. adjuk tudtul, stb., hogy megszemléltük és megvizsgáltuk Bek de 
Bökény Pálnak, Téglás örökös urának hőségét és hőséges szolgálatait, különösen ame-
lyeket a megyei törvényszék esküdtjeként tett, amely tisztséget elıdei már 1526-ban is 
betöltötték, s amely tisztet ı 22 éven át viselte, majd 1779-ben, a porosz háború idején, 
1779-ben herceg Esterházy Antal gyalogos ezredének zászlóhordozója volt, majd a nagy-
váradi kerületi biztos számvevıje, több éven át a magyar királyi helytartótanács fogal-
mazója, majd 1790-ben a magyar királyi kancellária fogalmazója lett, s ezekben a hiva-
talaiban nagy ügyességet és szorgalmat tanúsított, s 10 évig megszakítás nélkül tevé-
kenykedett áldásosan, s a kancelláriai fogalmazói tisztébıl nyugdíjba menvén Szabolcs 
megyei birtokára vonult vissza, ahol a közjó és országunk szolgálatára minden lehetsé-
ges alkalommal jelentkezik, az elmúlt háborúban a nemesi felkelés alkalmával például 12 
lovas huszárt és gyalogosokat állított ki teljes felszereléssel, s ezen kívül 100 mérı ga-
bonát is adott, s így érdemeinek elismeréseként. Mivel azok növekedésében aligha kétel-
kedhetünk, s elımozdítására törekszünk, tehát ama Bek de Bökény Pált hőséges királyi 
tanácsosaink sorába és számába emeljük, fogadjuk és kinevezzük, akarván és erısen el-
határozván azt is, hogy minden tisztséget, kiváltságot, elıjogot és szabadságot, melye-
ket más királyi tanácsosainak élveznek, használnak és gyakorolnak, ı is hasonlóan élvez-
zen, használjon és gyakoroljon. Így tehát elfogadjuk, befogadjuk, odaszámoljuk, és oda-
számítjuk, s ezt elrendeljük jelen oklevelünk ereje által.  

 
Kelt Bécsben, 1810. június 15-én, királyságunk stb.”  

/Fordította: Tuza Csilla/ 
 

Az okiratból kiderül, hogy valamilyen módon igazolta, hogy 1526-ban megyei törvényszéki esküdt (vagy 
hasonló tisztséget betöltı) volt az elıde (ıse?), valamint hogy ezen tisztségét 22 évig teljesítette. Az 
nem derül ki, hogy melyik 22 évrıl lehet szó. Az „elmúlt háború” (melyhez az oklevél szerint valóban 
jelentıs eszközökkel járult) a harmadik koalíciós háború lehetett 1805-ben, amely végül a francia 
lovasság bécsi bevonulásával és Napoleon császár austerlitzi gyızelmével zárult, illetve lehetett az 
1809-évi háború, amelyben pl. a gyıri csatában az osztrák-magyar sereg vereséget szenvedett a 
franciáktól. 
1810.06.15. napján Bécsben kelt a királyi tanácsosi kinevezésének hiteles másolata (Boros József, a 
Magyar Udvari Kancellária expeditori hivatalának segédje hitelesíti Bécsben, 1810.12.31. napján – 
kamarási iratok-) (A kamarási ügyiratokkal kapcsolatban Dr. Fazekas István bécsi levéltári delegátus 
nyújtott elévülhetetlen segítséget számomra.) 

1810.08.26. napján Kazinczy Ferenc által írt levélbıl tudjuk, hogy Újhelyen összejövetel volt, ahol Beck Pál 
egy Jaschke nevő bécsi grafikussal az oldalán jelent meg, pl.: Esterházy Mihály kamarás társaságában. 
(Franz Jaschke 1775-1842, fıképp tájképfestı volt, és mivel Beck Pállal jó kapcsolatban volt, szinte 
biztos, hogy készített Beck Pálról és Bárczay Annáról portrét, ezért Jaschke grafikái és festményei 
figyelmet érdemelnek.) 

 Kamarási kinevezésének intézését jó idıben elkezdte. 1811.01.16. napján Pesten kelt Haller József gr. 
Máramaros megye fıispánja, (kamarás, titkos tanácsos, Máramaros megye fıispánja, fıistállómester, 
Lipót-rend tisztje, 7 személyes tábla ülnöke), és ócsai Balogh Péter titkos tanácsos, 7 személyes tábla 
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ülnöke, Zólyom megye fıispánja (1748-1818; a nemesi mozgalom vezetı egyénisége, császári és királyi 
belsı titkos tanácsos, fıispán, evangélikus egyház fıinspektora, annak az alkotmánytervnek az 
elkészítése, amely a nemesség közjogi törekvéseit összefogta stb.) igazolása arról, hogy Beck Pál királyi 
tanácsos régi nemesi családból származik, ısei már Mohácsnál 1526-ban kitüntették magukat, anyja 
Várady Anna, aki pedig Benyovszky Mária lánya volt. Az igazolók szerint Beck Pált személyes 
tulajdonságai méltóvá teszik a kért méltóságra. Ugyanezen az okiraton Splényi Gábor báró, Szabolcs 
megye fıispánja, altábornagy ajánlása is olvasható 1815.06.18. napján (kamarási iratok). Az igazolásból 
azonban az is kiderült, hogy anyját, és nagyanyját tekintették az igazolók valóban említésre méltó 
nemesnek, ez viszont azt is vélelmezi, hogy apja nem volt nemes. Nem lehet nem megjegyezni, hogy 
ócsai Balogh Péter volt az egyik „összeesküvı”, aki Beck Pált 1789-ben a porosz királyhoz küldte a 
Habsburgok trónfosztása miatt. Ennyivel tehát tartozhatott Beck Pálnak…… 

 Nem mellékes, hogy korábbi pártfogója, Széchényi Ferenc is támogatta a kamarási címe elnyerésében, 
errıl is egy levele tanúskodik, mely kelt Tégláson, 1811.02.08.-án, és amelyben Beck Pál köszönetét 
fejezte ki, amiért (Széchényi Ferec) gróf támogatta ıt a kamarási cím elnyerésében. 

 Bihar megye 1813.04.20. napján Váradolasziban tartott győlése jegyzıkönyvébıl kiderül, hogy Beck Pál 
az uralkodó részére hat lovat és hat ökröt ajánlott fel (ezt hitelesíti Sztankovits Mátyás, Magyar Udv. 
Kancellária levéltárigazgatója Bécsben, 1815.07.07. napján - kamarási iratok-.) 

1813.06.09. napján Bécsben, a Magyar Kancellária írásban köszönte meg a fenti felajánlást Beck Pálnak 
(hitelesítette Sztankovits Mátyás, Magyar Udv. Kancellária levéltárigazgatója Bécsben, 1815.07.07. –
kamarási iratok-.) 

1813.06.16. napján Kazinczy Ferenc által írt levélbıl tudjuk, hogy gróf Dessewffy Samu a szabolcsi megye-
győlésen Beck Pálnak felrótta, hogy a kormány összes elıterjesztését helyeselte. A levélben Beck Pál ne-
mességével kapcsolatos problémákra utalva így emlékezik Kazinczy:  

 
„Nem csudálom, úgy monda a gróf, hogy a Consil. Úr a mi constitutiónkat nem tartja méltónak 
védelmezni, melyet a mi eleink vérontással szerzettek, holott a maga armálisán még nem szá-
raz a porzó.” 

 
Itt egy rövid kitérıt kell tenni a kamarási kinevezésekkel kapcsolatban. A császári és királyi kamarási 

(aranykulcsosi) méltóság elnyeréséhez 1869-ig különféle ıspróbákat alkalmaztak, így a német, olasz és 
magyar próbákat. A magyar próba alá tartozott Beck Pálnak elvileg a következıket kellett - lehetett iga-
zolnia (vagylagos alapon): hét nemes generáció úgy apai, mind anyai oldalról; apai részrıl hét nemes 
generáció igazolása, és ezek között egyetlen egy olyan házasság, mely nemesi rangúval köttetett; apai 
részrıl hét nemes generáció igazolása, és annak igazolása, hogy az anya ısnemes származású. 

 Nyilvánvaló, hogy a legszigorúbb az elsı próba volt, de esetünkben tulajdonképpen mindegy melyiket 
veszszük alapul, Beck Pál egyszerően nem tudta teljesíteni a próbát, mivel az apja polgár volt. Egy 
lehetséges kiskaput adott a jog: ha a jelölt igazolta, hogy már 1600-as év elıtt nemesi jószágot bírt a 
családja, és azt most ı bírja, kegyelembıl kinevezhetı volt. Nyilvánvalóan Beck Pál esetében errıl sem 
lehetett szó. Az elıírásokat 1869 után enyhítették, de akkor is kötelezı volt a nyolc apai és négy anyai 
ág nemesi igazolása, ennek szabályainak ismertetését mellızöm. A fentiek alapján számomra egyértel-
mő, hogy Beck Pál nem szerezhette hagyományosan elıírt úton a kinevezését. A titokra még nem derült 
fény, de nyilvánvaló, hogy a pénz és a politikai szolgálatok körében kell keresni a megoldást. 

1813.06.16. napján Kazinczy Ferenc Dessewffy Józsefnek írva utalt arra, hogy a bátyjának nem kellett volna 
Beck Pált ilyen élesen bírálnia. Dessewffy válaszában azt írta, hogy bátyja Sándor valószínőleg nem gon-
dolta komolyan amit mondott. 

1813.09.20. napján Szilvásújfaluban kelt levélben Splényi Gábor báró, Szabolcs megye fıispánja közvetíti 
az uralkodói köszönetet a felajánlásért (hitelesítette Sztankovits Mátyás, Magyar Udv. Kancellária levél-
tárigazgatója Bécsben, 1815.07.07. napján –kamarási iratok-) 

1814.02.20. napján estélyt rendezett Beck Pál, ahová félig hivatlanul érkezett Kazinczy Ferenc. Az estély 
olyan fényőzı volt, és a társaság is olyan elıkelı (pl.: Batthyány Aloyz, Tiszáék stb.), hogy errıl 
Kazinczy legalább [azaz általam ismert] hét (!) levélben, hét különbözı személynek számolt be róla. 
Idézek Gr. Gyulay Karolinának 1814.03.16.-án Széphalmon írt levelébıl: 

 
"...... Házamtól régen nem távoztam el, de Februariusnak 20dikán este Debreczenbe értem. A’ 
Sógor asszonyomat kísértem addig, ki mintegy másfél hónapot mulatván itt, visszament Kra-
ssóba. — Az én Mariem (testvére Sophienak, most D’Ellevauxné) el vala törıdve, ’s lefeküdt, én 
pedig kimentem barátimat látni, ’s Consiliárius Beck Pál mellett elmenvén, kedvem jött felmenni 
hozzájok. Cselédjei az elsı szobában nem mondák mi történ a’ háznál, benyitám az ajtót, ’s 
hatvan embert leltem ott nagy csendben. Éppen muzsikálni ’s azután tánczolni akartak. Zavarba 
hozott a’ váratlan meglátás. A’ Nagysád’ kedves rokona, valamint az anyja is, nagy keggyel fo-
gadtak. Náni meghízott ’s igen megszépült. Susie is szép. Egy kéz felvett ’s által ada a’ másik-
nak. Beck azt hitte, hogy én itt kit-kit ismerek, ’s kitıl-kitıl ismertetem, és így bé nem mutatott. 
Fel ’s alá járván vele sok ideig, kérdém, ki az a’ magába borult összegörbedett öreg Úr. Gróf 
Batthyáni Aloyz volt, hazánknak 1790-ben elsı nagyságú csillaga. Repőltem felé, ’s megkövet-
tem, megvallottam, hogy reá nem ismertem. Most ez sétált velem közel egy fertályig vagy még 
tovább. — Ah, édes Lolott! mely keserves tapasztalás! ez az Úr túlélte magát. Egykor lelkeink 
egy hangot adtak: most egyetlen egyben sem közelíthettek egymáshoz, még abban sem, hogy 
ı a’ vakságnak, melyet én sem szeretek, igen nagy ellensége. De kívánhatni-e hogy esze 
mindennek legyen?…A’ vacsoránál szomszédja voltam Grófnéjának, ki Szapáry leány, testvére a’ 
Palatínus Fı Udvari Mesterének, ’s ezzel kedvesebb Conversatióm vala, mint férjével. A’ 
tánczolók között jelen volt a’ Polixén’ fija, Ujházy László, egy igen derék ifju. Ezt úgy néztem, 
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mint fiamat, ı engem úgy, mint atyját. Nekem nagy érdemem az, hogy a’ jó ifjakat distinguá-
lom, ’s szikrát lobbantok szívükbe. Ott vala Tisza is, a’ Teleki Lajos unokája. Szólék ezzel is. Ez 
is szép ifju, és jó. — Debreczeni estvén szép estve volt…." 

 
1814-ben Tokajban árverésen megvette a régi Rákóczi házat, a korábbi pálos kolostort. (A Kincstár 

1916.10.16 napján megvásárolta az örököseitıl az Állam javára 50.000. koronáért.) 
1816-ban építette meg a családi kriptát Povolny Ferenc (1777-1848) építımester segítségével. Végül 11 fı 

temetkezett a kriptába. (A kriptából az exhumálást 1962-ben engedélyezték, azonban miután 7 év eltelt 
anélkül, hogy családtag jelentkezett volna, 1969-ban a „Polgárivédelmi Délibáb” honvédségi gyakorlat 
során elbontották a kriptát, a maradványokat három rézkoporsóba tették, majd elföldelték és egy jelzés 
nélküli obeliszket állítottak fölé. Az 1970-es években helyi hagyományırzı csoportok próbálkoztak tábla 
kihelyezésével, azonban végül 1997 ıszén került sor a téglási temetıben az újratemetésre, más 
Degenfeldeket is exhumáltak, idehozták, majd végül 1998.06.12. napján a Téglási Újtemetıben pl.: 
Bölcskei Gusztáv püspök közremőködésével sor került a sírkı szentelésére.) 

1816.06.02. napján került sor a kamarási kinevezésére (bejegyzés a kamarási matrikulában: Oberst-
kämmeramt Kämmerer Matrikel Bd. II. 1790-1824 Nr. 1640) A Fıkamarási Hivatal anyagában a 
kamarási méltóságért folyamodó kérelme maradt fenn. A kérelemben hivatkozott iratok nagyobb 
részükben visszaadásra kerültek (Oberstkämmeramt B akten Kt. 129. 1816: 648). Néhány irat maradt a 
hivatalban, ezek ma az ıspróbákat magában foglaló anyagban találhatóak: Oberstkämmeramt F Schrif-
ten (Ahnenproben) Karton 7. B 53 Beck von Bököny, Paul.  (A bennük lévı információk a jelen szócikkbe 
beleszerkesztve.) 

 Kamarási kérelme igen tanulságos: „A” betőjel alatt igazolta a mellékelt 14-15. századi oklevélmásolatok 
alapján, hogy ısei már ekkor (!) nemesek voltak, és közöttük van Beck Mihály-Jakab és Beck János, akik 
Velk nevő birtokot bírták. „B” betőjel alatti oklevéllel bizonyította, hogy Beck Pál 1373-ban (!) kapott 
nemességet, mivel több száz mázsa gabonát szállított a katonaságnak. A „C” betőjel alatti 
dokumentumban több ilyen, az államnak tett szolgálatot említett általánosságban. „E” bető alatt Bihar 
megye közgyőlési jegyzıkönyvének kivonata olvasható, miszerint ı maga Bihar, Szatmár, Szabolcs, 
Abaúj, Zemplén megyékben lovakat, ökröket, gabonát szállított a hadseregnek. Az „F” bető alatt egy 
udvari dekrétumot, a „G” bető alatt egy fıispáni igazolást nyújt be szintén hadseregszállítással 
kapcsolatosan. Mindezekre hivatkozva kéri a kamarási méltóság megadását. 

 A fentiek olyan családi kapcsolatokra utalnak, melyek véleményem szerint bizonyíthatatlanok (vagy 
mondjuk így: tévesek) voltak, ettıl függetlenül a kinevezést megkapta. 

1816.09.12. napján került sor a Kamarási eskütételre, az esküt Splényi Gábor elıtt tette le a Kassa melletti 
Szilvásújfalun.  

1816.09.26. napján királyi biztosként ünnepélyes keretek között lerakta Debrecenben a Miklós utca végén a 
csatorna alapkövét. Ezidıtájt ismét vendégül látta Kazinczy Ferencet. 

1817.01.24. napján váltott levelet gróf Dessewffy József és Kazinczy Ferenc, melyben említésre kerül, hogy 
Vay József bizonygatta Beck Pálnak, hogy Beck Pál ıse, egy „Beke” nevő magyar vezér. (Vay József 
1750-1821; helytartótanácsos, a Habsburg-ellenes köznemesség vezetıje, Szabolcs vármegye alispánja, 
követe, és - ami Beck Pálhoz főzıdı szoros kapcsolatában lényeges lehetett- II. Lipót császár szerint a 
porosz udvarnál folyt titkos tárgyalások vezetıje, ami miatt 1796-ban nyugdíjazták. Emellett szabad-
kımőves volt, és a református egyház pártfogója. Politikai pályafutása, életszemlélete, elfoglaltságai 
Beck Pállal közösek voltak.) Ugyancsak ı Döbrentei Gábornak írt levelében említi, hogy Beck Pál a 
„nyíregyházi prédikátornak fia” kamarás lett. Eszerint tudott volt, hogy Beck Pál apja nem tokaji, hanem 
nyíregyházi lelkész volt. 

1817.02.11. napján Dessewffy József Kazinczyhoz írt levelébıl tudunk meg egy érdekes tényt, miszerint a 
Dessewffyek ügyvédje, Bozóky István készítette azt a genealógiát, ami Beck Pált Beke magyar vezérhez 
kötötte. Dessewffy láthatta ezt a genealógiát, mert megjegyzi, hogy „hibázott a fiskális” mert rövid lett a 
családfa. Kineveti a levelében a mesterséges genealógiát, és írja, hogy ezután nem tud majd mosoly 
nélkül Beck Pálra nézni. (Bozóky István 1809-ben hadbíró volt, egyébként szabolcsi ügyvéd, és költı-író. 
Mivel kéziratai itt-ott fennmaradtak, figyelemmel leszek ezekre, hátha közöttük bújik meg az említett 
genealógia, ami függetlenül attól, hogy rossz, pótolhatatlan adatokat szolgáltathat még Beck Pál 
származását illetıen). 

1817-1818 között komoly politikai viták kereszttüzében szerezte meg anyósától a késıbbi Beck-Degenfeld 
palotát Debrecenben (ma MÁV székház), ennek történetét, lásd.: Szénás Zsuzsannánál leírva, odaszer-
kesztve!  

1817-1822 között és 1825-1827 között Debrecen királyi biztosa. Ezalatt kezdett hozzá a szennyvíz, 
csatornázás és az ivóvízellátás biztosításához, mőszaki feladatok elvégzéséhez. 

 Igen komoly szıllıgazdálkodása volt, 1818-ban csak Tokajban 8,6 hektár szöllıje volt. Ez lesz majd az 
alapja annak a szöllı és borgazdálkodásnak, melyet veje, gróf Degenfeld-Schonburg Imre fejlesztett 
tovább. Ugyanitt a legnagyobb marhakereskedelemmel bírt, ezres nagyságra rúgott a marháinak száma. 

 Fennmaradt egy 1819.11.16. napján Csobajon kelt levél, melyben Herskó Lırinc Csobaj bérlıje panasz-
kodott Beck Pálnak, mivel a bérleményébıl nem tud semmiféle hasznot húzni, sıt, még ráfizet, mert 
minden igen leromlott állapotban van. „A kocsma összedől, a melléképületek összedőlnek, a halastavat 
valaki más már elfoglalta.” Kéri Beck Pált, hogy támogassa ıt bérleménye rendbe tételében. 

1820-1824 között Debreceni polgár, miután a városban kıházat épített. 
1820.01.10. napján Kazinczy, tıle szokatlan módon gúnyosan írt Beck Pálról Nyomárkay Józsefnek írt leve-

lében:  
„A szerencse egyetlen fiját, İ Cs.K. Apostoli Fels.Camerariusát, Mélt. Beck Pál Urat, az Úr él-
tesse, s engedje, hogy Fı ispánunk legyen 300 esztendı múlva”.  
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Ezt valószínőleg azért írta, mert tudomására jutott, hogy Niczky László (Szabolcs megyei táblabíró) a sza-
bolcsi restaurációkor Beck Pál egészségére ivott. 

1820.03.31. napján Kazinczy (nyilván Beck Pált ért támadások miatt) Dessewffy Józsefnek írt levelében 
váratlanul védelmébe veszi Beck Pált, azonban ezt oly módon teszi, hogy ı is kétségbe vonja 
származását. 

Ezt írja:  
„Hunyadi János és Beck Pál, s Drevenyák Ferencz, mind hárman születés, birtok nélkül való 
emberek, s nem érdemlették-e mit nyertek?” 

 
1821-ben egy társasági összejövetelen kémkedéssel vádolta meg egy „K” nevő arisztokrata, nyilvánvalóan a 

jakobinus-üggyel kapcsolatban. Ezen az összejövetelen felesége és „kedves rokona” Stössel (Steöszel) 
Mária Terézia is megjelent. Kutatásaim szerint a „kedves rokon” itt formális megnevezés lehetett, mert 
felmenıinek négy generáción át nem volt kimutatható rokonság Stössel kisasszony (késıbb gróf Tige 
Lajosné) rokonságával, így „sajnos” maradtak az elvarratlan szálak a Beck családfában. A történet Jósika 
Miklós „Emlékirat”-ában található. 

1822.04.18. napjáról fennmaradt egy a részére címzett gyászjelentés Szent-Ivány József táblabíró haláláról. 
1822.09.04. napján Chumberland angol herceget és Ferdinánd fıherceget látta vendégül tokaji házában (ré-

gebben kapucinus kolostor), majd másnap Tégláson a kastélyában fogadta ıket. (1811. évi aszúbort 
szolgáltatott fel.  

1822-tıl engedélyezte a debreceni református kollégiumnak, hogy a diákok Kerekes Ferenc professzor 
vezetésével meglátogassák azt a téglási üvegházát, melyben több ezer növényritkaság volt található. Az 
érdeklıdés oly nagy volt, hogy a diákok gyalog jártak ki az üvegházba Debrecenbıl. 

1822.11.24. napján Keresztúron kelt levélben egy Klingenstein nevő személy „tájékoztatja Beck Pált, hogy 
visszaküldi újságait, és Intzedy nem tud eljönni, mert megyei közgyőlés van”. 

1824-ben Debrecenben épített egy egyemeletes házat. 
1824.05.20.-tól császári és királyi kamarai tanácsos, állítólag a kinevezı okiratban is szerepel „Beke” 

vezérre történı utalás. Ezen a napon Debreceni házában látta vendégül Kazinczy Ferencet. 
1824.-bıl fennmaradt egy idézılevél Mitske birtokra birtokosztály lefolytatása végett. Az idézılevélben az 

eddigi határozatok is bennfoglaltatnak. 
Fennmaradt egy 1825.07.30. napján Ónodon kelt levél, melyben Klingenstein üdvözletét küldi, örül, hogy 

hazatért Párizsból. Sajnálkozik, hogy az egész Hegyalját elverte a jég, a szılı odavan. Eszerint 1825-
ben Beck Pál Párizsban járt ! 

1826-ban családi kriptát épített Tégláson. 
Adományokat adott, pl.: református prédikátor fizetésére, a Debreceni Református Kollégium diákjainak 

könyveire, könytárra (200 forintot), énekkar részére (100 forintot). A református egyháznak viszonylag 
kevés adományt juttatott: asztalterítı, terítı abrosz, arannyal varrott keszkenı, fehér ezüsttel varrott 
aranyrojtú abroszt, ezüst tányért, a szélén „B” betőjellel. 

1826-ból fennmaradt a bályoki udvarházának alap-homlokzati rajza. Ez lehetett az a ház, ahová lánya, 
Amália a férjével késıbb beköltözött. 

1827.03.22.-én Debrecen polgármestere, Fáy János Beck Pál betegágyánál átadta a „Polgárságrul Szóló 
Levelet” a város tiszteletéül.  

Halála elıtt, hogy sürgesse Debrecen városi vízvezetékkel való ellátását, 1000 forintot ajánlott fel maga. 
Temetése esetére 50 forintot küldött a könyvtárnak, 75 forintot az énekkarnak. 

Halála (szívszélhődés) után (feleségének birtokaival együtt) 11.000 hold föld és 9 falu maradt az örököseire 
(két lányára). 

Gyermekei voltak: 
Beck Anna 1806.07.06. – 1806.07.06. 
Beck Amália Karolina (lásd.: 77) 
Beck Anna Johanna 1808.09.10.-1828.05.15. 
Beck Paulina Zsuzsanna 1815.03.15.-1856.01.01. – gróf Degenfeld-Schonburg Imre (1810-1883) 

 
Fennmaradt a halotti értesítıje, melyet felesége adott ki még a temetés elıtt, ez nyilvánvalóan pontos 
adatot szolgáltat, eszerint nem március 28-án halt meg (ahogy az egyházi anyakönyv írja), hanem 27-
én délután 17.00-kor. Temetésére külön kiadványban gyászverseket adtak ki, melyeket a Debreceni 
Református Kollégium „Harmóniás Karja” adott elı Tégláson. Nagyon érdekes, hogy a kiadvány szerint a 
könyvecske 1827. március 30.-án került nyomtatásra, és a temetés április 2-i dátuma már szerepel 
benne a kezdılapon. A könyvecskében több „Ének” kerül meghatározásra az alábbiak szerint: 

I. Ének: A Háznál 
II. Az Útonn (Halld meg Lélek, mert ’s a’ t. a’ közönséges Halottas Könyvbıl) 
III. A’ Templombann Prédikátzió elıtt 
IV. Prédikátzió közbe 
V. Orátzió elıtt 
VI. Orátzió utánn 
VII. Az Útonn 
VIII. A’ Sírnál 

 (A könyvecske néhány példányban került nyomtatásra, nekem sikerült egy hibátlan eredeti példányt 
2010 ıszén beszereznem.) 

Temetésén Komáromy József lelkész mondott imát, Sárváry Pál (1765-1846) debreceni tanár mondott 
beszédet felette. 

Koporsója oroszlánlábakon állt, két oldalán oroszlánszájból 3-3 rézfogantyú lógott le. A belsı koporsó üveg-
gel volt ellátva, mely négy rézgömbön nyugodott. Vélelmezem, hogy a Siebmacher által közölt címer a 
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koporsón látható címer szabadkézi másolata lehet, mivel sehol máshol nem lehet nyomát találni a 
címernek, ellenben a helytörténeti munkák említik, hogy a koporsón látható volt a címer. 

 
Beck Pál családi levéltára 1903-ban a Magyar Nemzeti Múzeum győjteményébe került, ahonnan a Magyar 

Országos Levéltár átvette az anyagot, majd pedig az abban található dokumentumokat szétosztotta az 
egyes győjtemények között. Sajnos a szétosztásnál nem került feljegyzés arról, hogy mely okiratok 
tartoztak az eredeti Beck- győjteménybe, és onnan mely anyagba helyezték át azokat. Emiatt nagyon 
nehéz a kutatás, és feltételeznem kell, hogy még sok okirat vár felfedezésre, hiszen nagyobb 
győjteménynek kellett lennie a beszolgáltatott anyagnak, ha a TURUL 1903/1 számában említést tettek 
róla. Levelei így sok kortársánál, és ezek levéltárában megtalálhatóak (pl.: Szent-Ivány József, Herskó 
Lırinc, Irínyi Katalin stb). 

Végezetül megjegyzem, hogy téglási parkjába (mivel a Füvészkert ekkor még nem létesült) egészen 1854-
ig jártak ki Debrecenbıl a tanulók. 

= Nyírbakta, 1804. aug. 5.  
155. bárczai Bárczay Anna (okirati elıfordulása: 1781-1848)  * Bályog, 1781. júl. 31.  † Tég-

lás, 1848. dec. 15. 
Beck Pállal kötött házassága elıtt több arisztokratával is jegyben járt: báró Wesselényi Józseffel, gróf Rhé-

dey Lászlóval, majd pedig gróf Teleki Józseffel. Mivel sok kérıje volt, a kérık neveit legyezıjének tollaira 
írta fel. Feltehetı, hogy az édesanyja „gondoskodása” miatt volt ennyi kérıje, és ez volt az oka annak, 
hogy Beck Pállal úgy kötött házasságot, ahogy. (Ezekrıl Kazinczy Ferenc emlékezett meg 
naplójában.)Gondoljuk el, Beck Pál származása, „hol lehetett” pl.: Wesselényi József származásához 
képest…  

İ volt a hatalmas Bárczay vagyon egyik örököse, így a Degenfeld-Schonburg családi vagyon fı eredete tıle 
származik.  

1803.06.08. napján Kazinczy Bécsbıl Bárczay Ferencnek írt levélben üdvözli ıt, „Náni”-t. 
1804.04.21. napján Kazinczy Bárczay Ferencnek írt levelében nagyon érdekes megjegyzést tett:  
 

„Bek Pál kálvinista lett Baktán Húsvétkor, és közelít az óra, hogy Nánit elveszi”.  
 
Ez nagyon érdekes, figyelemmel arra, hogy augusztusban milyen körülmények között vette feleségül Bár-

czay Annát Beck Pál. 
1806-ban megjelent a Szabolcs megyei elsı alispánnál, ahol Beck Pált „visszahívásig” ügyeinek intézésével 

megbízta („a maga számára teljes hatállyal törvényes biztosának fogadta”), amirıl a megyegyőlés 
hiteles bizonyságlevelet adott ki.  

1810.08.11. napján gróf Dessewffy József által Kazinczy Ferencnek írt levélbıl tudjuk, hogy vele kapcso-
latban a gróf véleménye a következı volt: „gyönyörőségesen tekintgetı Bek Pálné”, aki azon kevés 
asszony közé tartozott, akik „kellemetes, kedveltetı és tettzetıs” voltak számára. 

1814.02.20. napján tartott estélyükrıl Kazinczy Ferenc hét levélben számolt be különbözı címzetteknek, és 
gróf Gyulay Karolinának azt is megírta, hogy Náni (azaz Bárczay Anna) meghízott és megszépült. 

Élénk társadalmi életet élt, pl.: fennmaradt a részére küldött gyászjelentés Vay Ádám haláláról, mely Vaján 
kelt, 1817.11.27.-én. 

Férje halála után tovább vezette a család birtokait, adományozott, és a téglási iskolát és a református egy-
házat támogatta. Férje halála után a birtokigazgatást nem tudta kellıen összefogni, gazdatiszteket 
alkalmazott, azonban ezek többször félrevezették és a a jobbágyokat kihasználták, ami miatt azok 
elégedetlenkedni kezdtek. 1832-re pert eredményezett a jobbágyok részérıl. Az úrbéri rendezés alapján 
a telkeket és földeket kimérték, azonban a pert a vármegye csak 1837.03.31. napján tárgyalta, és a 
végrehajtásra 1844-ben került sor. 1844.02.28. napján Téglás lakosai levélben fordultak Bárczay 
Annához a végrehajtás iránt. Végül 146 téglási jobbágy kapott 17 hold önálló parasztgazdaságot, így 
„csak” 63 zsellér maradt Tégláson. Emiatt a kb. 6500 holdas téglási Beck-gazdaság felét 146 téglási 
jobbágy szerezte tulajdonba. 

A Beck-Degenfeld palotával kapcsolatos szerepére vonatkozó adatokat lásd.: Szénás Zsuzsanna szócik-
kében. 

1829.07.09. napján Nagyváradon – források Gesztet mutatják egyébként születési helynek- keresztanyja 
lett Tisza Lászlónak, aki Tisza Kálmán bátyja volt. (Tisza Kálmán pedig késıbb elvette feleségül Bárczay 
Anna unokáját, Degenfeld-Schonburg Ilonát, könnyen lehet, hogy a kapcsolat innen eredt.) 

1830-ban örökjogot szerzett Téglás és Bököny helységekre (Szabolcs megye) lányai számára. (Bécs, 
Minister Kolowrat Akten Dokumentum) 

1830-ban debreceni és bájogi birtokos. 
1831.02.12. napján Cserey Miklós írt Kazinczynak és tisztáztak egy féreértést, mely szerint egy Farkas nevő 

úr nem Bárczay Anna lányát, hanem testvérét, Bárczay Zsuzsannát akarta volna feleségül venni komoly 
szándékkal. 

1831.11.17. napján Tégláson kelt levelének címzettje Teleki József Szabocs megye fıispánja volt, ebben 
arról ír, hogy 1831-ben, a férje halála után Dolenstein Ferenc pert kezdett ellene a bökönyi örökös 
részbirtokának záloga ügyében. A pert kedvezıen ítélték meg számára, de a fellebbezésen már a királyi 
tábla ítélete fog dönteni, és ebben kérte Teleki József segítségét. 

1832.08.11. napján Tégláson kelt levelében kéri Teleki József segítségét férje végrendeletének végrehajtá-
sában. Férje annak idején gyermekei (Amália és Paulina) között egyenlı arányban osztotta meg a 
Bököny és Téglás birtokok birtokjogát, és a kisebbik lánya, Paulina részére még ki kell fizetni 10.000.-Ft-
ot. Írja, hogy a kamarához folyamodott már, sıt, magához az uralkodóhoz is, de évek óta nem történik 
semmi, csak ígérgetnek neki. Kérte Teleki József pártfogását és közbenjárását. (megj.: Paulina 
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nagykorúságáig a kamara -királyi jogügyigazgatóság- kezelhette a birtokokat, amit nem adtak át. A 
levélben utal a fiúsítás tényére Bárczay Anna.) 

Valószínőleg ugyancsak 1832-ben Pesten december 8.-án kelt levelében ismét kérte Teleki József közbenjá-
rását, arra tekintettel, hogy Paulina lánya egyre betegebb, valószínőleg már nem sokáig él (!). 

1829.11.14. napján Borsod vármegyéhez fordult Dessewffy Tamásnak az adóssága ügyében (lád.: Szénás 
Zsuzsannánál az elızményeket). Vélhetıen a vármegye segítségét kérte (az irat igen érdekesen 
fogalmaz), hogy az összeget ı és testvére (mint anyjuk örökösei) megkaphassák. 

1830.06.14. napján pert indított Dessewffy Tamás és társai ellen az adósság ügyében. 
1834.08.14. napján Borsod vármegye közgyőlésén kelt okiratban (Mérey János) fordult az érdekeltekhez, 

hogy van-e akadálya annak, hogy Abaúj vármegyében Széplakon Bárczay Anna (és néhány helybéli 
nemes) négy országos vásárt és keddi napokon hetivásárt tartson. 

1836.03.16. napján megnyerte a pert Dessewffy Tamással szemben. 
1837.08.25. napján Eperjesen kelt okiratában a Tiszáninneni Kerületi Tábla megküldte a periratokat 

végrehajtás végett Borsod vármegyének. 
1836, 1837, 1838-ban a bökönyi birtokrész kapcsán nyújtott be kérelmet. (Kabinettsarchiv Staatsrat; Ah. 

Befehl ad circulandum) A kérelem lényege, hogy Amália mellett ifjabb lánya, Paulina (Degenfeld grófné) 
is bekerüljön a Téglás és Bököny birtokok adománylevelébe. 

1843.04.07. napján testvérével, Bárczay Zsuzsannával 2.000 ezüstért bérbevette a szeghegyi puszta 14 tel-
kébıl álló részjószágot Szabolcs vármegyében. 

1847-ben Pestere (Kırösbarlang), Keszthely (!) és Girma (Küllı, Sopron vármegye !) részbirtokosa és deb-
receni birtokos. 

1847.08.06. napján gróf Széchenyi István volt a vendége, ezt Széchenyi naplójában említi, ekkor átadta 
neki a graefenbergi utazáshoz szükséges memorandumot. Következı napról fennmaradt egy levélfogal-
mazványa, melyet Bárczay Annának írt. 

Debrecenben a Széchenyi utca 1. számú ház (akkor „Bárczay kisasszonyok háza”) volt a tulajdonában, itt 
mőködik ma a Kígyó Patika. 

 
Fıbb adományai: 
1828.06.28. napján Beck Anna Johanna halála után 200 forintot adott az énekkarnak zeneszerszámok 

vételére. 
1831-ben az új parókia építéséhez járult hozzá. 
1834.02.01. napján Tokajban kelt levélben Borsi György asztalosmester felajánlotta munkáját a tokaji ún. 

klastrom telken felépítendı új épületben, ehhez hozzájárult. 
1839-ben Tégláson a prédikátori udvar kerítésének cseréjéhez járult hozzá. 
1841-ben Tégláson a templom meszeléséhez járult hozzá. 
1845-ben Tégláson felújította a prédikátori ház tetejét. 
1845.10.01.-én nyitott meg a téglási óvoda, amire testvérével (t.i. Bárczay Zsuzsanna, * Bályog, 

1783.02.08.) adományt adott. 1847-ben már 139 gyermek (!) járt ebbe az óvodába, melynek a vezetıje 
ekkor Sebestyén Sámuel volt, aki a Degenfeld grófi gyerekek nevelıje is volt egyidejőleg. 

1846-ban testgyakorló intézet tanítója és német tanító fizetésének növelésére fordította anyja végrende-
letében hagyományozott 400 ezüst forintot és az összegnek 20 évi (!) és 7 havi kamatát (együtt 
összesen 894.-Ft) kiegészítve 3000 forintra! 

Gelénesen a paplak felépítéséhez járult hozzá. 
1847-ben a templom padozatának elkészítéséhez járult hozzá. 
 
Szívszélhődésban halt meg, temette Kovács József lelkész. 
Levelezésébıl csak Borsi Györgynek írt levelét találtam meg. 
Birtokai voltak: Nyírvasvári, Lórántháza, Gebe, Újfehértó, Esküllı, Kalota, Keszteg, Pestere, Ürgeteg, 

Császári, Bököny, Bályog, Dercen, Pusztakerepec stb.  
 
Emléke sokáig fennmaradt, erre szép példa pl.: Gróf Tisza Lajos alapítólevele a szakolyi egyháznak: 

 
„Alulírott gróf Tisza Lajos kocsordi lakos …………., a szakolyi református egyházközség részére 
két, egyenként 2.500, azaz Kettıezer-ötszáz pengırıl szóló alapítványt létesítek…….kikötöm, 
hogy az alapítvány boldogult szépanyám: Beck Pálné sz. Bárczay Anna nevérıl „Beck Pálné sz. 
Bárczay Anna alapítvány" nevet viselje és hogy az egyik iskola neve ugyancsak boldogult 
szépanyám, Beck Pálné sz. Bárczay Anna nevérıl neveztessék el………………...” 

(Kocsord, 1939. évi május hó 25.)  
Tégláson ma az óvoda viseli a nevét (Bárczay Anna Városi Óvoda, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a.). 

 

158. Klein Dávid, * 1787. † Tarpa, 1859. ápr. 22.  
159. N. Eszter, * 1816. † 1870. szept. 26. 
 

160. Bátai János, * Zalaszentgrót-Külsıváros, 1784. dec. 6. † 1849. ápr. 28. elıtt.   
= Zalaszentgrót-Külsıváros, 1809. jan. 29.  
161. Leky Erzsébet, * Zalaszentgrót, 1784/90. † Zalaszentgrót-Belsıváros, 1849. ápr. 28.  
 

162. Fölföldi Sándor, * Sénye, 1784. jún. 26. † uo. 1856. febr. 15.  
= Sénye, 1816. jan. 30. 
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163. Bodor Barbara, * Zalaszentlászló, 1798. márc. 24. † Sénye, 1842. febr. 6.  
 

164. Czotter László, * Zalaszentgrót, 1771 körül. † uo. 1831. febr. 16.   
= Zalaszentgrót, 1801. jan. 18.  
165. Novák Marianna, * 1768 körül, † Zalaszentgrót, 1853. júl. 13. 
 

166. Márkus Ferenc, * Zalaszentgrót-Külsıváros, 1794. dec. 31. † Zalaszentgrót, 1862. febr. 
9.  

= Zalaszentgrót, 1816. jan. 21.  
167. Bokros Éva, * Zalaszentgrót-Külsıváros, 1791. dec. 14. † Zalaszentgrót, 1854. okt. 7.  
 

170. Reznek(i) József, * Zalaszentlászló, 1785. okt. 19. † Zalaszentgrót, 1845. márc. 4.  
= Zalaszentgrót, 1811. máj. 5.  
171. Horváth Éva, * Zalaudvarnok, 1792. febr. 18. † Zalaszentgrót, 1847. máj. 24.  
 

172. Nagy Ferenc, * Németfalu, 1785. jan. 11. † uo. 1839. dec. 3.  
=  Németfalu, 1810. jan. 20.  
173. Nagy Helena Ilona, * Zalacsány, 1792.  
 

174. Böröcz János, * Németfalu, 1797. nov. 18. † 1854. ápr. 24. elıtt.  
= Németfalu, 1819. febr. 2.  
175. Magyar Julianna, * Zalacsány, 1800/01. † Németfalu, 1854. ápr. 27.  
 

176. Moór (alias Tüskési) Ferenc, * Tapolca,  1751. júl. 21. † uo. 1819. febr. 7.  
1757-ben 5 évesen, apjával és mostohaanyjával, testvérével él Tapolcán. 
1805-1819 közötti adóösszeírásokban "miles invalidus" azaz "rokkant katona" jogállású volt. Arról nincs 

forrás, hogy mely hadseregben, milyen háborúkban vett részt és milyen sérüléseket szerzett. 
Mivel 1757 és 1791 között sem anyakönyvben, sem összeírásban nem található, valószínő, hogy az 1771. 

évi összeírást megelızıen kb. 20 évesen állhatott katonai szolgálatba, mely akkoriban 20 évig tartott. 

= Tapolca, 1791. jan. 18.  
177. Sárdi Marianna, * Tapolca, 1766. aug. 7. † uo. 1817. máj. 23. 

1771-ben 4 éves, szüleivel él Tapolcán. 
 

178. Gébel (Gebar) József, * Keszthely, 1766. febr. 16. † Tapolca,  1839. jan. 27.  
1771-ben 4 éves, szüleivel és testvéreivel él Keszthelyen. 

179. Hoschoff Erzsébet, * Nyirád, 1777. máj. 8. † Tapolca, 1860. nov. 21. 
A családban található volt egy másik Erzsébet is, aki kb. 13 évvel korábban született, és feltehetıleg 
elhalt Erzsébet születése elıtt. Ez adhatott okot arra a tévedésre, hogy a tapolcai anyakönyvben közel 
100 évesnek írták, ez azonban azt jelentette volna, hogy 50 éves kora fölött is szült volna, ez pedig nem 
valószínő. Ha mégis, akkor kb. 1764-ben született, és ısfáját rendezni kell. 

 

180. Bükkös Antal, * ? Gyanafalva (Jennersdorf), 1771. † Zalahaláp, 1839. máj. 6.  
Burgenlandból vándorolt be, azonban Gyanafalva anyakönyvében annak ellenére nem található, hogy 
más anyakönyv az itt történt születésére utal. 

= Lesencetomaj, 1805. febr. 24.  
181. Csom Anna, * Lesenceistvánd, 1787. aug. 7.  
 

182. Pupos József, * Lesenceistvánd, 1790. márc. 14. † uo. 1852. dec. 19.  
= Lesenceistvánd, 1808. jan. 24.  
183. Horváth Erzsébet, * Lesencetomaj, 1791. márc. 18. † Lesenceistvánd, 1852. ápr. 21.  
 

184. Hock Ferenc, * Rendek, 1745. márc. 4. † Hegymagas, 1843. dec. 16.  
Hock családi nevét a gyermekei születésénél a következı formákban írták: Hach, Hágh, Hogh, Hack, Hachg, 

Hagch. 
1745-1746 évben 1,5 éves, szüleivel és testvéreivel Óhídon él. 
1757-ben Kapolcson 11 éves, szüleivel és testvéreivel élt. 
1771-ben már nincs összeírva Óbudaváron, ahol a szülei éltek, valószínőleg önállósódott, vagy tanult ebben 

az idıszakban. 
Valóban 98,5 évig élt! 

= Barnag, 1783. febr. 11. 
185. Riger Katalin, * 1755/65. † Hegymagas, 1835. jún. 14.  

Rajger, Rieger, Rajchin néven is szerepel az anyakönyvekben. 
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Az 1771 évi összeírásból ismeretlen okból hiányzik. 
 

188. Szigeti János, * Raposka, 1758. okt. 9.  † uo. 1827. febr. 14.  
1771-ben Tapolcán 12 évesen szüleivel és testvéreivel él. 

= Raposka, 1805. febr. 23. 
189. Domján Zsuzsanna, * Raposka, 1779. † uo. 1849. febr. 5. 
 

190. Bödöcs György, * Tapolca, 1769. máj. 20. † uo. 1844. jan. 3.  
1771 évi összeírásból ismeretlen ok miatt kimaradt, ennek oka talán az lehet, hogy az összeírás adatait 

korábbi, az ı születése elıtti adatokból merítették, vagy eltagadták a létét, nehogy késıbb besorozzák 
katonának stb. 

= Tapolca, 1798. jan. 21.  
191. Nagy Julianna,  * Tapolca,  1776. márc. 31. † uo. 1813. máj. 4.  
 

192. Könings Johannes Josephus, * Sittard, 1740. márc. 20. † uo. 1795. jan. 23.  
Cipész. 

=  1770 körül. 
193. Meeseen (Mesen, Mehsen, Meissen) Jacoba Barbara, * Stockholm, 1749. nov. 9. † 

Sittard, 1810. ápr. 6.   
Szülei Stockholmban textilmunkát végeztek és textillel kereskedtek, ezért született Stockholmban. 
Születési bejegyzése a „Taufbüchern des Kaiserlich Österreichishen Kaplans”-ban található. 

 

194. Otten Johannes Arnoldus, * Sittard /StPieter,  1759. máj. 10.  † Sittard, 1842. szept. 4.   
= Schinnen, 1790. nov. 24.  
195. Schutgens Maria Catharina, * Schinnen,  1759. dec. 17. † Sittard, 1796. okt. 15.   
 

196. Spee Jean Johannes, * Wehr,  1761. okt. 27. † 1810 körül.  
= Sittard, 1783. máj. 13.   
197. Severins Maria Catharina, * Sittard,  1748. ápr. 30. † uo. 1809. aug. 11.   
 

198. Bosselaers Nicholaus Petrus, * Limbricht, 1764. márc. 30. † Sittard, 1839. márc. 6.   
= Limbricht, 1787. okt. 2.  
199. Leurs Maria Catharina, * Echt, 1766. márc. 25. † 1839 elıtt. 
 

200. Macholt Johann Josef, * Bennisch, 1785. dec. 30. 
Takácsmester. A 19. század elıtt a Machold név Macholt formában fordul elı az anyakönyvekben.  

= Bennisch, 1808. febr. 16. 
201. Heinz Franziska, * Bennisch, 1781. nov. 4. 
 

204. Bittmann Hyeronimus Augustinus, * Bennisch, 1768. júl. 7. 
Üvegesmester. 

= Bennisch, 1789. ápr. 27. 
205. Bernt Elizabeth, * 1770 körül. 
 

206. Sauer Johann, * 1781 ? 
Születési événél már az eredeti anyakönyvben is kérdıjel szerepel, nyilvánvalóan bevándorló volt, 
akinek nem voltak iratai. 
Takácsmester. 

= Bennisch, 1806. júl. 7. 
207. Füttner Theresia, * Bennisch, 1776. júl. 2. 
 

214. Grünwald Bernát  
215. N. Rachel 
 

216. Kohn Farkas, * Ebeck,  1790/96. † Balassagyarmat, 1869. jan. 2.  
Kocsmáros, majd rıfös áruval házalt. (Kohn Móric -54- Naplójából.) 

= 1824 elıtt. 
217. Fuchs Eleonóra, * 1792/1803. † Balassagyarmat, 1873. júl. 14.  

Falusi bábaasszony, Szklabonyán, Mikszáth Kálmán (1847-1910) születésénél bábáskodott. Miután 
megvakult, gyermeket tanított. 
Férje halála után Balassagyarmatra költözött végleg, majd kolerában meghalt. 
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218. Breiner Wolf, † Balassagyarmat, 1829. 
219. Hecht N. 
 

220. = 218.  
221. = 219.  
 

222. Freller Bernát  
223. Breiner Berta 
224. Weidinger Márton, * Soroksár, 1765. okt. 17. † uo. 1808. máj. 6.  
= Soroksár, 1789. okt. 18.  
225. Weinmann Rozina, * Soroksár, 1771. szept. 29.  
 

226. Feith Jakab, * Soroksár, 1776. szept. 6.  
= Soroksár, 1798. nov. 21.  
227. Khöber Magdolna, * Soroksár, 1774. jún. 1.  
 

228. Schubert Jakab, * Soroksár, 1796. febr. 24. † uo. 1856. febr. 16.  
 = Soroksár, 1817. jan. 14.  
229. Moser Ursula, * Soroksár, 1797. jan. 22. † uo. 1861. ápr. 12.  
 

230. Bieber György, * Soroksár, 1785. júl. 5. † uo. 1842. márc. 22.   
A német (sváb) családkönyvek tévedni látszanak, amikor Bieber György halálát 1785.08.20. napjára 
teszik. Fontos, hogy született egy Piber György 1786.06.04. napján (a könyv 1785-évet ír), akinek az 
apja az anyakönyv szerint „Thomas”. Ezt a megjegyzést a könyv is megteszi, de ettıl függetlenül ezt a 
második Györgyöt besorolja Bieber Sebestyén gyerekei közé. Számomra egyértelmő, hogy tévedésrıl 
van szó, itt tehát vélelmezem, hogy helyesen Biber Sebestyén lesz az apa. (igen zavaró körülmény, 
hogy a két Biber Györgynek az anyja mindkét esetben Kaltenecker Magdolnának olvasható, valószínőleg 
ez lehet a tévedés egyik oka) 

= Soroksár, 1808. ápr. 29.   
231. Schwering Erzsébet, * Soroksár, 1792. júl. 22.   
 

232. Ott Boldizsár Baltazár, * Soroksár, 1773. máj. 2. † uo. 1849. júl. 1.  
= Soroksár, 1796. nov. 23.   
233. Glatzer (Glaser) Anna, * Soroksár, 1776. jún. 26. † uo. 1850. szept. 19.  
 

234. Purczeld Lénárd, * Soroksár, 1775. aug. 3. † uo. 1857. okt. 27.  
 = Soroksár, 1798. nov. 19.   
235. Kölblinger Krisztina, * Soroksár, 1779. jún. 29. † uo. 1850. máj. 5.  
 

236. Feith József, * Soroksár, 1786. máj. 9. † uo. 1854. nov. 28.  
= Soroksár, 1812. aug. 21.   
237. Krammer Mária, * Soroksár, 1791. szept. 13. † uo. 1869. máj. 26.   
 

238. Ezer György, * Soroksár, 1782. máj. 16. † uo. 1856. ápr. 8.  
= Soroksár, 1808. nov. 10.   
239. Holtzmann Rozália, * Soroksár, 1788. dec. 1.  † uo. 1859. aug. 19.  
 

240. Waltner József, * Soroksár, 1794. júl. 3. † uo. 1873. jún. 22.  
= Soroksár, 1817. dec. 19.   
241. Müller Marianna, * Soroksár, 1797. szept. 22. † uo. 1874. febr. 3.  
 

242. Kaltenecker János, * Soroksár, 1783. máj. 27. † uo. 1837. márc. 12.  
= Soroksár, 1808. ápr. 22.   
243. Schmidt Katalin, * Soroksár, 1788. okt. 29. † uo. 1845. jún. 7.   
 

244. Ámon Fülöp János, * Soroksár, 1760. márc. 1. † uo. 1821. aug. 20.  
 = Soroksár, 1802. szept. 16.   
245. Riesz Erzsébet, * Soroksár, 1781. ápr. 11. † uo. 1835. jún. 27.  
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246. Printz Ferenc, * Soroksár, 1786. máj. 11. † uo. 1848. aug. 3.  
= Soroksár, 1807. jan. 26.  
247. Schwering Annamária, * Soroksár, 1784. ápr. 27. † uo. 1865. jan. 13.  
 

248. Antor (Andor) Laurentius, * Hardheim, 1767  † Soroksár, 1827. jún. 3. 
= Soroksár,  1798. nov. 26.  
249. Teppich (Tepesch) Marianna, * Soroksár, 1781. dec. 2.  † uo. 1855. aug. 27.   
 

250. Szemler János, * Dunaharaszti, 1781. febr. 16.  † Soroksár, 1831. jan. 13.  
= Soroksár, 1804. febr. 8.   
251. Khöber (Köber) Barbara, * Soroksár, 1786. febr. 11.   
 

252. Láng (Lang) Jakab, * Soroksár, 1797. máj. 20.  † Újhartyán, 1852. febr. 16.   
 = Újhartyán, 1816. febr. 25.  
253. Aschenbrenner Barbara, * Újhartyán, 1799. okt. 27. † uo. 1829. aug. 8.   
 

254. Kletzl János, * Újhartyán, 1783. márc. 8. † uo. 1858. ápr. 20.  
= Újhartyán, 1810. szept. 9.   
255. Schuszter Veronika, * Dunaharaszti, 1788. nov. 9. † Újhartyán, 1835. nov. 24.   

 
 

9. generáció 
 

256. Waldmann Dávid (?) * 1720/60. 
A családban elıfordult névadásbıl következtetett (!) név, levéltári és oklevélalapja nincsen. A név a „Sára, 

Hágár és Mária fiai” címő könyvemben is megjelent. (Waldmann Tibor: „Sára, Hágár és Mária fiai”, VPP 
Kiadó, 2006) 

Az ısei, akik a regényemben megjelennek, mind képzelt személy. 
 

264. Kohn Bernát, * 1772. † Tiszaigar, 1855. aug. 17.  
308. Beck János (ifj.), * Késmárk, 1727. okt.13.  † Nyíregyháza, 1768. márc. 26.  

Az Evangélikus Országos Levéltár Ordinációs könyvek egyikében (Tiszakerületi 1741-1836, 55.o.) szerepel 
Beck János saját kézzel írt (?) bejegyzése (vagy ennek másolata) 1758.12.06. napján az alábbiak 
szerint: 

  

„Exilia de me, adeoque paucis et strictim, ad posteritatem valitura referam. Natus sum probis 
parentibus Johanne Beck et Eva Koszman, Kesmarkini Anno 1727, 13.Octobris Cum lecte? mihi 
meliores literae installatae sunt, quas deinceps in primis hansi? a Cl(arissimi) et Doctissimi VIRO JO. 
AD. MOESZ, ac deinceps in diversii patriae? Scholis a diversis dexterrimis Praeceptoribus. Ad 
Academias delatus Vitembergae per duos cum dimidio Annos ambivi Hoffmannum, Waichmannum, 
Venillerum?, Borium, Hillerum, Valtherum, Spirium. Mox relicto sapientiae quod Vitembergae est 
domicilio apud Helmstadienses summo studio ac animi contentione omni ab ore pendebas 
maximorum virorum Schubert, Serdeli, Frobesii aliorum, idque per annum totum ac menses novem. 
Perlis? tracta deinceps Saxonia inferiore per diversas provincia sin patriam redii. Mox ad 
Eperiesenses transiturus, inde ad Ivancafalwenses, hinc ad Ratkovienses. Hic dua in publicibus 
Scholasticis officiam cum gendita? et strepita ago ad sacrum ministerium peragendum ab Also 
Slannensibus vocae. Unde factum est ut a Summam? Venerabili atque Excellentissimis VIRO ELIA 
FISCHERO Superattendente mihi PATRIS loco etiam post fata, quae inam? tarda sint suscipiendo 
ordines sacros impetrare, Anno 1758, 6.Decembrii.”  

/Czenthe Miklós segítségével lejegyezve/ 
 

1740-1748 között Késmárkon és Csetneken folytatott tanulmányokat, Joannes Adam Moesz volt a tanára. 
1748-tól Wittenbergben tanult. A Wittenbergi Egyetem (Karin Keller, 2010.02.26.; Album Academiae Viten-

bergiensis, Jüngere Reihe Teil 3 1710-1812) tájékoztatása alapján 1748.03.26. napján tett záróvizsgát. 
(Eszerint kb. 1746-körül kezdhette tanulmányait.) A nyilvántartás szerint „Johannes Beck aus Caesareo-
foro Hungarus” néven van nyilvántartva, ahol a „Caesareoforo” Késmárkot jelent.  

Tanárai voltak itt: Waichmann-Weikmann, Veniller (Willer), Bozius, Spieri.   
1749-ben folytatta tanulmányait Helmstedtben, Seidel professzornál tanult. A Helmstedt-i Landkreis Uni-

versitatsbibliothek igazolása szerint (Prof. Hc. Rolf Volkmann 2010.03.09.; Band 1685-1810 Matr. 
Nr.8466 Seite 198) záróvizsgáját itt 1750.04.24. napján tette le. Összesen egy év kilenc hónapot töltött 
Németországban.  

 

Egyes források szerint 1751.-ben házasodott. (A dobsinai 1751.02.03. napján kelt házassági anyakönyv 
szerintem nem az ı esketését tartalmazza, figyelemmel arra, hogy –így értelmezhetıek az iratok- az ott 
házasodott párnak abban az évben született egy Ágnes nevő lánya, amikor Beck Pál is született.) 
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1752-1755 között Eperjesen elkezdett segédtanítóként (subrector) dolgozni, majd tanító lett (rector). 
1755-1757 között az ivánkafalvi elemi iskolában tanított. 
1757-1758 között a Gömör megyei Ratkón tanított (itt született fia, Beck Pál), ez utóbbiban már (segéd) 

lelkészi tevékenységet is folytatott. Innen meghívták a Gömör megyei Alsó-Sajó gyülekezetébe, ahova 
Elias Fischer tiszakerületi szuperintendens iktatta be 1758.12.06. napján. 

A tiszakerületi egyházlátogatási jegyzıkönyvek lelkészlistáiból kiderült, hogy Alsósajón 1758-1761 között 
volt lelkész. Ezt követıen Toporcon tőnik fel lelkészként 1761-ben, ahol 1766-ig mőködött. 

A toporci lelkészkedését mindhárom anyakönyvben külön feljegyezték, erre példa a születési anyaköny-
vekben a magyarra fordított szöveg: 

„Következnek azok, akiket Johannes Beck a toporci közösségben 1761. február 10-tıl kezdıdıen 
bemerített a szent vízbe, hogy Jézus Krisztus igaz tanait kövessék.” 

1766.08.16. napján a nyíregyházi evangélikus felekezet Vándlik Márton lelkész után mint toporci lelkészt 
hívta meg. Érkezése után az imaházat (oratórium) növelni kezdte, ezért a nagykállói plébános és espe-
res Szabolcs vármegyénél bevádolta. Mivel a megye nem reagált a vádakra, a plébános a püspökhöz 
fordult, aki a Helytartótanácsot kereste meg folyamodványával, mely végül úgy határozott, hogy az 
ügyet ki kell vizsgálni, és a lelkészt el kell bocsátani. Mivel Szabolcs vármegye a határozatot nem haj-
totta végre, hogy idıt nyerjen 1767.04.14. napján a nádorhoz feliratot küldött, és a nyíregyházi híveket 
a „kegyelmébe ajánlotta”. A nádor nyomására a Helytartótanács végül csak úgy határozott 1767.12.01. 
napján, hogy a vallás dolgában „tettleg” senki ne merjen tenni és újítani.  

Beck Pálon kívül két született gyermekét találtam (Toporcon): 
1762. május 7. Megkereszteltetett a tisztelendı toporci prédikátor, Johannes Beck és felesége 
Warady Anna fia, Johannes. Keresztszülık Szentivany Lajos úr, és Kochin Karolina, valamint 
Simonis Katalin és Demkin Anna asszony. 
1764. jan. 26. Megkereszteltetett a tisztelendı toporci prédikátor, Johannes Beck és felesége 
Warady Anna fia, Johannes Ludovicus. Jelen voltak Szentivany Lajos úr feleségével, Görgey 
Annával, Marias Zsuzsanna, Horvath Julianna Keresztúrról, Demko János Melterbıl feleségével 
Annával, és Simonis Márton szintén Melterbıl, feleségével, Katalinnal.  

/Fordította: Tuza Csilla/ 
Felesége révén agilis nemes. 

= 1751 - 1758. között  
309. Várady Anna, * Necpál, 1734. jan. 14.  † 1768. márc. 26. - 1789. dec. 26. között 

Valószínőleg nem csupán agilis nemes, hanem taksás nemesnek valószínősített apja révén is nemes, anyja 
nemes, az összes forrás téved, amikor a kéméndi Várady családhoz sorolja be. (lásd.: hátul a Várady 
tanulmányt.) 

Nagy Gábor (Gabrielis Nagy) győjteményében (Frusta 3. MSS.Sec.XIX.; OSZK. Oct.Lat.399) található igazo-
lás szerint 1730-ban született, ez nyilván téves adat, tekintettel a megtalált születési bejegyzésre. 

Az 1751. évi házasság idıpontja olyan forráson alapul, mely gyakorlatilag ellenırizhetetlen (Molnár János: 
„Bek Pál, Téglás földesura és Debrecen királyi biztosa; Téglási Dolgozatok 169/5), egyben teljesen egy-
beesik a Dobsina-i anyakönyv bejegyzésével, ezért lehet, hogy a forrás is ismerte a dobsinai bejegyzést, 
és ez ment át a késıbbi forrásokba. Amint említettem: a dobsinai házasság más „Beck János és Anna” 
között köttetett. 

Halálának idıköre: 1768-ban a férje halálakor a férjénél nem jelezték, hogy özvegy lett volna. 1789-ben 
pedig (ahogy azt fiánál olvastuk) egy lánya Várady János gyámsága alatt állt, márpedig ha élt volna, 
akkor az ı gyámsága alatt lett volna.  

 

310. bárczai Bárczay Miklós (okirati elıfordulása: 1774-1792) * 1760 elıtt † Nyírbakta, 
1792. júl. 11., tem.: Nyírbaktai ref. templom kriptája 
Királyi tanácsos.  
Gróf Haller Józseftıl megvásárolta a nyírbaktai birtokot. 
Esküvıjének dátuma a debreceni Reszeghy –győjtemény egy peres iratához csatolt mellékletébıl derült ki, 

amelyet anyakönyv által állítottak ki, illetve késıbb sikerült a bályogi anyakönyveket Nagyváradon meg-
tekinteni, és ott valóban szerepel ez a házasságkötés.  

Állítólag hasbalıtte testvérét, Lászlót, aki azonban felépült. 

= Bályog, 1778. szept. 30. 
311. bájogi Szénás (Hégen) Zsuzsanna (okirati elıfordulása: 1757-1826) * Bályog, 1757. okt. 

† Debrecen, 1826. febr. 20.; temetve Bályok, 1826. márc.1. 
A bályogi születési anyakönyv 1757 év végén így jegyezte be a születését: „október napjaiban még –Szé-

nás- Zsuzsanna." Eszerint nem tudjuk megállapítani a születés pontos napját. 
Debrecenben a Piac utcában házat, illetve a Piac, Zámenhof, Csapó és Liszt Ferenc utca által határolt telket 

birtokolta. 
1791.12.16. napján a Borsod vármegyei törvényszék elıtt bejelentette, hogy a Bucsi (?) János fogvalévı 

tolvaj által ellopott pénz egy részének nyomára bukkant sárospataki lakosoknál, de az egész összeget 
nem tudta visszaszerezni, és ebben kérte a segítségüket. (Az okirat nehezen érthetı.) 

1793.-ban zárult gyámsága Ravazdy Katalin (Bályog, 1773.08.26.) felett (aki testvérének, Ilonának, 
másképp Helenának a lánya volt, aki meghalt Bályogon, 1778.12.01.-én).  

1793.02.18. napján Ravazdy Katalin nyugtatta, hogy mint gyámja mindent kiadott neki. Ezután Ravazdy 
Katalin és férje –osdolai Kun Zsigmond- mentesítette ıt a gyámi tisztsége alól.  
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1795.09.17. napján kelt a válóítélet ifj. Kuun (Kun) Zsigmond és Ravazdy Katalin házasságáról, ami késıbb 
rengeteg problémát és gondot okozott, mivel perbe került elszámolási okok miatt. 

Második férje Péchy Antal, akivel 1794.04.16. napján házasodott Nyírbaktán. Nagyon érdekes, hogy Péchy 
Antal elsı feleségének tekintenek egy Beck Amália nevő hölgyet, aki minden bizonnyal Beck Pál testvére 
vagy féltestvére esetleg unokatestvére volt. Hogy ki ez a hölgy, azt nem sikerült kideríteni. (egyes for-
rások második ! feleségnek tekintik. Mivel azonban Beck Amália hajadon volt és nem özvegy, amikor 
Kuun Gergelyhez ment nıül –lásd. nála-, nyilván hibás ez a sorrend. Ezt támasztja alá a Beck Amália 
szócikkben közölt 1834.12.11.-i –Beck Amália által kiállított- irat, melybıl itt idézek: „…….s ha édes 
Anyánknak életében, vagy az én Férjhez menetelemig a jószágot közösben hagyván, annak csak 
jövedelmébıl venné ki részét, úgy mind édes Anyánknak nem reménylelt halála, mind az én Férjhez 
menetelem esetén valósággal is kiszakasztom s által adom- egyedül a költsönös örökösödésbeli just…..” 
Ebbıl kiderül, hogy 1834-ben sem özvegy, sem férjezett nem volt, hanem hajadon, aki 1836.04.08.-án 
ment férjhez osdolai Kun Gergelyhez, így kizárható, hogy nagyanyja … ! második férjéhez ment volna 
hozzá 1835 évben.) 

1796-1797 években zajlott a per Ravazdy Katalin gyámságával kapcsolatban, mivel állították, hogy ı, mint 
gyám, a gyámolt „jószágába magát belé egyelítette”, és amiatt, hogy számadást nem adott. A perben 
1797.01.13. napján Baktán kelt levelében kérte a vármegyét, hogy kötelezzék ifj. Tisza Lászlót (Rebeka 
testvére +1783) fiát, hogy számoljon be arról, hogy mit juttatott Ravazdy Katalinnak. Igen sok irat 
keletkezett, megítélésem szerint Szénás Zsuzsanna meglepı részletességgel számolt el, különösen Tas-
nádszarvad, Bályog és Keresztúr tekintetében. Mivel egyrészt zavaros másrészt latin iratok sokasága 
színesítette a pert, ezek ismertetésétıl eltekintek.  

1797-ben pl. Szilágyfıkeresztúr fıbb birtokosa. 
A debreceni Beck-Degenfeld palota, mely most MÁV székházként üzemel, a családra „tıle háramlott”, mely 

tulajdonszerzésnek és átadásnak nagyon érdekes irodalma van, mivel a korabeli gazdasági és politikai 
elit akaratával ellentétes ügylet volt. Az egyesített hatalmas telket – késıbbi vitás terület egy részét - 
Szeremley Károly és Sámuel, mint örökösök adták el 1799-ben Szénás Zsuzsannának. A késıbbi, 1813-
as végrendeletbıl egyértelmően kiderül, hogy Szénás Zsuzsanna második férje érdekeire tekintet nélkül, 
különvagyonának terhére a két lánya számára (Bárczay Anna és Zsuzsanna) vásárolta az ingatlant. Ezt 
az is alátámasztja, hogy az 1817-es adatok szerint Szénás Zsuzsanna már nem tulajdonos, hanem lá-
nyai azok.  

1813-ban végrendelkezett (végrendelete fennmaradt), hagyatékának egy részét lánya (20 évvel a halála 
után), 1846-ban fordította testgyakorló intézet és német nyelvtanító fizetésének kibıvítésére. 

1815-ben a kémeri presbitérium kérésére, más kémeri birtokosokkal együtt jövedelmét (valószínőleg Kémer 
birtokának jövedelmét) átengedte az egyháznak.  

1817.04.23. napján kelt hivatalos okirat szerint a vitatott ingatlankomplexum másik részét –Városháza mel-
letti házat- Margittai György eladta Szénás Zsuzsannának 24.000. forintért, és az irat megállapítja, hogy 
az adásvétel szabálytalan volt, mert Debrecen Város megkeresése nélkül történt, így a közgyőlés 
utasította az illetékes hivatalt, hogy Debrecen Városa a maga számára meg kívánja vásárolni azt. A 
Városi Tanács elutasította a tulajdonjog átvezetését. 

1817.05.22. napján Baktán kelt Szénás Zsuzsanna levele, melyben a telekvásárlás körülményeit leírta, itt is 
említi, hogy a korábbi Szeremley házat már 1799-ben megvette, azóta birtokolja, és ennek a szomszéd-
ságához tartozó Margittai házat pedig szabályosan vette meg, mivel az eladó „azonnali” kifizetést kívánt. 
Emellett bizonyította, hogy elévültek a város közösségének jogai, mivel a vételárat senki nem fizette ki 
az ajánlat szerint.  

 Az ügyet Debrecen Városa a magisztrátusssal közös ülésen vette napirendre, és határoztak a vételár 
kifizetése mellett, és az ingatlan birtokbavétele tárgyában.  

1817.06.14. napján Tikos József tisztviselı megpróbálta a távollévı Szénás Zsuzsanna megbízottjának át-
adni a 24.000. forintot, aki azt nem vette át, ennek ellenére a küldöttség birtokba vette a Margittai 
örökségbıl kivásárolt házat. 

1817.07.12. napján Baktán kelt Szénás Zsuzsanna levele, melyben közölte, hogy a vételárat nem kapta 
meg, noha azonnali fizetés volt elıírva, így (!) mivel talált valakit, aki azonnal fizetett, eladta neki az 
ingatlant. Ez a vevı pedig nem más, mint Beck Pál, a veje! 

Beck Pál vásárlása komoly politikai vihart kavart, többek között azért is, mert Beck Pál képviselte helyben a 
királyi hatalmat, és nem mertek igazán szembeszállni vele.  

1817.07.26. napján Debrecen levélben kereste meg Beck Pált, közölték vele, hogy a város már június 4-én 
közölte anyósával az igényét, ezért Beck Pál általi birtokbavétel törvénysértı, és csak a személyére 
tekintettel nem lépnek fel vele szemben erıszakkal. Tikos József a 24.000.-forinttal elıbb Beck Pál 
debreceni lakásához ment, majd ott nem találva ıt, utána ment a delegációval Téglásra. Tégláson Beck 
Pál nem vette át a pénzt, visszaküldte azzal, hogy a házat nem most (kerítés kibontásával) vette birtok-
ba, hanem már ez év májusában, amikor a bérlık a házbért neki kifizették! 

 Debrecen Városa ezután sokat tárgyalt az ügy megoldása reményében. Július 29-én megállapították 
újra, hogy a városnak joga van az épülethez, amelyben rajziskolát akartak létesíteni, mely létesítést 
maga a Helytartótanács rendelte el korábban.  

1817.07.31.-én egy magasrangú küldöttség utazott Téglásra, de az újbóli próbálkozás is eredménytelen 
maradt. Mivel Beck Pál nem engedett, úgy állapodtak meg, hogy Beck Pál megígérte (!), hogy nem tesz 
több foglalást (nem szerez újabb ingatlanokat), ennek fejében az övé maradhatott a vitatott ingatlan. 

1818.05.22. napján kelt a végleges tulajdonjogot beállító jegyzıkönyv (örökvallás). A megoldás pedig az 
lett, hogy a hatóság elıbb Szénás Zsuzsannát iktatta be az ingatlanba, majd közvetlenül ezután Beck 
Pált (és Bárczay Annát, a feleségét). 

Összefoglalva a Piac utca 18. szám alatti ház (a nagy telek) kialakulásának fıbb szakaszai voltak:  
- 1821-re Piac utca-Rózsa utca sarok alakult ki, az építtetı Beck Pál volt, az építımester Rachbauer Péter; 
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- 1825-re a Dósa nádor tér felıli rész kialakítása történt meg, 
- 1829-re a Piac utca-Zamenhof utcai sarok-Zamenhof utcai telekhatár alakult ki, 
- 1833-1835 között Bárczay Anna folytatta az építkezést, az építımester Bekı Péter volt, 
- 1890-1891 között Tisza Kálmánné Degenfeld-Schonburg Ilona építtetett, az építész Tóth István volt. 
Az egyesített telek tulajdonosai voltak: 
- 1820-1821 Beck Pál és Bárczay Anna 
- 1830. özv. Beck Pálné Bárczay Anna 
- 1848-1856 között Beck Paulina és Degenfeld-Schonburg Imre stb. 
Ennek egyes részei: 
A déli telek (Margittai telek) tulajdonosai voltak: 
- 1817-1818 között Szénás Zsuzsanna 
- 1818-tól Beck Pál és Bárczay Anna 
 
A Péchy-Bárczay ház tulajdonosai voltak: 
- 1799-1812 között Péchy Antal és Szénás Zsuzsanna 
- 1817-ben Beck Pálné Bárczay Anna és Bárczay Zsuzsanna 
A viták, egyéb ingatlanügyek folytatódtak, ezek részletezésétıl eltekintek. 1835-re állt a teljes épület, 

méreteire jellemzı, hogy pl. a debreceni kaszinó 7 hatalmas szobát bérelt ki.  
1848-ban az épületben bérlıként szerepeltek: 
- Lobmayer József kereskedı (tizedmagával) 
- Szıllısi János kocsis (harmadmagáva), 
- Bészler Lajos gyógyszerész (tizedmagával), 
- Kaderatz Keresztély cukrász (tizedmagával), 
- Varga Károly festı, színész, 
- Mózer Frigyes sófelügyelı (negyedmagával), 
- Nagy György szabómester (tizedmagával), 
- Aushaller József kártyakészítı (hatodmagával), 
- Miskóltzi Lajos közbirtokos (negyedmagával), 
- Góg Sándor váltótörvényszéki írnok (másodmagával), 
- József házmester (ötödmagával) 
1849-ben az épület 15 szobájába költözött a hadügyminisztérium, majd augusztus 3-án a a vesztes debre-

ceni csata után a Császári Orosz segédhadsereg foglalta le az épületet, ezután is hasonló események 
határozták meg egy ideig az épület sorsát. (nem elemzem tovább) 

1822.08.08. napján Bártfán 2000 forintot adott kölcsön Dessewffy Tamásnak, illetve 1822.08.26.-án Nyír-
baktán újabb 1000 forintot. Az összeget nem kapta vissza, emiatt lánya, Bárczay Anna 1829-ben kérte 
Borsod vármegye segítségét, majd 1830-ban pert indított, melyet 1836-ban meg is nyert (lásd.: Bárczay 
Annánál). 

Szénás Zsuzsanna itt, ebben a házban,- ekkor már - Beck Pál házában halt meg „szárazbetegségben” 
1826.02.22. napján "harmóniás énekléssel koporsóba tétetett", majd Bályokra vitték az ısi sírboltba. 
Temetése prédikációval, orációval, diákok énekével zajlott ünnepélyes körülmények között. 
A sors furcsa játéka (lásd.: elızmények), hogy Ravazdy Katalin osdolai Kun Zsigmondné 50 évesen ugyan-

csak Beck Pál házában hunyt el, február 23-án, egy nappal azután, hogy Szénás Zsuzsannát koporsóba 
tették. 

 

316. Klein József, * 1750/60. 
 

320. Bátai Márton, * Aranyod, 1736. okt. 21. † 1784 után  
1745-1746 évi összeírás szerint Alsó-Aranyodon élt, 8 évesnek jegyezték fel.  
1746-évi összeírás szerint 10 éves. 
Szüleivel és István (1739) és Katalin (1743) nevő testvérével élt egy háztartásban, valamint egy Bátaj (így 

írva) Rosina özvegy zsellérnıvel, valamint ennek lányával Katalinnal (1727) 

= Zalaszentgrót, 1766. jan. 12.  
321. Husz Júlia, * Zalaszentgrót-Pap utca, 1745. márc. 19. † Zalaszentgrót, 1815. jan. 19.  
 

322. Leky Ferenc, * Zalaszentgrót, 1732. jan. 30. † Zalaszentgrót-Külsıváros, 1818. dec. 13.  
Az 1745-1746 évi összeírásban nem található, szülei viszont szerepelnek. 
Valamilyen okból távol lehetett Zalaszentgróttól. 

= Zalaszentgrót-Városkút, 1771. ápr. 30.  
323. Csarmasz Éva, * Zalaszentgrót-Külsıváros,  1755/57. † uo. 1828. jan. 22.  
 

324. Fölföldi György, * Sénye, 1761. okt. 28. † uo. 1831. aug. 26.  
1771-ben Sényén élt szüleivel, testvéreivel. 

= Zalaszentlászló, 1783. febr. 2.  
325. Reznek Helena, * Zalaszentlászló, 1763. jan. 9. † 1831. aug. 26. elıtt. 

Az 1771 évi összeírásból ismeretlen ok miatt hiányzik. 
 

326. Bodor Adalbert, * 1740/45, † 1805. jan. 2. elıtt.  
Valószínőleg ı az az Adalbert, akit 1771-ben Kis Helena férjeként írtak össze. 
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= Zalaszentlászló, 1775. nov. 27.  
327. Kator Katalin, * Zalaszentlászló, 1756. okt. 6. † uo. 1805. jan. 2.  
 

328. Czotter Pál, * Udvarnok, 1739. jan. 24. † uo. 1786. jún. 14.  
=  Zalaszentgrót, 1767. márc. 1. 
329. Horváth Katalin, * Zalaszentgrót, 1738. ápr. 15.  
 

330. Novák János, * Zalaszentgrót, 1737. ápr. 14. † uo. 1787. ápr. 4.  
1745-1746-ban 18 éves, szüleivel és testvéreivel lakik Zalaszentgróton. 
Az 1746 évi összeírásban Zalaszentgróton 20 évesnek írják. 

=  1755. febr. 25. 
331. Szabó Dorottya, * 1736. † Zalaszentgrót, 1795. ápr. 27. 

1745-1746-ban 9 évesen, 1748-ban 11 évesen Zalaszentgróton élt szüleivel, testvéreivel. 
Ekkor a bejegyzés szerint „neutralista”. 

 

332. Márkus Pál, * 1770. 
Valószínőleg Tapolcán élt szüleivel 1771-ben, 1 évesen. 

= Zalaszentgrót, 1788. jan. 20.  
333. Prukner Éva, * 1767. † Zalaszentgrót-Külsıváros, 1797. nov. 3. 

1771-ben Zalaszentgróton élt 2 évesen, szüleivel, „Pukner” néven. 
 

334. Bokros Mihály, * 1761. † Zalaszentgrót, 1831. febr. 24.  
= Zalaszentgrót, 1791. jan. 23.  
335. Tiber Julianna, * 1773. † 1791 után 
 

340. Reznek(i) György, * 1749/58. † Zalaszentgrót, 1842. júl. 29.  
= Zalaszentlászló, 1772. febr. 23.   
341. Kövér Erzsébet, * 1753/58. † Zalaszentlászló, 1831. szept. 12.  
 

342. Horváth Mihály, * Zalaudvarnok, 1751. † 1792 után 
= Zalaudvarnok, 1786. febr. 5.   
343. Gécsek Judit, * Zalaudvarnok, 1767. † 1792 után 

1771-ben Udvarnokon élt, 4 évesen, szüleivel, testvéreivel. 
 

344. Nagy István, * 1739. † Németfalu, 1804. ápr. 15.  
=  Németfalu, 1772. jan. 27.  
345. Markó Éva, * Németfalu, 1753. dec. 19. † uo. 1817. ápr. 3.  
 

348. Böröcz János, *  Németfalu, 1769. jan. 18. † uo. 1828. máj. 21.  
1771-ben Németfaluban (Ligetfalva) élt 2 évesen, szüleivel. 

= Almásháza,  1797. febr. 11.  
349. Szabó Erzsébet, * Almásháza, 1774. máj. 23. † Németfalu, 1820. márc. 13.  
 

350. Magyar János, * Felsıkustány, 1773. okt. 20. † Zalacsány, 1835. febr. 26. 
351. Kopácsi Erzsébet, * Zalacsány,  1772. † uo. 1830. okt. 27. 
 

352. Moór Mátyás, * 1712/21.  † Tapolca, 1780/84. 
1745-1746-ban 33 éves zsellérként élt feleségével Tapolcán 
1757-ben második feleségével, Cser Margittal, és gyermekeivel, Júliával (6), Ferenccel (6) élt együtt. 
1771-ben 50 évesen harmadik feleségével, Kovács Rozinával (1747), és József (3) nevő gyermekével élt 

együtt. 
 Conscriptio Portarum adatai szerint 1773-1779 között adózó volt Tapolcán, és 1780-1784 között 

halhatott meg, mert 1779-ben még adózott, majd a következı irataiban fennnmaradt adóévben, azaz 
1784-ben már nem adózott.  

 A Moór család ezen ıse Burgenlandból, pontosabban az İrvidékrıl, Rohoncról vándorolt be Tapolcára, 
azonban a Kismartoni Levéltárban (ma: Eisenstadt) a rohonci anyakönyvekben nem szerepel, tehát fel-
tehetıleg nem ott, hanem inkább Alsó-ırön születhetett, ez még kutatás tárgya. A Moór családot Alsó-és 
Felsıırön mint nemes családot tartották nyilván, a legkorábbi adatok azt mutatják, hogy eredetileg 
İriszigeten éltek, mivel egy 1549 évi okiratban itt "Mwor" névvel tőnnek fel. Nemességük története rö-
viden: 1270-ben V. István király (1270-1272) a monyorosdi besenyıknek, a Vas vármegyei mai ırségi 
lakosok elıdeinek, ırnagyaik felé tanúsítandó kötelezettségeiket oklevélben határozta meg, utalva arra, 
hogy az ırök nemesi kiváltságokat élveztek korábban is. Károly Róbert király a német támadások kivé-
désére az 1200-as években Borostyánkı és Németújvár közötti területre letelepített szabadalmas határ-
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ıröket, (királyi ır = spiculatores nostri) 1327. július 01. napján Visegrádon a királyi nemes szolgák kö-
rébe emelte, és letelepítette Alsóır és Felsıır területére. Rendelkezésében utal arra, hogy a királyi ırök 
már IV. Béla (1235-1270), V. István (1270-1272) és IV. László (1272-1290) uralkodása alatt is bírtak 
nemesi kiváltságokkal. Oklevelében az országos nemesek közé emelte ıket és részükre külön ırnagysá-
got szervezett.  

1391-ben Sárói László (5,079,856) valamennyi ır családot, mintha jobbágyok volnának adományul kérte és 
kapta Zsigmond királytól, amely adomány ellen az "ırök" többször, hiába tiltakoztak a királynál. Az ırök 
nem felejtették korábbi nemességüket, ezért Károly Róbert szabadságlevelét 1436-ban iratták át a vas-
vári káptalannal. A jobbágysorba taszított ır-családok (ekkor már 65 különnevő család) 1582. február 
28. napján Rudolf királytól nemességet és birtokot kapott, amely adományt II. Mátyás király 1611. 
február 16. napján erısített meg. A nemesítés oka a török veszedelem volt, hiszen így az ır-családok 
leszármazottai katonáskodni kényszerültek. (talán a családi hagyományt folytatva katona volt pl.: 176. 
Moór Ferenc, aki az adóösszeírásban "miles invalidus" azaz "rokkant katona" jogállású volt) Az 1582. évi 
oklevélben a névsorba szedett családok között a 42. helyen szerepel a Müer Család, a családfı "Vitus 
Müer" volt. Moór Mátyás 1744 elıtti tapolcai bevándorlása után a Moór családi név 1750-1800 között 
"eltőnik" a tapolcai anyakönyvekbıl, ezen idı alatt ugyanis "Tüskési" néven jegyezték be adataikat az 
anyakönyvekbe, aminek oka az lehetett, hogy a Tapolca, Diszel, Gyulakeszi közelében található „Tüskés-
major”-ban dolgozhattak, és innen kapták ragadványnevüket. A nemesség pedig "elveszett", mivel Moór 
Mátyás a bevándorlásakor nem igazolta a nemesi származását: ettıl kezdve közrendőként szerepel a 
Moór család az iratokban. 

= Tapolca, 1744. febr. 5.  
353. Kalmár (Komár) Éva, * 1723. † 1757 elıtt 

Kalmár Éva az 1745-évi Visitationes Canonicae szerint 1723-ban született, az 1757. évi összeírásban nem 
szerepel. 

 

354. Sárdi Ferenc, * Tapolca, 1733. † uo. 1804. okt. 22. elıtt. 
1745-1746 évben 9 éves, szüleivel és testvéreivel Tapolcán él. Gyermekek: Pál (23), Ádám (18) 
1771-ben Tapolcán 38 éves, feleségével, és gyermekeivel él. Gyermekek: Pál (9), Marianna (3) 

= Tapolca, 1757. febr. 12.  
355. Nagy Judit, * 1733. † Tapolca,  1804. okt. 22.  

1745-1746 évben 14 évesen, 1771-ben 38 évesen él Tapolcán. 
 

356. Giber (Géber, Gebar, Gébel) Mihály, * Keszthely, 1723/28. † 1771 után 
1757-ben Keszthelyen 34 évesen él feleségével és gyermekeivel: Mihály (5), József (4) 

= Keszthely, 1754. okt. 6.  
357. Mészáros Anna Katalin Barbara, * Keszthely, 1734. dec. 28. † 1771 után 

1757-ben Keszthelyen él 28 évesen. 

358. Hoschoff András, * Ausztria, 1730/31. † 1771 után 
Bevándorló, valószínőleg német nyelvterületrıl, nem Burgenlandból. 
1771-ben Nyirádon élt elsı feleségével, Polinperger Mariannával, és gyermekeivel: József, János, Lauren-

tius, András, Katalin, Erzsébet (nem a 179 sorszám alatti személy), János (?), Mátyás, Bartolomeus, 
Ferenc. 

= Nyirád, 1774. jún. 16.  
359. Farkas Erzsébet, * Nyirád, 1754. † 1777 után 

1771-ben Nyirádon él szüleivel, testvéreivel, életkorok nem kerültek megadásra az összeírásban. 
 

360. Bükkös (Buchos, Buchhos) András, * Gyanafalva (Jennersdorf), 1749/58. † Zalahaláp, 
1818. jan. 18.  
Burgenlandból betelepülı magyar család, összeírásokban ezért nem szerepel Zala megyében. 
Jennersdorfban legalább kettı, és Tapolcán még egy felesége volt. 
Valószínőleg ı az a Bükkös András, aki urbáriumra vonatkozó paraszti vallomást tett 1780.11.11. napján 

Zalahalápon.  

361. Perger (Berger?) Terézia, * 1748. † 1774 után, valószínőleg Gyanafalva (Jennersdorf) 
 

362. Csom István, * 1742. † Lesenceistvánd, 1798. nov. 16.  
1745-ben 3 évesen Lesenceistvándon él szüleivel, testvéreivel, és 1757-ben életkor megjelölése nélkül 

ugyanitt írják össze. 

363. Tóth Katalin, * 1740/60. † 1787 után 
 

364. Pupos Alexander, * Lesenceistvánd, 1758. szept. 15. † 1790 után 
1757-ben Lesenceistvándon még nem szerepel az összeírásban, a következı évben született. Mivel Lesen-

ceistvándon nem maradt fenn az 1771. évi összeírás, ilyen összeírásban nem szerepel. 

365. Pap Judit, * 1770 elıtt † 1790 után 
 

366. Horváth János, * Diszel, 1756. ápr. 11. † Lesencetomaj, 1844. dec. 28.  
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= Lesenceistvánd, 1790. jan. 11.  
367. Kondor Erzsébet, * Lesenceistvánd, 1763. márc. 23. † 1791 után 
 

368. Hauk (Hock) András, * 1708. † Óbudavár, 1780. ápr. 13.  
Iskolaigazgató 
1745-1746 évi összeírás Óhídon jegyezte Hauk (Haugh) András scholae rectort. 
1746-ban Óhídon mint „ludi magiszter” szerepel, feleségével és gyermekeivel él. Gyermekei: Terézia (14), 

Erzsébet (16), József (56), Ferenc (1,5) 
1757 évi összeírás során 49 éves, Kapolcson írták össze Hauk András ludi magiszter-ként. Ekkor már csak 

Terézia élt a háztartásukban. 
1771 évi összeírás (Ó)Budaváron jegyezte Hauk Andrást. 
(Ó)Budaváron halt meg 1780.04.13. napján, a latin szöveg szabad magyar fordítás szerint „mintha helyi 

lakos” lett volna. Ez igazolja, hogy nem vándorolt tovább 

= Gyömörı, 1731/32.  
369. Török Éva, * Gyömörı, 1711. † 1780. ápr. 13. után 

1745-1746 és 1746 évi összeírásoknál Óhídon él férjével, gyermekeivel. 
1757-ben Kapolcson él a családjával, 46 éves. 
1771-ben Óbudaváron él a férjével. 

 

370. Riger Simon, * 1719/31. † Barnag, 1797. aug. 18. 
Az 1747 és 1771 évi Veszprém Megyei összeírásban találtam meg a Riger családot, Barnagon.  
Szülık: Riger Simon Anna Katalin voltak, minden bizonnyal német bevándorlók lehettek.  
Érdekességként megemlítem, hogy Halápon (Zalahaláp) 1745-1746-ban élt Rieger Casparus (1718) és 

Hakl(in) Barbara (1727) házaspár. Lehetséges, hogy Rieger Casparus Riger Simon rokona volt, Haklin 
Barbara pedig Hock Andrásnak. 

371. N. Anna Katalin, * 1723/31. † Barnag, 1806. máj. 18. 
 

376. Szigeti János, * 1717. † 1771-1785 között 
1745-1746-ban Tapolcán él feleségével és gyermekeivel. Gyermekek: Erzsébet, Anna, Ferenc (9), József (6) 
1771-ben 54 évesen él Tapolcán feleségével és gyermekeivel. Gyermekek: Ferenc (22), László (14), János 

(12), Imre (9), József (6), Erzsébet (15) 

377. Csapó Éva, * Gyulakeszi (?),  1723. † Raposka, 1792. febr.11.  
1771-ben 48 évesen él Tapolcán családjával. 

 

378. Domján Antal, * Keszthely, 1747. febr. 5.  † 1779 után 
Az 1748 évi keszthelyi összeírásban szülei és testvérei mellett ismeretlen okból nem szerepel. 
1757-ben Keszthelyen él 12 évesen, szüleivel, testvéreivel. 

= Raposka, 1774. nov. 20.  
379. Szabó Erzsébet, * Raposka, 1753. ápr. 23. † 1779 után 
 

380. Bödöcs Mihály, * Tapolca, 1738/39. † 1771 után 
1745-1746-ban tapolcán 6 éves, szüleivel, testvérével él. 
1757-ben szüleivel és testvéreivel él. 
1771-ben Tapolcán él, 33 éves. Gyermekei: István (7), János (1), Erzsébet (3) 

=  1762 elıtt. 
381. Hosszú Zsuzsanna, * Bazsi, 1739/41. † 1771 után 

1757-ben Bazsi faluban él 18 évesen, szüleivel, testvéreivel. 
1771-ben 30 évesen él családjával Tapolcán. 

 

382. Nagy György, * 1740. † 1792 után.  
= Tapolca,  1757. febr. 17.  
383. Varga Erzsébet, * Tapolca,  1738. máj. 30. † uo. 1792. aug. 30.  
 

384. Könings Johannes Petrus, * Sittard,  1714. ápr. 24.  † uo. 1746. dec. 1.   
= Sittard, 1735 körül. 
385. Ceumans (Cumans, Coemans) Mechtildis Johanna, * Sittard,  1701. febr. 27. † 1775. 

nov. 15.   
 

386. Meessen Petri Joannes, * Eilendorf-Aachen, 1708. nov. 3.   
Textilmunkás, kereskedı Stockholmban. 1737-1748 között Aachenben lakott 

= Kornelimünster, 1737. júl. 7. 
387. Hoven (Houven) Maria Gertrudis, * Kornelimünster, 1714. febr. 4.  
 

388. Otten Johannes, * Schinnen, 1720.  † uo. 1762. aug. 21.   
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= Schinnen, 1757. aug. 4.   
389. Smeets Petronilla, * Schinnen,  1722. febr. 1. † Sittard, 1793. máj. 1   
 
390. Schuttgens Henricus Johannes, * Schinnen, 1730. febr. 6.  † Sittard, 1807. márc. 9.   
= Schinnen,  1758. márc. 4.   
391. Vroemen (Vroonen, Vroomen, Vroman) Johanna Elisabeth, * Sittard, 1734. nov. 24. † 

uo. 1801. okt. 20.   
 

392. Spee (Spée) Martin, * Wehr?,  1725/30. † Wehr, 1787. márc. 10.  
= Wehr, 1750. okt. 25.  
393. Brandts (Brants) Maria, * Hoengen, 1728. dec. 8. † Wehr, 1791. nov. 7. 
 

394. Severins Petrus Johannes, * Sittard, 1717. márc. 2.  † uo. 1792. jan. 17.    
= 1746. 
395. Rutten Maria, * Sittard, 1715. ápr. 18. † uo. 1789. aug. 15.   
 

396. Bosselaers (Boussealer) Leonardus Laurentius, * Susteren, 1722. aug. 2. † Limbricht, 
1793. nov. 3.   

= Limbricht, 1762. ápr. 20.  
397. Wentracken Anna Catharina, * Limbricht, 1740. júl. 6. † Sittard, 1812. dec. 6.   
 

398. Leurs Johannes, * Echt, 1717. dec. 8.  † uo. 1780. júl. 9.  
= Echt, 1751. nov. 17.   
399. Smeets Maria, * Echt,  1731. márc. 2.   
 

400. Macholt Johann Josef, * Bennisch, 1763. márc. 2. 
Takácsmester. 

= Bennisch, 1784. nov. 16. 
401. Philipp Elisabeth 
 

402. Heinz Johann Nepomuk 
403. Macholt Maria Theresia, * Bennisch, 1759. okt. 10. 
 

408. Bittmann Hyeronimus, * Bennisch, 1737. jan. 8. 
Takácsmester 

409. N. Maria Clara 
 

410. Bernt Franz, * 1750/60. 
Pékmester. 

 

412. Sauer Karl 
 

414. Füttner Anton, * 1750/60.  
Gazdálkodó. 

415. N. Maria Theresia 
 

432. Kohn Fülöp, * 1760/70. † Balassagyarmat, 1812.  
 

436. Breiner Nathan 
 

448. Weidinger Bartolomeus, * Dunaharaszti, 1724. ápr. 1. † Soroksár, 1790. jan. 11.   
Az 1770. évi úrbéri tabella szerint egy egésztelkes paraszt (azaz a leggazdagabbak közé tartozó paraszt). 

= Soroksár, 1746. jan. 23. 
449. Kreis Anna Mária, * Dunaharaszti, 1729. márc. 16. † Soroksár, 1787. dec. 23. 
 

450. Weinmann Konrád, * 1748. † Soroksár, 1788. márc. 24.   
= Soroksár, 1765. jan. 14.  
451. Gerstenmayer Annamária, * 1736 körül † uo. 1831. máj. 17.   

Weinmann Konrád özvegye 95 évet élt a halotti bejegyzés szerint. 
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452. Feith Konrád, * 1730/40.  
= Soroksár, 1764. nov. 16.   
453. Weimper Apollónia, * Soroksár, 1740. márc. 10.  
 

454. Khöber János, * 1715. † Soroksár,  1785. okt. 30.   
455. Engler Erzsébet, * 1740/50. 
 

456. Schubert Jakab, * Soroksár, 1766. júl. 28. † uo. 1810. máj. 3.  
=  Soroksár, 1787. okt. 20.   
457. Ruff Annamária, * 1760/70. 
 

458. Moser Sándor, * Soroksár, 1769. aug. 31. † uo. 1808. dec. 31.   
= Soroksár, 1796. febr. 3.   
459. Pfaderm Terézia, * 1760/70. 
 

460. Bieber Sebestyén, * Dunaharaszti, 1755. jan. 9. † uo. 1786. márc. 1.  
=  Dunaharaszti, 1779. máj. 26.  
461. Kaltenecker Magdolna, * Soroksár, 1760. máj. 21.   
 

462. Schwering Gáspár, * 1740/60 
= Soroksár, 1791. ápr. 2.   

463. Scheibling Barbara, * 1773. † Soroksár, 1813. ápr. 27.   
 

464. Ott János Mihály, * Soroksár, 1748. szept. 26. † uo. 1805. szept. 8. 
 Az 1744. júliusában Soroksáron tartott vizitációban még nem szerepel szüleivel. 

= Soroksár, 1771. dec. 18.   
465. Redlinger Anna, * Soroksár, 1750. okt. 8.  † uo. 1812. nov. 8. 
 

466. Glatzer Sebestyén, * 1743.  
467. Klatzin Erzsébet, * 1740/50. 
 

468. Purczeld Lénárd, * Soroksár, 1748. aug. 10. † uo.  1807. nov. 2. 
= Soroksár, 1772. jan 20.   
469. Wéber Adelheid, * 1751. † Soroksár, 1806. máj. 1.   
 

470. Kölblinger András, * 1748.  
=  Soroksár, 1773. nov 3. 
471. Stricker Katalin, * 1750. 
 

472. Feith János József, * Soroksár, 1754. febr. 14.  † uo. 1821. márc. 26.   
= Soroksár, 1776. nov. 20.  
473. Kapeller Mária Anna, * 1751. † Soroksár, 1816. nov. 9.  
 

474. Krammer József, * 1760/70.  
475. Feith Rozália, * Soroksár, 1773. dec. 22.   
 

476. Ezer (Eser) János, * Soroksár, 1742. aug. 3. † uo. 1810. szept. 29. 
= Soroksár, 1768. ápr. 25.   
477. Wéber Szabina, * 1751. † Soroksár, 1806. márc. 5.  
 

478. Holtzmann Antal, * Soroksár, 1761. ápr. 29. † uo. 1842. jún. 20.   
= Soroksár, 1787. szept. 6.   
479. Glatzer Erzsébet, * Soroksár, 1768. nov. 4.  † uo. 1831. ápr. 13.   
 

480. Waltner Pál Péter, * Soroksár, 1767. máj. 28.  † uo. 1794. júl. 30.   
481. Gruber Krisztina, * 1774. † Soroksár, 1839. febr. 28.  
 

482. Müller József, * 1760/70.  
483. Frontron Erzsébet, * 1766/70. 
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484. Kaltenecker Gottlieb, * 1753. † Soroksár, 1829. szept. 24.   
485. Schwarzkopf Magdolna, * 1753. † Soroksár, 1781. dec. 29.  
 

486. Schmidt András, * Soroksár, 1760. jan. 24.  † uo. 1829. aug. 30.   
487. Müller Helena, * Soroksár, 1764. aug. 16.  † uo. 1829. nov. 20.   
 

488. Ámon Mihály, * 1707. † Soroksár, 1805. aug. 20.   
Az 1770. évi úrbéri tabella szerint (valószínőleg ı) féltelkes jobbágy. 

489. Schoffer Margit, * 1730/40. 
 

490. Riesz Joachim, * 1748. † Soroksár, 1824. febr. 12.   
=  Soroksár, 1779. szept. 29.   
491. Mader Teréz, * Soroksár,  1756. júl. 13.   
 

492. Printz György, * Soroksár, 1756. aug. 10. † uo. 1804. júl. 19.   
493. Schiff Krisztina, * 1750/60. 
 

494. = 462  
 =  1784 elıtt  
495. Wéber Barbara, * 1763. † Soroksár, 1791. márc. 23.   
 

496. Andor Georg, * 1731 † Szigetújfalu, 1805. okt. 8. 
= Hardheim, 1764 elıtt  
497. Burger Anna Mária, * Hardheim, 1739 † Soroksár, 1789. dec. 22. 
 

498. Teppich György, * 1752.  
=  Soroksár, 1776. nov. 5.   
499. Hoffmann Marianna, * Soroksár, 1758. júl. 5.  † uo. 1814. nov. 4.   
 

500. Szemler (Semler) Ferdinánd, * Kerepes,  1740. szept. 26.  † Dunaharaszti, 1823. szept. 
14.   

 =  Dunaharaszti, 1766. nov. 10.  
501. Schuszter Annamária, * Dunaharaszti, 1741. ápr. 30.   
 

502. Khöber Tamás, * Soroksár, 1755. dec. 19.   
 = Soroksár, 1779. szept. 23.   
503. Ruff (Rusch) Katalin, * 1759. 
 

504. Láng Sebestyén, * 1753. † Újhartyán, 1819. szept. 5. 
= Sorokár, 1792. máj. 29. 
505. Hiemer (Himmer) Anna Mária, * 1761. 
 

506. Aschenbrenner József, * 1767. † Újhartyán, 1841. febr. 25.  
507. Holl Erzsébet, * Szigetújfalu, 1770. dec. 29.  † Újhartyán, 1834. ápr. 24.  
 

508. Kletzl János, * Soroksár, 1754. okt. 7. † Újhartyán, 1825. szept. 26.   
= Soroksár, 1776. nov. 27. 
509. Blutzer (Prutzer) Annamária, * Soroksár, 1758. szept. 1. † Újhartyán, 1826. nov. 23.   
 

510. Schuszter András, * Dunaharaszti, 1756. jan. 17.  † Újhartyán, 1831. okt. 16.  
= Dunaharaszti, 1779. febr. 3.  
511. Kaltner Mária Anna, * Taksony, 1755. febr. 11.  † Dunaharaszti, 1830. ápr. 11.  

 
 

10. generáció 
 

616. Beck János (id.) † 1732. jan. 23. után 
1732.01.23. napján született lánya, Zsuzsanna, innen tudható, hogy ekkor még élt. 
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Megjegyzés: A Beck családot (nem tudni, hogy a mi családunk is idetartozik-e) 1434-ben említik elıször  
Késmárkon. Több családtag szerepelt a város elöljárói között, így pl. 1465-1466-ban Johann polgár-
mester volt, valamint szenátorok voltak: 1581-ben Jakob, 1587-ben Hans, 1644-1645-ben Benedikt stb. 
A 18-19.századtól kézmővesek - szappanfızık voltak: Ferdinand, Stefan, Emerich stb. Fennmaradt a 
cégérük, mely Késmárkon a Fıtér 55. szám alatti múzeumban látható. 

Beck János ısfájával kapcsolatos tanulmányt lásd hátul (!). 

= Késmárk, 1721. nov. 10. 
617. Koszmann Éva * Késmárk, 1702. febr. 12. † 1732. jan. 23. után 

1732.01.23. napján született Zsuzsanna nevő lánya. 
Felmerült annak lehetısége, hogy a leveldi Kozma (megfelelhet a Koszman névnek) leszármazója lenne Éva, 

azonban, tekintettel arra, hogy Késmárkon született, a Pápához közeli Leveld kiesett a lehetıségek közül. 
 

618. Várady Tamás * 1701 † Tarnó, 1777. szept. 10. 
Taksás nemesnek vélhetı, azonban lehetséges, hogy jobbágy. Házasságkötésével minimum agilis nemessé 

(nınemes) lett. Halálakor egynegyedtelkesnek van bejegyzve. A taksás nemes tulajdonképpen a 
jobbágytelken élı, adózásra köteles kisnemes volt. 

 Különösen érdekes az az út, ahogyan Várady Tamás személyét sikerült beazonosítani. (lásd.: tanul-
mányt, hátul) 

= 1732. máj. 1. elıtt 
619. benyói és urbanói Benyovszky Mária * 1708 körül † 1744. febr. 11. után 

Gyermekei –Várady Tamástól-: 
Várady Zsuzsanna (Necpál, 1732.05.01.; evangélikus) 
Várady Anna (Neczpál, 1734.01.14.; evangélikus) 
Várady Judit (1736. június † Frivaldnádasd, 1736.07.15. római katolikus anyakönyvben !) 
Várady János (1740 körül – Tarnó/Pribóc, 1812.02.21. ; evangélikus) 
Várady Miklós (1742 – Frivaldnádasd, 1743.03.28.) 
Várady Zsuzsanna (Frivaldnádas, 1744.02.11. † Tarnó, 1774.12.28.) 

 

620. bárczai Bárczay László (okirati elıfordulása: 1724-1779) * Bárcza, 1724. márc. 29. † 
1779 után 
Egyes források szerint 1758 körül halt meg. 

= ? Alsókemenece, 1751 
621. nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Klára (okirati elıfordulása: 1751-1779) † 1779. 

nov. 21. után 
1768-ban Tornyospálca eklézsiájának adományozott egy arannyal kivarrott abroszt, a Jelenések Könyve 19. 

7,8,9 szövegével, rajta NNLK monogrammal, ami magára utal.  
1779.11.21. napján Páczán tartózkodott, innen írt levelet Debrecenbe és választ kért egy, a Kerületi Tábla 

elıtti perben nyújtandó támogatásra. (a per a váci piaristák ellen folyt). 
Lónyay Klára származását egy 1811.09.05. napján felvett osztályos okirat rendezi számunkra, ami szerint 

Lónyay Ferencnek (idısebb Ferenc fiának) pongyeloki Galambos Sárától nemzett gyermekei: Gábor, 
Klára (Bárczay Lászlóné), illetıleg ezek gyermekei: Dániel, Sára (Bernáth Zsigmondné) és (Bárczay) 
Miklós árvája Anna (Beck Pálné) a felsı-dobszai vagyont megosztják. /Az okirat másolatban az OSZK 
Fol. Lat. 3600 II. kötetben található./ 

A Bárczay és Lónyay család OL anyagában a származása több okiratban egyértelmően lett levezetve. 
Érdekességként kimutatom Lónyay Klára és Kazinczy Ferenc rokonságát, mely harmadfokú 
unokatestvéri kapcsolat volt: 

Kazinczy Péter (1636-1675)-Makay Katalin 
 

  Kazinczy András (1660-1728)-Eödönffy Erzsébet 
  Kazinczy Dániel (1685-1750)-Szirmay Teréz 
   Kazinczy József (1732-1779) - Bossányi Zsuzsanna (1740-1812) 
    Kazinczy Ferenc (1759-1831) 
  Kazinczy Anna-Tussay Márton 
  Tussay Anna (+1713) – Galambos Ferenc (1654-1713) 
   Galambos Sára (1713+ 1767 e.) – Lónyay Ferenc ( 1737 e. + 1778) 
    Lónyay Klára (oe.: 1751-1779) 

 

622. bájogi Szénás (Hégen) József (okirati elıfordulása: 1726-1762) *1705 elıtt † Bályog ?, 
1762. márc. 1. 
1726-ban Biharmegyében igazolta nemességét (Péter fia Péterként). (Forrás: Reszeghy-győjtemény, 

Nemességvizsgálati jegyzıkönyv I. k. 659) 
Ugyancsak szerepel a jegyzıkönyvekben (I. k.1290), hogy nagyapja birtokos volt, és ı maga felvetette ma-

gát a vármegye protokollumába.  
1728-ban 30 pengıt (?) adományozott a debreceni gimnázium építésére. 
1732-ben földbirtokos Pesterén (Kırösbarlang), Birtinben (Bertény) és Kis-Báródon (valamennyi Bihar vár-

megye). 
1739-ben krasznavármegyei alispán. 
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1742. évi tanúvallomás szerint tasnádszarvadi zsellére a Tasnádi utcában lakott. 
1742-ben négy társával katonát állított (Reszeghy győjtemény szerint a forrás: tud.pupl.1742.11.) 
Állítólag a bécsi Theresianumban tanult, ez azonban ellenırizendı, mivel a Theresianumot 1746-ban nyitot-

ták meg. 
Hégen Szénás Józsefnek két felesége volt, tılük származó gyermekei: 
 Elsı felesége domahidi Domahidy Judit, tıle származott: 
  Szénás Ágnes (magyargyerımonostori Kabos Farkasné).  
 Második felesége Terjényi Rebeka, tıle származott: 
  Szénás Rebeka (valószínőleg Bályog, 1745-1783; borosjenıi Tisza Lászlóné);  
  Szénás Katalin (Bályog, 1748.04.29. – Bályog, 1789.02.25.) 
  Szénás Mária (Bályog, 1750.08.30.; köröstarcsai Weér Andrásné, esküvı: Bályog, 1776.06.16.) 
  Szénás Krisztina (Bályog, 1751.12.01.)  
  Szénás Péter (Bályog, 1753.11.15., valószínőleg ı halt meg Bályogon, 1755.05.25. napján) 

 Szénás Ilona / Helena (kb. 1755, nincs bejegyezve Bályogon) (csanálosi Ravazdy Györgyné, esküvı: 
Bályog, 1772.07.09.; Ilona meghalt Bályogon, 1778.12.01.) 

 Szénás Zsuzsanna (Bályog, 1757. október) (1. férje bárczai Bárczay Miklós, 2. férje péchújfalusi Péchy 
Antal).  

  Szénás Mihály (Bályog, 1760.10.02.) 
  Szénás Rákhel (Bályog, 1760.10.02.) 
 A fentiek közül Katalin, Krisztina, Péter, Mihály és Rákhel nevét a szakirodalom nem ismeri, ık 

valószínőleg gyermekkorban elhaltak. 
Velük egyidıben élt Bályogon testvére (?) Szénás Miklós, akinek a gyermekei (Bályogon születtek): Imre 

(1751.04.23.); Terézia (1752.09.21.); Rozália (1756.09.03.); Miklós (1760.12.04.); Ágnes (1762.08. 
15.), illetve itt született borosjenıi Tisza László három gyermeke: István (1762.12.12.), László (1765. 
10.24.) és József (1768.10.06.) 

 Valószínőleg Bályogon halt meg, de az igen rossz állapotban lévı bályogi anyakönyvekbıl 1760-1766 
között hiányoznak a halotti bejegyzések. (Az anyakönyv egyébként nagyon hiányos vezetéső a 
korszakban, a születéseknél pl. az édesanyák nevét nagyon késın kezdték el bevezetni.) 

A Szénás család kriptája, a tasnádszarvadi evangélikus (református) templom alatt volt. 

= 1744-1745 
623. bihari Terjény(i) Rebeka (okirati elıfordulása: 1749-1789)* 1730 elıtt † Bályog, 1789. 

febr. 13.; tem.: Bályok, 1789. márc. 8. 
Férjének testvére, Zsigmond lehetett a mostohaapja, miután Rebeka özvegy édesanyját (1743 elıtt) 

feleségül vette. 
1749-ben úrasztala terítıt adományozott az egyháznak a következı felirattal: 

 „Bályoki Szénás Józsefné Terjényi Rebeka a bályoki reformata szent ecclésiának, 1749.”   
1770-ben 3 ezüstpoharat adományozott lányával a széplaki református egyháznak. 
A Ráday Levéltár 1770 évbıl ırzi a rokonsági kapcsolatait is leíró, nevelıapja és apja hagyatékával kapcso-

latos okiratot. 
1771.06.02. napján ezzel a verssel „búcsúzott” tıle veje, Tisza László: 
 

„Tekéntetes Szénás Joseph úr özvegye 
Terjényi Rebeka vég bútsúmat vegye, 
Hozzá szerelmemnek ez utolsó jegye, 
Veje kívánságát szívébe be tegye. 
Drága édes annya az én hitesemnek, 
Napája pediglen méltatlan fejemnek, 
Hogy meghálálhatná jótéted, nyelvemnek 
Nints annyi ereje tsekély értelmemnek. 
Minthogy közzőletek én immár ki múlok 
Örökkévalóság útára indulok, 
Áldás kívánással te reád fordulok, 
Tisztelve követvén nyakadba borulok. 
Özvegyek oltalma légyen hív reményed, 
Ne enyészszék soha kedvellett napfényed, 
Sok áldás bé töltse kenyeres edényed, 
Ne legyen felejtve sok jó téteményed. 
Mivel a koporsó engem immár el zár, 
Három árva fiam tıled segédet vár, 
Kedves unokáid hogy lehessenek, bár 
Adja Isten: kiket néked ajánlok már.” 

 
A Ráday Levéltárban található 1776-1777-bıl egy peranyag megmaradt iratcsomója, melynek regesztaszerő 

fordítását az alábbiakban közlöm (valamennyit Tuza Csilla fordította) 
 

Fol. 247- r-v. és 254-255v 
Címzett a kamara. Dátum, feladó Rebecca Terjényi, Szenas de Balyog József özvegye 
A széplaki harmincados, Tompos János elleni panaszát szeretné ismételten benyújtani. Fent említett 
harmincadosnak az ı érdekeit kellett volna szem elıtt tartania, de úgy tőnik, nem hitt neki a vizs-
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gálat során, sıt, minden alap nélkül, jogainak sérelmére, azon igyekezett, hogy a bizonyítékokat fi-
gyelmen kívül hagyja, s ıt elvezettette. 
Még a beidézett tanúkat sem hallgatták ki, akik pedig készek voltak elmondani az igazságot, hanem 
azokat kizavarta a házból. 
Néhány tanút arannyal lefizetett, és még zajlott a vizsgálat, mikor már gyızelmét ünnepelte. Nyíl-
vánvaló, hogy a harmincados errıl teljesen más jelentést küldött. Ezért alázatosan kéri a vizsgálat 
újbóli lefolytatását.  
Tompos János a vizsgálatot szándékosan az ı kárára folytatta le, ugyanis: mikor állatait akár Ma-
gyarországra, akár Erdélybe hozza-viszi, azoknak sóra van szükségük, és ı a sót a mindenkori 
kincstári áron vásárolja. De erdélyi birtokain (Balyok) vásárolja meg a sót, és Erdélyben kockára 
vágva árulják, ı tehát nem sószállítással akarta a kincstárat megkárosítani, azt állatainak vitte ma-
gával. 
Neki legeltetési joga van mind Magyarországon, mind Erdélyben, jelenleg azért legeltet magyar bir-
tokain, mert állatjárvány van Erdélyben. Azok nem Erdélybıl szállított elvámolandó állatok voltak, 
hanem a sajátjai, a saját erdélyi birtokairól. 
[A szöveg folytatása a 254. folión.] 
Hangsúlyozza a Szenas család törvénytisztelı életét, és Tompos János harmincados jogtalan vizsgá-
lata ellen emel kifogást.  

 
fol. 248r-253r 

Ugyanazt a panaszt megismétli, mint fent és birtokainak fekvését magyarázza. Bihar megyében 
Balyog, Széplak, Szaldosfagy birtokokról van szó, ezek Magyarországhoz tartoznak, de Kraszna és 
Közép-Szolnok megyében Sommaj és Almás erdélyiek. A Szenas család székhelye (rezidenciális bir-
tok) Balyok. Ezért engedélyük van, hogy a család szükségletére a sót vámmentesen hozhassák 
Balyokra.  
1769-es és 1777-es különbözı szabályozásokra hivatkozik, majd a harmincadost rosszindulattal 
gyanúsítja. A Szenas család már 600 éve bírja fent említett birtokokat. Ezalatt soha nem volt össze-
ütközésük a törvénnyel vagy a kamarával.  
Bemutat 14 tanúvallomást arról, hogy saját állatait hajtotta egyik birtokáról a másikra, és nem estek 
harmincadvám alá. A tanúk bizonyítják, hogy szabályosan eladta az állatokat Fazekas Mihálynak és 
Moyses Mihálynak. Hangsúlyozza, hogy mennyire törvénytisztelı.  
Hivatkozik az 1498. évi ill. 1649. évi törvényekre, mely neki jogokat biztosít, és nem megengedhetı, 
hogy egy kamarai tisztviselı eljárást indítson ellene. Tompos harmincados feljött birtokaira, és ott 
vizsgálatot indított ellene, mely teljesen jogsértı. Formai hibákra hivatkozik, pl. kétségbe vonja 
Tompos harmincados tanúinak hitelességét, szerinte rosszul eskették fel ıket, stb.  

 
256. fol. hiányzik, a folytatás a 257. folion: 
Címzett a kamara, aláíró Rebecca Terjényi, Szenas de Balyog József özvegye 
(1778) 
A fenti részletes panaszokra hivatkozva ajánlja magát és ügyét a kamara jóindulatába, és kéri 

ügyének elintézését. 
 

Fol. 258r-259v 
Ítélet Szénás Ágnes, Kabos de Gerı Monostor Farkas neje mint felperes, és Terjényi Rebecca, 

Szenas de Bályok József özvegye mint alperes ügyében. A pert Terjényi Rebecca leányai részére 
adott hozománya miatt indították Kraszna megye elıtt, majd fellebbezés után az erdélyi királyi tábla 
hozott ítéletet 1777. március 7-én. 

 
Határozat 

 
A kiadott ingóságok egykor Szenas Zsigmond tulajdonát képezték, és Szénás Ágnes részt kért 

belıle. A vizsgálat megállapította, hogy Szenas Zsigmond eme ingóságokat végrendeletében Ter-
jényi Rebeccára hagyta, aki azokkal szabadon rendelkezhetett. Az ingatlanokat özvegyi jogon holtig 
tartó használatra kapta anyósával, Pap Katalinnal együtt. Haláluk után Szénási József gyermekeire 
száll. Pap Katalin saját javainak eladásából 845 Ft haszonra tett szert. Ezt elosztották, de ehhez 
másnak jogilag nincs köze. 

 
Fol. 260r-264v 
A fenti perrel kapcsolatos igazolások, iratok, végrendeleti kivonatok, tanúvallomások, stb. 
Felperes: Szénás Ágnes, férje Kabos de Magyar Gyerı Monostor Farkas 
Alperes: Terjényi Rebecca, Szénas József özvegye, és Szénás Rebecca, Tiszai özvegye 
A per tárgya: 
1. Szénás Zsigmond és testvére, József, együtt vezették Közép-Szolnok, Kraszna és Bihar me-

gyében fekvı osztatlan birtokukat. Zsigmond feleségül vette Pap Botskai Katalint, Terjényi Mihály 
özvegyét, gyermekük nem született. József felesége Domahidi Judit, gyermekük Ágnes, majd má-
sodik felesége lett Terjényi Rebecca, akitıl született Rebecca (Tiszai özvegye), (Ravazdi) Ilona, 
(Véér) Mária, Katalin és Zsuzsanna. 1762-ben József meghalt, a birtok igazgatása, mivel osztatlan 
volt, Zsigmond kezében maradt. Zsigmond 1768-ban halt meg, a birtokok értéke ekkor az ısi jusson 
felül + 3000 Ft volt, amirıl ı végrendeletet készített. Végrendelete szerint a kedvezményezettek az 
özvegyek, Pap Katalin és Terjényi Rebecca, és csak az ı haláluk után a gyermekek. Az elsı házas-
ságból született Ágnes birtokosztályt kért. Mivel a rezidentiális birtok, Ballyok Kraszna megyében 
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fekszik, ennek a megyének az ítélıszéke elé kerültek. Összefoglalják a per lefolyását, hivatkoznak 
jogokra, szokásokra, stb. Határozat: a két özvegy özvegyi jogát nem szabad sérteni, helyt adnak a 
végrendeletnek. A pert fellebbezte Szénás Ágnes. Itt szintén összefoglalják mindazt, amit már az 
elıbb, hivatkoznak törvényekre, Tripartitumra, stb.  

Fol. 265r-v. 
Ismét a Tompos harmincados elleni panasz kerül elı, összefoglalják a lényeget. Címzett nincs, 

dátum 1777. július 11. 
Fol. 266r-267r 
A Szénás Ágnes-Terjény Rebecca per ítéletének másolata, a vége hiányzik. 

 
Ugyancsak a Ráday Levéltárban ıriznek egy Spiegel József Antal által neki írt levelet. 
1779.04.17.-én Jánoky Mária Magdolna részére 429 forintot kölcsönzött. 
1781.11.20. napján egyezséget köt Gencsi Zsigmonddal a kucsói jószágra. 
Egy másik ügy: Poklos Mihály és társai lopási és rablógyilkossági ügyében érdekelt, mert Opre Gábor és 

Keresi Demeter a gulyásai voltak. Pallos Mihály kifosztotta a pincéjét. 
1782.07.04. napján Gencsi Zsigmondnak 525 forintot adott kölcsön. 
 
Gyászbeszédet érte (és lányáért, Szénás Katáért, aki Bályogon halt meg 1789.02.25.-én) Keresztesi József 

(1748–1812) református lelkész mondta 1789-ben („Kettıs gyász”címen). Keresztesi József naplója 177 
oldalán olvasható a bejegyzés a temetésrıl (így ennek dátumáról is), melyet ı és Hunyadi Ferenc 
debreceni prédikátor végzett. 

 

640. Bátai János, * Alsó-Aranyod, 1705. † 1746 után  
1745-1746 évi összeírás szerint 40 éves. 
1746 évi összeírásban nincs feltüntetve az életkora. 
Alsó-Aranyadon élt feleségével és gyermekeivel (Márton 1736, István 1740, Katalin 1744) 

 =  1736 elıtt. 
641. Csillagh Judit, * 1720. elıtt † 1746 után 

Az 1745-1746 évi összeírás szerint 1725-ben született volna, ez azonban lehetetlen, mivel 1736 elıtt 
házasodott. 

 

642. Husz János, * 1719. †  Zalaszentgrót,  1780. dec. 18.  
Valószínőleg ı az a Husz János, aki urbáriumra vonatkozó paraszti vallomást tett 1768.07.20. napján 

Zalaszentgróton.  

643. Bolla Erzsébet, * 1710/20. † Zalaszentgót, 1775. nov. 9.  
 

644. Leky István, * 1690/95. † 1746 után 
1745-1746-ban 50 évesen Zalaszentgróton él feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: Pál (12), János (5), 

Éva (7), Magdolna (4) 

645. Tóth (Gubics) Erzsébet, * 1700/10. † 1746 után 
1745-1746-ban 40 évesen Zalaszentgróton él családjával. 

 

646. Csarmasz Péter, * 1709.  † 1757 után 
Luteránus. 
1748-ban 38 évesen még Klancsics Magdolna nevő feleségével él.  
1757-ben 48 évesen Zalaszentgróton él feleségével. 

=  Zalaszentgrót, 1756. márc. 2.  
647. Péter Katalin, * 1738. † 1757 után 

1757-ben 19 évesen Zalaszentgróton él. 
 

648. Fölföldi András, * Zalaszentlászló, 1729/31. † uo. 1791. febr. 12. 
1757-ben Sénye faluban él 28 évesen feleségével, gyermekivel „Fıfıdy” néven. Gyermekei: Ferenc (8), 

László (6), János (2), Barbara (3) 
1771-ben Sénye faluban él feleségével, gyermekeivel. Gyermekek: Ferenc, György, Barbara. 

649. Németh Helena, * Zalaszentlászló, 1719/31. † uo. 1785. júl. 7. 
1757-ben Sénye faluban él 26 évesen a családjával. 

 

650. Reznek / Rezneki (Reszneky) Mihály, * 1735. † Zalaszentlászló, 1770. dec. 1.  
1757-ben Zalaszentlászlón él özvegy apjával, feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: György (15), Katalin 

(16) 

= Zalaszentlászló, 1741. jún. 13.  
651. Tarr Katalin, * 1725/33. † Zalaszentlászló, 1795. febr. 25.  

1757-ben Zalaszentlászlón él 24 évesen, családjával. 
 

654. Kator Ferenc, * Zalaszentlászló, 1710/20. † uo. 1787. ápr. 13.  
Valószínőleg ı az a Kator Ferenc, aki urbáriumra vonatkozó paraszti vallomást tett 1743 után valamikor 

Zalaszentlászlón. (A vallástétel dátuma nem maradt fenn.) 
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= Zalaszentlászló,  1742. jan. 6. 
655. Horváth Katalin, * 1710/20. † 1756 után 
 

656. Czotter Mihály, * 1700/20. † 1739 után 
657. Horváth Helena, * 1700/20. † 1739 után 
 

658. Horváth Pál, * Zalaszentgrót, 1720. jan. 30. † uo. 1775. jan. 26.  
659. Korczik Erzsébet, * 1710/20. † 1738 után 
 

660. Novák György, * 1697/1703, † 1754.  
1745-1746 évben Udvarnokon élt 52 évesen feleségével és gyermekeivel. Gyermekei: György (18), Ferenc 

(15), Mihály (3), Erzsébet (10), Anna (7) 
1757-ben Udvarnokon élt 60 évesen, feleségével és gyermekeivel. Gyermekei: György (28), Mihály (12) 

661. Szenicsár Éva, * 1701/05  † Zalaszentgrót, 1787. jan. 17.  
1745/46-ban Udvarnokon élt családjával 40 évesen, 1757-ben 56 évesen. 

 

662. Szabó György, * 1705. † Zalaszentgrót, 1767. máj. 29. 
Református. 
1745-1746-ban 40 évesen Zalaszentgróton él feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: Dorottya (9), Judit 

(4), Julianna (2). 
1746-ban Zalaszentgróton él feleségével és gyermekeivel. Gyermekei: Dorottya (10), Judit (5), Julianna (3) 
1748-ban 43 évesen él Zalaszentgróton családjával. 

663. Illa Éva, * 1720. † Zalaszentgrót, 1767. máj. 29.  
Református. 
1745-1746-ban 25 évesen, 1748-ban 30 évesen Zalaszentgróton él családjával. 

664. Márkus Ádám, * 1745. 
Valószínőleg Tapolcáról költözött be késıbb Zalaszentgrótra. 

665. Nagy Katalin * 1751.  
 

666. Prukner János, * 1722/36. † Zalaszentgrót, 1800. jan. 1.  
1771-ben 35 évesen Zalaszentgróton él. 

667. Jobbágy (Sipos) Barbara, * 1740/45. † 1771 után 
1771-ben 26 évesen Zalaszentgróton él családjával. 

668. Bokros Mihály, * Zalaszentgrót, 1731. aug. 26. † uo. 1774. nov. 27.  
1757-ben Zalaszentgróton él 28 évesen. 

=  Zalaszentgrót, 1761. jan. 18.  
669. Németh Anna, * Zalaszentgrót, 1736. febr. 9.  
 

670. Tiber Ferenc, * 1740/50.  
671. Horváth Borbála, * 1746. † Zalaszentgrót, 1831. szept. 10. 
 

680. = 650  
681. = 651 
 

682. Kövér Pál, * 1703. † Zalaszentlászló, 1793. jan. 31.  
1771-ben Zalaszentlászlón él feleségével, gyermekeivel.  
Gyermekek: Mihály, József, Erzsébet (életkor nincs megadva). 
Valószínőleg ı az a Kövér Pál, aki urbáriumra vonatkozó paraszti vallomást tett 1743 után valamikor 

Zalaszentlászlón. (A vallástétel dátuma nem maradt fenn.) 

= Zalaszentlászló, 1744. szept. 15.  
683. Könnyő (Rumi) Katalin, * 1720/30. † 1771 után 

1771-ben Zalaszentlászlón él családjával 
 

684. Horváth János, * 1715/21. † 1789. márc. 18. után  
1745-1746-ban Zalaszentgróton 30 évesen él feleségével. 
1757-ben 36 évesen Zalaszentgróton él feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: Éva (15), László (9), Mihály 

(6), Rebeka (1) 
1771-ben 50 évesen él Zalaszentgróton. 

685. Vissontay Erzsébet, * 1718/31. † Zalaszentgrót, 1789. márc. 18.  
1745-1746-ban Zalaszentgróton 22 évesen él feleségével. 
1757-ben 34 évesen Zalaszentgróton él családjával. 
1771-ben 40 évesen él Zalaszentgróton. 

 

686. Gécsek Mihály, * Zalaudvarnok, 1726. † uo. (?) 1790. ápr. 28.  
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1771-ben Udvarnokon 45 évesen él feleségével és gyermekeivel. Gyermekei: György (20), Pál (15), András 
(1), Katalin (13), Erzsébet (7), Judit (4). 

687. Füsli (Fischl) Mária Magdolna, * Egregy, 1741. jún. 11. † 1771 után  
1746-ban Egregyen él 4 évesen szüleivel. 
1771-ben Udvarnokon él 30 évesen családjával.  

 

690. Markó György, * Nagykapornak, 1720/30. † 1753 után 
= Németfalu, 1753. jan. 21.  
691. Henczi Katalin, * Zalakoppány, 1736/38  † 1753 után 
 

696. Böröcz András, * Németfalu, 1737/39. † uo. 1805. dec. 25.  
1771-ben 32 évesen Németfaluban (Ligetfalva) lakik feleségével, és János (2) fiával. 

=  Németfalu, 1767. jan. 6.  
697. Nyári Rosina, * Németfalu, 1749/55. † uo. 1811. aug. 18.  

1757-ben Németfaluban (Ligetfalva) lakik 8 évesen szüleivel. 
1771-ben Németfaluban (Ligetfalva) lakik 22 évesen családjával. 

 

698. Szabó Mihály, * Almásháza, 1751/53. † 1774 után 
1767-1769-ben Almásházán él 13 évesen szüleivel. 
1771-ben Almásházán él 20 évesen szüleivel. 

699. Arany Éva, * 1750/55. † 1774 után 
 

700. Magyar Péter, * 1745/50. † 1773 után 
= Felsıkustány, 1773. jan. 10. 
701. Balogh (Balla) Erzsébet, * 1745/50. † 1773 után 
 

702. Kopácsi Ferenc, * Zalacsány, 1743. † uo. 1808. szept. 25.  
 

708. Sárdi Mihály, * 1697. † 1745 után 
1745-1746-ban Tapolcán 48 évesen él feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: Pál (23), Ádám (18), Ferenc 

(9). 

709. Putra Éva, * 1705. † 1745 után 
1745-1746-ban Tapolcán 40 évesen él családjával. 

 

710. Nagy György, * 1705. † 1745 után 
1745-1746-ban Tapolcán 40 évesen él feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: György (18), Judit (14), 

Erzsébet (8), Ferenc (inf.). 

711. Tokaji Erzsébet, * 1708. † 1745 után 
1745-1746-ban Tapolcán 37 évesen él családjával. 

 

712. Giber Mihály, * 1687. † 1757 után 
1757-ben Keszthelyen él 71 évesen feleségével. 

713. Rosovics / Rosonics Éva, * 1695. † 1757 után 
1757-ben Keszthelyen 62 évesen feleségével. 

 

714. Mészáros György, * 1690/1710.  
715. Hajdu (Hajki) Éva, * 1690/1710. 
 

716. Hoschoff István, * Ausztria, 1670. † 1765 elıtt.  
717. Haurin Éva, * Ausztria, 1675. † Nyirád, 1756. márc. 14.  
 

718. Farkas Antal, * 1730. † 1771 után 
1771-ben Nyirádon él feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: Ferenc, Pál, Erzsébet (életkor feltüntetése 

nélkül) 

719. Krausz (Kruisz) Éva, * 1730. † 1771 után 
1771-ben Nyirádon él férjével. Valószínőleg német betelepülı leszármazója. 

 

722. Perger András, * Gyanafalva (Jennersdorf), 1710/1720. † 1768 után 
723. Prichstain/Prichstein Annamária, * Gyanafalva (Jennersdorf), 1710/1720 † 1768 után 
 

724. Csom József, * 1710/15. † Lesenceistvánd, 1785. jan. 4. 
1745-ben Lesenceistvándon él 30 évesen feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: István (3), Judit (9), 

Zsuzsanna (7) 

725. Czanka Heléna, * Nemesvita, 1718. † 1745 után 
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1745-ben Lesenceistvándon él 27 évesen családjával. 
 

728. Pupos György, * 1708/21. † Lesenceistvánd, 1782. febr. 19.  
1745-ben Lesenceistvándon él feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: János (6), Katalin (9), Erzsébet (4), 

István és Eszter. 
1757-ben Lesenceistvándon élt 36 évesen feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: János (15), Márton (8), 

György (3), Katalin (16), Erzsébet (10). 
Valószínőleg ı az a Pupos György, aki urbáriumra vonatkozó paraszti vallomást tett 1778.01.24. napján 

Lesenceistvándon. 

729. Nyírı Erzsébet, * 1727. † Lesenceistvánd, 1782. aug. 4.  
1745-ben Lesenceistvándon él családjával. 
1757-ben Lesenceistvándon élt 30 évesen családjával. 

 

732. Horváth János, * Diszel, 1730. † 1756 után 
733. Komlódi Éva, * Diszel, 1731/32. † 1756 után 

1745/46-ban Diszelben él 14 évesen szüleivel, testvéreivel. 
 

734. Kondor Pál, * Lesenceistvánd, 1736. † 1763 után 
1745-ben Lesenceistvándon él 10 évesen szüleivel, testvéreivel. 
1757-ben Lesenceistvándon él 24 évesen 

= Lesenceistvánd, 1761. jan. 17.  
735. Nyírı Judit, * Lesenceistvánd, 1742/44. † 1763 után 

1745-1746-ban Lesenceistvándon él 2 évesen szüleivel, testvéreivel. 
 

736. Haag (Hock) József,  † Hossztót ?, 1745/46 után 
1745-1746-ban Hossztóton írták össze feleségével, életkor megjelölése nélkül. 

737. Papperger Éva, † Hossztót ?, 1745/46 után 
1745-1746-ban Hossztóton írták össze férjével, életkor megjelölése nélkül. 

 

738. Török Ferenc, * 1685. † 1757 után 
1746-ban Gyömörın él 60 évesen feleségével. 

 

739. Polgár Anna, * 1695. † 1746-1757 között 
1746-ban Gyömörın él 50 évesen férjével. 

756. Domján / Damján / Demjén Antal, * 1700/20. † 1757 után 
1745-1746-ban Keszthelyen él (nyilvánvalóan nem elsı) feleségével és gyermekeivel (féltestvérek). 

Gyermekei: András (23), Mihály (18), Erzsébet (12). 
1748-ban Keszthelyen él 39 évesen  feleségével és gyermekeivel. Gyermekei: András (15), Mihály (4) 
1757-ben Keszthelyen él 37 évesen (!) feleségével és gyermekeivel. Gyermekei: András (12), János (6), 

József (4). 

757. Jobbágy Erzsébet Anna, * 1727/31. † 1757 után 
1745-1746-ban Keszthelyen él családjával. 
1748-ban Keszthelyen él 21 évesen él családjával.  
1757-ben Keszthelyen él 26 évesen él családjával. 

 

758. Szabó Mihály, * 1735. † 1753 után 
759. Ozola Erzsébet, * 1730/35. † 1753 után 
 

760. Bedıcs György, * 1707. † 1757 után 
1745-1746-ban Tapolcán él 38 évesen feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: Mihály (6), István (4) 
1757-ben Tapolcán él (életkor nélkül) feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: Mihály, István (10), Éva (2) 

761. Zavary Judit, * 1718. † 1757 után 
1745-1746-ban Tapolcán él 27 évesen családjával. 
1757-ben Tapolcán él (életkor nélkül) családjával. 

 

762. Hosszú Mihály, * Bazsi, 1712. † 1768. febr. 23. után 
1757-ben Bazsi faluban él 45 évesen, feleségével, gyermekeivel.  Gyermekei: József (13), Mihály (1,5), Éva 

(9), Rozália (6), Márta (4) 
Urbáriumra vonatkozó paraszti vallomást tett 1768.02.23. napján Bazsi faluban, mint „öreg esküdt”. 

763. Cséplı Zsuzsanna, *Bazsi, 1719. † 1757 után 
1757-ben Bazsi faluban él 38 évesen, családjával. 

 

766. Varga Balázs, * 1705/06. † 1738 után 
767. Fodor (Tóth) Katalin, * 1714/15. † 1738 után 
 

768. Könings Laurens Lorins, * Sittard, 1680. † uo. 1719. 
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 =  Sittard, 1705.   
769. Coenen (Köhnen, Kohn) Catharina Elisabetha, * Sittard, 1687. jan. 29.  † uo. 1738/50.   
 

770. Cumans (Keumans, Ceumans) Arnoldus, * Sittard, 1670. nov. 1. † uo. 1763.  
=  1690/1700. 
771. Nohlmans Ida Idula, * Sittard,  1670. máj. 22. † uo. 1750. 
 

772. Meessen Bartolomeus, * 1655. † 1737 elıtt.  
=  Eilendorf,  1695. aug. 16.  
773. Eich (Eyrle) (von , zur) Sibilla, * Haaren-Aachen, 1660/70.   
 

774. Hoven (Houven) Nicholaus, * Dorff ?  1680/90. † 1714 után 
=  Kornelimünster, 1707. márc. 8. 
775. Gutrath (Godrath) Elisabeth, * Sielberg / Dorff ? 1680/90.  † Kornelimünster, 1727. jún. 

18. elıtt   
 

776. Otten Jan Johannes, * Schinnen, 1670. márc. 23.  † uo. 1739. ápr. 19.  
=  Schinnen, 1710. szept. 7.  
777. Claessens (Rousschen) Catharina, * Schinnen, 1685. febr. 10. † uo. 1747. szept. 19.   
 

778. Smeets (Schmetz) Everardus, * Oirsbeek, 1691. jan. 22. † Schinnen, 1758. máj. 16.  
=  Schinnen, 1720. okt. 13.  
779. Diederen Sophia, * Schinnen, 1690.  †  uo. 1752. dec. 25.   
 

780. Schuttgens Matthias Thevis, * Schinnen, 1693. aug. 27. † uo. 1743. febr. 24.  
=  Schinnen, 1725. okt. 21.   
781. Heijlandts (Heuvelland) Catharina Gisela, * 1695 † Schinnen, 1738. ápr. 15.  
 

782. Vromen Jacobus, * Schinnen, 1705. júl. 4. † Sweikhuisen-Schinnen, 1786. dec. 29.  
=  Amstenrade, 1728. jún. 29.   
783. Pijls Maria, * Amstenrade, 1703. okt. 29. † Sweikhuisen-Schinnen,  1752. jan. 6.  
 

784. Spee Hermanus Josephus, * Sittard, 1685. dec. 2. † Wehr, 1746. jún. 4. 
 

786. Brandts Jan Lambertus, * Hoengen (Höngen), 1673. dec. 24.  † uo. 1743. márc. 31.  
=  Hoengen (Höngen), 1712. máj. 8.   
787. Cranen (Kranen) Gertrudis, * 1693. † Hoengen (Höngen), 1738. márc. 22.   
 

788. Severens Gabriel, * 1680/90. † Sittard, 1721/1746.   
=  1713. 
789. Janssen Helena, * 1680/90. † Sittard, 1741/50.  
 

790. Rutten Michael, * Munstergeleen, 1683. máj. 9. † Sittard, 1756. ápr. 10.  
=  1709. 
791. Koelen (Keulen, Köhlen) Maria, * Sittard, 1685. ápr. 1.  † uo. 1757 máj. ?  
 

792. Bosselaers (Bosseleers, Boschelers, Boscheleers) Petrus, * 1690/1700. † Susteren, 1728. 
ápr. 9.  

=  1710. 
793. Dilsen (van) Elizabeth, * Susteren, 1685. júl. 1.   
 

794. Wintracken Joannes Nicholaus, * Limbricht, 1705. okt. 11. †  uo. 1786. okt. 9.  
= Limbricht,  1735. febr. 16.  
795. Buscheleres Catharina, * Limbricht, 1705. †  uo. 1780. nov. 7.  
 

796. Leurs Henricus, * 1680/90.  
=  Echt, 1710. nov. 20.   
797. Wilms (Willems) Mechtildis, * 1680/90. 
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798. Smeets (Smedts, Smidts) Rutgerus, * Echt, 1670. márc. 18.   
=  Echt, 1711. jan. 8.   
799. Eijl (Eijll) (van) Maria, * 1690. 
 

800. Macholt Martinus 
Takácsmester. 

= Bennisch, 1754. szept. 11. 
801. Heintz Maria Clara 
 

802. Philipp Johann, * Bennisch, 1730. máj. 27. 
= Bennisch, 1753. nov. 19. 
803. Malcher Anna Maria, * 1729. 
 

806. Macholt Florian 
Elsı házasságát Susanna Elisabeth Kron-nal kötötte, 1747.11.21-én. 

= 1752. dec. 27. 
807. Ludovicsek Maria Theresia, *Bennisch, 1730. ápr. 3. 
 

816. Bittmann Fridericus, * 1700/1710 
817. N. Rosalia Anna, * 1700/1710 
 

864. Kohn Farkas, * 1740/50. † Balassagyarmat, 1789. 
 

896. Weidinger János, * 1701. † Taksony, 1747. febr. 25.  
897. N. Mária Magdolna, * 1700/05. 
 

898. Kreis Johann Vilhelm, *  Lustnau, 1688. február 
=  Dunaharaszti, 1719. szept. 16.   
899. Schmidt Mária *1700. körül 

 

902. Gerstenmayer János, * Blindheim, 1699. aug. 18. † Soroksár, 1792. ápr. 21.  
Az 1744. júliusában Soroksáron tartott vizitációban szerepel Katalin, Anna Mária, Rosaila, Johann, 

Wallburga, Anton gyermekeivel. 

903. Gerber Anna Mária, * 1723. † Soroksár, 1785. szept. 23.   
Az 1744. júliusában Soroksáron tartott vizitációban szerepel. 

 

904. Feith József, * 1710/20.  
905. Schreiner Annamária, * 1710/20. 
 

906. Weimper Franz, * Dunaharaszti, 1713. okt. 5. † Soroksár, 1781. márc. 8. 
= Dunaharaszti, 1738. nov. 17. 
907. Texler (Tezl) Anna Mária (Katalin), * 1717. † Soroksár, 1799. ápr. 10 
 

910. Engler Marco, * 1720/30.  
911. N. Katalin, * 1720/30. 
 

912. Schubert György, * 1710. † Soroksár,  1796. nov. 9.  
913. Winter Barbara, * 1736. † Soroksár,  1796. aug. 13.   
 

914. Ruff András, * 1721/25.  
=  Soroksár, 1738. okt. 25.   
915. Hibl Katalin, * 1720/25.  
 

916. Moser János, * 1711. † Soroksár, 1797. aug. 27.   
=  Soroksár, 1763. okt. 2.   
917. Rebholtz Annamária, * 1730/40. 
 

920. Bieber János György, * Blindheim, 1718. szept. 26. † Dunaharaszti, 1786. okt. 19.   
= Dunaharaszti, 1743. jan. 8. 
921. Schuszter Mária Magdolna, * Dunaharaszti, 1724.máj. 17. † uo., 1783. szept. 16. 
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922. Kaltenecker György, * Dunaharaszti, 1736. dec. 18. † uo., 1789. márc. 17. 
=  Soroksár, 1758. nov. 21.   
923. Kaltenecker Mária, * Dunaharaszti, 1739. jan. 12. † uo., 1787. nov. 29. 
 

924. Schwering András, * 1728. †  Soroksár, 1808. dec. 15.  
=  Soroksár, 1763. aug. 9.  
925. Amertin Margit, * 1730/40. 
 

926. Scheibling József Ádám, * 1755.  
927. N. Annamária, * 1740/50. 
 

928. Ott Valentin, * 1690. † Soroksár, 1771. szept. 13. 
=  Dunaharaszti, 1737.okt. 28.  
929. Eser Anna Margit, * Blindheim, 1717. máj. 13. † Soroksár, 1782. ápr. 8. 
 

930. Redlinger József, * 1722.  † Soroksár, 1771. júl. 14. 
Az 1744. júliusában Soroksáron tartott vizitációban szerepel Ferenc nevő fiával. 
Az 1770. évi úrbéri tabella szerint (valószínőleg ı) féltelkes jobbágy. 

931. Schmerd Magda, * 1721. † Soroksár, 1783. júl. 25. 
Az 1744. júliusában Soroksáron tartott vizitációban szerepel. 

 

936. Purczeld Miklós, * 1710/20.  
937. N. Anna, * 1710/20. 
 

938. Wéber Krisztián, * 1721. † Soroksár, 1776. márc. 14. 
 

940. Kölblinger Péter, * 1710/20.  
941. N. Katalin, * 1710/20. 
 

942. Stricker Péter Antal, * 1712. † Soroksár, 1810. jan. 6.   
= Soroksár, 1747. okt. 9. 
943. Sapper Mária Anna * Dunaharaszti, 1727. dec. 14. † Soroksár, 1789. dec. 26. 
 

944. Feith Ferdinand, * Dunaharaszti, 1726. okt. 14. † Ceglédbercel,  1799. ápr.12.   
= Soroksár, 1752. nov. 21. 
945. Lemmich Margit * 1732 † Soroksár, 1785. okt. 31. 
 

946. Kapeller József, * 1721. † Soroksár, 1783. jan. 6.  
 

950. Feith Ferenc, * 1740/50.  
951. Petz Annamária, * 1740/50. 

Talán a Dunaharasztiban 1742.06.18. napján született Annamaria Petz szerepel itt. Ha ez így van, akkor 
szülei: János és N. Regina) 

 

952. Eser János, * Blindheim, 1708. dec. 8.  † Soroksár, 1768. máj. 16. 
= Dunaharaszti, 1736. máj. 16. 
953. Schmidt Anna Mária * 1712 † Soroksár, 1768. ápr. 18. 
 

954. Wéber Márton, * 1733.  
955. N. Mária, * 1730. 
 

956. Holtzmann Barnabás, * 1716. † Soroksár, 1795. júl. 26.    
= Soroksár, 1761. jan. 25. 
957. Hopp Katalin, * 1730/40. 
 

958. Glatzer János, * 1731. † Soroksár, 1798. febr. 15.    
959. Czutrin Barbara, * 1740/50. 
 

960. Waltner Miklós, * 1719. † Soroksár, 1810. máj. 29.   
=Soroksár, 1758. nov. 20. 
961. Zwinger Magdolna, * 1742. † Soroksár, 1820. aug. 14.  
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962. Gruber Xavér, * Soroksár, 1753. dec. 22. † uo. 1806. dec. 17.   
=  Soroksár, 1773. jan. 24.   
963. Zachin Katalin, * 1754. 
 

964. Müller Wunnibald, * 1710/20.  
965. N. Veronika, * 1720. † Soroksár, 1778. febr. 11.   
 

966. Frontron János, * 1730/40.  
=  Soroksár, 1766. dec. 23.   
967. Waltner Annamária, * 1730/40. 
 

968. Kaltenecker Antal, * Gremheim, 1708. jan. 17. † Soroksár, 1776. szept. 18.  
= Soroksár, 1745. máj. 18. 
969. N. Katalin, * 1720/30. 
 

972. Schmidt Laurent, * 1720/30. † 1770 után 
Az 1770. évi úrbéri tabella szerint (valószínőleg ı) féltelkes jobbágy. 

=  Soroksár, 1753. jan. 15.   
973. Schmidt Erzsébet, * 1720/30. 
 

974. Müller Fidelio, * 1732. † Soroksár, 1795. nov. 20.   
975. Kaltenecker Franciska, * 1730/55. 
 

980. Riesz Mihály, * Gremheim, 1719. nov. 24. 
981. Okin Marianna, * 1710/20. 
 

982. Mader Wilhelm, * 1726 † Soroksár, 1791. jan. 26. 
983. Reis Margit, * 1724. † 1799. jún. 12. 
 

984. Printz Antal, * 1710/20.  
=  Soroksár, 1746. okt. 6.   
985. Rumpel Margit, * 1710/20. 
 

986. Schiff Mátyás, * 1710/20.  
987. Raibl Klára, * 1710/20. 
 

990. = 954.  
991.  = 955.  
 

992. Andor Michael * 1700/10 
993. N. Margaretha * 1700/10 
 

996. Teppich Márton, * 1720/30.  
997. N. Annamária, * 1720/30. 
 

998. Hoffmann Henrik, * 1720/40. 
999. N. Katalin, * 1720/40. 
 

1,000. Semler Georg Johann, * 1710/20.  
= Kerepes, 1720. jún. 29. 
1,001. Hering Eva* Gremheim, 1699. márc. 2. † Dunaharaszti, 1755. ápr. 12. 
 

1,002. Schuszter Johann Georg, * Dunaharaszti, 1719. ápr. 16. † uo., 1788. ápr. 3   
 =  Dunaharaszti, 1740. jan. 12.   
1,003. Seiler Maria * Gremheim, 1704. szept. 15. † Dunaharaszti, 1774. ápr. 2. 
 

1,004. Khöber János, * 1720/30.  
1,005. N. Terézia, * 1720/30. 
 

1,006. Ruff András, * 1710/20.  



————    96969696    ———— 

 
 

=  Taksony, 1738. aug. 25.   
1,007. Griebl Mária, * 1710/20. 
 

1,014.  Holl János György, * Ráckeve, 1738. ápr. 27.  † Szigetújfalu, 1773. jan. 1. 
=  Szigetszentmárton, 1768. nov. 22.   
1,015. Strochmayer Anna, * Szigetújfalu, 1748. jan. 26.   
 

1,016. Kletzl János, * Bajorország, 1714.  † 1786. júl. 9.  
=  Dunaharaszti, 1744. ápr. 28.  
1,017. Kaltenecker Anna Mária, * Gremheim, 1723. jan. 7. † Soroksár, 1799. febr. 6.  
 

1,018. Blutzer Pál * 1729 † soroksár, 1783. szept. 16. 
= Soroksár, 1750. jún. 4. 
1,019. Gerstenmayer Annamária * Dunaharaszti, 1731. máj. 9. † Soroksár, 1777. jún. 15. 
 

1,020. Schuszter Ferenc András, * Dunaharaszti, 1725. júl. 11. † uo. 1774. jún. 22.  
= Dunaharaszti, 1747. okt. 23. 
1,021. Schuszter Terézia, * Dunaharaszti, 1729. febr. 9. † uo. 1770. okt. 11. 
 

1,022. Kaltner (Coldner) Leonard, * Bajorország, 1706. † Dunaharaszti, 1786. nov. 12.  
=  Taksony, 1752. júl. 9.   
1,023. Kaltenecker Marianna, * Gremheim, 1739. febr. 16.   

 
 

11. generáció 
 

1,234. Koszmann Éliás * 1674 elıtt  † ? Késmárk, 1745. jún. 27. 
Utolsó (általam) ismert gyermeke (Koszmann Judit) 1705.06.09. napján született. 
Késmárkra betelepülı család lehetett, mivel 1680 elıtt nem született Koszmann Késmárkon.  

= Késmárk, 1693. jan. 13. 
1,235. Kolbenheyer Zsuzsanna * Késmárk, 1674. jan. 28. elıtt † Késmárk, 1731. ápr.19. 

Késmárki evangélikus család, akkor és késıbb több lelkésszel, pl.: az ordinációs jegyzék szerint (Országos 
Evangélikus Levéltár) a következı családtagok voltak lelkészek: Kolbenheyer Soma 1859 B 433. old. 
51.;  Kolbenheyer Albert 1866 T 75f(243); Kolbenheyer Gottfried 1792 G.I/a. 88,29; V.55-b. 140,29; 
Kolbenheyer József 1890 T 139f(351); Kolbenheyer Lajos 1878 T 100f(287); Kolbenheyer Mauriciusz 
Károly 1836 T 5f(91); Kolbenheyer Mihály 1819 T 325. old. 

 

1,236. Várady György † 1741. szept. 10. elıtt 
Jobbágy, vagy taksás nemes. Taksásokra vonatkozóan lásd.: Várady tanulmány, hátul. 

1,237. Toran Zsuzsanna * 1671. † Necpál, 1741. szept. 10. 
Jobbágy, vagy taksás nemes. 

 

1,238. benyói és urbanói Benyovszky Imre (okirati elıfordulása: 1703-1723) * 1668 elıtt † 
1723 után 
Két felesége volt, az elsı, Marsovszky Mária, a második Gosetz (Gotsecz) Erzsébet (Gosetz András és 

Szlamkó Éva lánya). Második feleségétıl születtek: Gáspár, Imre, János, Miklós, Gábor és Zsuzsanna. 

= Knyezsnyice/Knesiczh, azaz Zsitvakenéz (ma: Aranyosmarót része), 1703. júl. 16. 
1,239. marsó- és jablonfalvi Marsovszky Mária * 1687 elıtt † 1711. jún. 19. – 1715. okt. 16. 

között 
Anna néven is szerepel néha. 
Férje 1715.10.16. napján házasodott újra, ekkor tehát már nem élt. 
Érdekes, hogy a családja Bars megyében, Zsitvakenézen élt (Hiszen emiatt köthetett itt házasságot 

Benyovszky Imrével.)  
Nagybátyja, Marsovszky Imre, (†1719), 1683-ban Thököly híve és 1681-1719 között zsolnai harmincadelle-

nır, aki végül nem esküdött fel II. Rákóczi Ferencre. 
 

1,240. bárczai Bárczay László (okirati elıfordulása: 1695-1735) * Bárcza, 1695. okt. 3.   
† 1735. szept. 5.  
Mostohaapja a katolikus Wass Sándor a kassai Jezsuita Collegiumban taníttatta, innen állítólag megszökött 

testvérével és Erdélybe ment, hogy megtarthassa református vallását. 
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Anyja halálakor ı és vér-féltestvére fejenként nagy örökséghez jutottak, pl.: 740 aranyhoz, tallérokhoz, 
ékszerekhez, nyeregszerszámokhoz, ezüstedényekhez és ingatlanokhoz. 

1718-ban abaúj vármegyei táblabíró. 
1720-ban abaúji conscriptor. 
1721.03.15. napján Bárcán a ruszkai birtokrészen osztozik rokonaival, majd 16-án és 19-én János 

testvérével folytatja az osztozást. 
1723-ban abaúj országgyőlési követe, megválasztva Gönczön. 
1726-ban Abaúj vármegye követe. 
1726.05.05. napján Perén ı és felesége a tállyai csördıs szöllıjüket elcserélik Lánczy István szántói hegyen 

lévı parlagföldjére. 
Kisszinnyei uradalmat zálogba szerezte. 

= 1716. nov. 25.  
1,241. szemerei Szemere Klára (okirati elıfordulása: 1707-1764) † 1764. – 1766. márc. 24. 

között 
Fiának, Bárczay Lászlónak és férjének, Bárczay Lászlónak az adatainak, illetve az alább felsorolt gyerme-

keinek adatainak forrása Kazinczy Ferenc. A Bárczay Család levéltárában a Kazinczy levelezésben talál-
tam egy Kazinczy Ferenc saját kezével írt feljegyzést, mely a család adatait tartalmazta. A feljegyzés 
szerint Kazinczy idısebb Bárczay Ferenc részére készítette 1816. júliusában a feljegyzést, melynek a 
forrása „A Szent Zsoltárok Resolutioja” (Kolozsvár, 1683) zsoltáros könyv, mely ekkor Oláh-András-
falván (Küküllı Vármegye) volt özvegy gróf Gyulay Ferencné Kácsándy Zsuzsanna birtokában. A 
zsoltáros könyvbe Szemere Klára jegyezte fel saját kezével az adatokat. A feljegyzésre idısebb Bárczay 
Ferenc 1820.10.19. napján rájegyzést tett, mely értelmében a Kazinczy által feljegyzett adatok helyesek 
voltak, illetve elvileg csatolni kívánt Bárczay Ferenc is egy listát, melynek csak a címét írta fel, a lista 
azonban nem készült el. 

 
 A feljegyzés szerint került közlésre a házasságkötés idıpontja, a feljegyzés maga azt mondja, hogy 

„Bárczay László a maga hitvesét Szemere Klárát 1716. november 25dikén hozta haza”. Ez vagy a 
házasságkötés idıpontját jelenti, vagy ténylegesen azt az idıpontot röviddel a házasságkötés után, ami-
kor a férj a feleséget „hazaköltöztette”.  

Bárczay László és Szemere Klára gyermekei (szakirodalomban közöltekhez képest jóval több gyermekkel): 
 

Bárczay Pál 1719.12.27. 
Bárczay Krisztina 1722.04.11. († 1723.05.26.) 
Bárczay László 1724.03.29. 
Bárczay Ferenc 1726.04.25. (†1801.08.09.) 
Bárczay Klára 1727 (hónap, nap nélkül) († 1730.06.11.) 
Bárczay Judit 1729.12.09 († 1730.03.18.) 
Bárczay Borbála 1731.02.22. († 1820.10.19., Szerencsy Ferencné) 
Bárczay Katalin 1733.08.14. (†1784.08.06., Kácsándy Lászlóné) 
Bárczay Tamás ? † 1738.10.21. (megj.: tekintve a fenti adatokat, valószínő, hogy Bárczay Tamás 1735-ben 

születhetett, nem véletlenül került a felsorolás végére) 
 

A Lónyay és Bárczay levéltárban többször elıfordulnak oklevelek, melyekben említik Szemere Klárát. 
1742.06.04. napján Felsıbárcán kelt okiratban ı és Bárczay János helyet és engedélyt ad egy bolt nyitására 

Auisefeldl (?) Salamonnak. 
1744.02.28. napján Kassán kelt egy idézılevél számára a bárcai határok tárgyában. 
1744.10.16. napján gyermekei (Pál, László, Ferenc, Borbála, Kata) Felsıbárcán osztályt tesznek, valószí-

nőleg az atyai örökség vonatkozásában. 
1747.09.11. napján Kassán kelt okiratban ı és özv. Bárczay Jánosné (Kemény Erzsébet) Abaúj vármegye 

elıtt prókátorokat vallottak. 
Utoljára egy 1752.01.10. napján kelt osztálylevélben találtam a nevét, viszont a Szlovák Központi Állami 

Levéltár 1719-1764 között ıriz tıle anyagokat. 
Bárczay László és Szemere Klára örökösei Noszvajon, 1766.03.24. napján tettek osztályt. 

 

1,242. nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Ferenc *1711 elıtt † Beregsom, 1778. márc. 
30. 
Születésének legkésıbbi határát apja halálának adataira támaszkodva állapítottam meg.  
Szabolcs megyében lakott, a megyegyőléseken sokat szerepelt.  
1735-ben özv. Lónyay Andrásné átadta neki és feleségének, Galambos Sárának Kis-és Nagy Lónya, Sziget, 

Harangláb, Mátyus, Adony, Szálka, Namény, Ilka, Bene, Borsova, Muzsaly, Kaszony, Géres stb. részbir-
tokokat, de ezt késıbb visszavonta.  

1748.04.08. napján Felsıdobszán kelt levelében latin verseket és közmondásokat küld Bárczay Pálnak.  
1750.01.05. napján Jászóban kelt okiratban a konvent elıtt ı és Bárczay Pál a Tállyai hegyen lévı Patócs 

nevő szöllıiket elcserélik. 
1779-ben (?) felesége megbizottjaként, örökös vallomást tett Károlyi Ferenc részére Tasnád városára néz-

ve, azonban ez ellen Barcsai Miklós tiltakozott. 
Halálára vonatkozó adat a Daróczy levéltárból származik, ahol a halál helye „Soom”. 

= 1735 elıtt 
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1,243. pongyeloki Galambos Sára (okirati elıfordulása: 1714-1779) * 1713. jan. 20. körül † 
1767 elıtt 
Születésére vonatkozó adat nagyapja, Tussay Márton 1713.04.10. napján kelt levelébıl került számításra, 

mely szerint a levél keltezésekor Sára 10 hetes árva volt. Itt olvashatunk gyámságával kapcsolatos atyai 
kívánságokról. 

1713.06.29. napján kelt a végsı intézkedés a gyámságával kapcsolatban. 
1714-ban a Kende család levéltárában említi egy irat. 
1735.02.04. napján Bécsben kelt III. Károly király által kiadott okiratban szerepelnek a felmenıi. 
1754.10.13. napján a fiának írt levele fennmaradt, az OL-ban található. 
1767. évi (keltezetlen ?) levelében a férje „idvezültnek” nevezi. 
Érdekes, hogy egy forrás szerint  Tasnád városában fekvı részbirtokát 1779-ben Károlyi Antalnak adja a 

férje közremőködésével, ami ellen Barcsai Miklós tiltakozott. 
 

1,244. bájogi hégen Szénás Péter (okirati elıfordulás: 1649-1689) 
1649-ben apjával tiltakozott másoknak Széplakba és Baromlakba történı beiktatása ellen. 
1689.02.28.-án valószínőleg az ı jobbágyai tanúskodtak egy perben. 
A Szénás család kriptája Tasnádszarvadon volt. 

1,245. bájogi hégen Szénás Mária (Ilona) (okirati elıfordulás: 1655) 
 

1,246. bihari Terjény(i) Mihály (okirati elıfordulása: 1720-1732) † 1743 elıtt 
1720-ban Kraszna vármegyei követ, 85 forintot kapott költségeire. 
1732-ben Kraszna vármegye juratus assessora (itt valószínőleg: törvényszéki esküdt) 
Felesége 1743-ban már Szénás Zsigmond felesége. 

1,247. Bocskai „Pap” Katalin  (okirati elıfordulása: 1743-1771) † 1771. jún. 2. után 
1743 elıtt megözvegyült, ezután Szénás Zsigmond (†1768.02.01., lásd.: Szénásy József - 622 sorszám- 

testvére) felesége. 
1743-ban a bályoki református (evangélikus) egyháznak úrasztala kendıt adományozott, amin ez olvas-

ható: 
”Ezen abroszt adta T. Szénás Sigmondné asszonyom eökegyelme Bocskai Pap Katalin asz-

szony, a bályoki reformátum ecclésiának 1743.” 
 
1756-ban a szilágysomlyói evangélikus-református egyháznak ónkannát adományozott. 
1760-ban a tasnádszarvadi református egyháznak aranyozott ezüst kelyhet adományozott. 
1768-ban egy 250 kg súlyú harangot adományozott a bályoki egyháznak, melyen ez a felirat volt olvasható: 

 
„Ezen harangot az Isten dicsıségére a bályoki ref. szent Ecclésiának istenes indulatjokból 

Bályoki Hügen Szénási Sigmond és hitestársa Bocskai Papp Katalin öntették tulajdon költ-
ségükön 1768-ik esztendıben. Harangöntı Lázár György által.”  

A harangot 1917.04.19. napján háborús célokra elvitték, 1.020 korona értékben. (fennmaradt a temesvári 
katonai parancsnokság igazolása) 

 
1771.06.02. napján ezzel a verssel „búcsúzott” tıle unokájának férje, Tisza László: 
 

„Szívemben el zárva tartom személlyedet 
Gyászos N. anyának esmérvén tégedet, 
Isten védelmezze bús özvegységedet, 
Jobb kezén hordozván tisztes vénségedet. 
Kérlek elmaradott árváim s árváid 
Vedd kegyes szívedre kedves unokáid, 
Lesznek illatozó gyönyörő rósáid 
Néked is míg végre le folynak óráid… 
Míg pedig élsz gyászos homály ne boríttson, 
Világ gonosz keze meg ne szomoríttson, 
Oltalma ölében az Isten szoríttson, 
Végre a mennyei tsőrben takaríttson.” 

 
Mivel Bályogon halt meg valószínőleg és a bályogi halotti anyakönyvek 1774 augusztus – 1776 április között 

hiányoznak, ezért vélelmezhetı, hogy ebben az idıközben halálozhatott el, mert sem 1771-1774 között, 
sem 1776 után nem találtam a halotti bejegyzését. 

 
Bocskai Pap Kata származásával kapcsolatban két lehetséges megoldásra jutottam: a kevésbé valószínő 

megoldás, hogy a ksimarjai Bocskai családból származik, az igen valószínő megoldás pedig az, hogy az 
ákosi Pap Vid családból származik.  

 
A kismarjai Bocskai-családhoz tartozás érvei:  
Édesapjának vélelmezhetjük Bocskai „Pap” Jánost (okirati elıfordulása: 1729-1761) † Vérvölgy, 1761. febr. 

9. – 1762. nov. 15. között. Életrajzi adatai: 1729-ben az ilosvai és sarmasági, 1730-1735 között vér-
völgyi, 1736-ban a menyıi, 1756-ban a krasznahorváti evangélikus gyülekezet lelkésze. 

Lelkészi szolgálata miatt ragadhatott rá és lányára a „Pap” név, azaz Bocskai „Pap” családi név.  
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Nemességének –esetleges- eredetével  kapcsolatban fontos utalni arra, hogy Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem 1629.07.13-án az összes evangélikus és  református lelkésznek (egyesek szerint felekezetre 
tekintet nélkül minden papnak) armálist adott ki, melyben az erdélyi és a magyarországi részekben 
(Partium) élı lelkipásztorok leszármazottait megnemesítette. Ez a címeres nemeslevél az erdélyi 
református lelkipásztorok nemesleveleként vált ismertté, ezután szaporodtak el a „Pap” nevő nemesek. 
Lehetséges, hogy Bocskai János ıse is lelkész volt, erre tekintettel kapott nemességet és toldotta meg a 
„Pap” jelzıvel a családi nevét. 

Vizsgálhatjuk, hogy fennállhat-e a kapcsolat a kismarjai Bocskai családdal, amelybıl pl. Bocskai István 
(1557-1606) erdélyi fejedelem származott.  

Érdemes a táblát megtekinteni: 
 
   Bocskai András      Lónyay István 
   Bornemisza Borbála (?)     Báthory Katalin 

 
 
Bocskai           Bárczay    Bocskai   Bocskai  Lónyay  

 Lónyay 
Margit           Ferenc   György  Miklós  Zsigmond János 
Szinyei           Hanyi   Bornemissza Berzeviczy Varkoch           

Kendeffy 
Kristóf           Klára   Borbála  Judit  Margit  Zsófia 
 
 
 
Szinyei Bárczay  Bárczay  Bocskai  Bocskai  Lónyay            Lónyay 
Kristóf Ilona  Ferenc  István  István  Zsuzsa            István

    Hanyi              Sarmasági
     Klára              Anna 

 
 
 
   Bárczay János  Bocskai János    Lónyay Gábor 
   Hoporsorom Erzsébet      Guthy Erzsébet 
 
 
 
   Bárczay László  Bocskai „Pap” Kata   Lónyay Ferenc 
   Szemere Klára  Terjényi Mihály              Girincsy Borbála 
 
 
 
   Bárczay László  Terjényi Rebeka    Lónyay Ferenc 
   Lónyay Klára  Szénás József    Galambos Sára 
 
 
 
   Bárczay Miklós  Szénás Zsuzsanna 
 
 
 
Tények: 
Bocskai András református ág leszármazója 
Bocskai Miklós fia Bocskai István (+1672) zempléni fısipán Erdélybe menekült a rokonaihoz a Wesselényi 

felkelés után. 
Bocskai György fia Istvánnak volt két gyermeke, egyikük János, akit 1670-ben Demjénházán jegyeztek. A 

források nyilván János testvérének leszármazóitól erednek, mert ezen János ágára nincs adatuk. Pálmay 
József: Marostorda Vármegye nemes családjai könyve 29. oldalán a „remetei Bocskay” család alatt 
taglalja az ide felvett adatokat, mely szerint Bocskai György fia Istvánnak két fia volt, András, aki 
Remete községben lakott, és János, aki Demjénházán. Pálmay ezután csak András leszármazóival foglal-
kozik. A Királyi Tábla 1841-ben (Pálmay és Kıváry adatai együtt ezt állítják) elfogadta a leszármazási 
kapcsolatot a kismarjai Bocskaiakkal, Bocskai Györgyön keresztül, vélhetıen Bocskai András leszármazói 
perében-ügyében. 

Bocskai „Pap” Kata nevét lehetséges, hogy az apja lelkészi pozíciója miatt kapta, apját Petri Mór Ilosva, 
Kraszna-Horvát, Menyı és Sarmaság leírásánál csak Bocskai Jánosként említi, a Bocskai családnál sem 
teszi hozzá a nevéhez a „Pap” jelzıt. Ezekbıl arra is lehet következtetni, hogy a családi név Bocskai volt. 

Nem ismeretes Erdélyben más Bocskai család csak ez az egy.  
A fenti ábrán Bárczay Miklós és Szénás Zsuzsanna távoli ısi rokonságában benne voltak a Bocskaiak. 
Lónyay Zsuzsanna testvére, Lónyay István unokatestvére Lónyay Anna, Kemény János (1607-1662) erdélyi 

fejedelem felesége volt. 

?
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A fenti családi kapcsolatokat figyelembevéve, a Bocskai család erdélyi mozgására tekintettel, a családok 
politikai hovatartozását sem elfelejtve, vizsgálhatónak tartom, hogy Bocskai Kata apja István vagy 
azonos Bocskai György fia István fiával, de valószínőbb, hogy –ha fennáll a kapcsolat- akkor azonos 
ennek unokájával. Ez az esetleges kapcsolat magyarázhatja azt, hogy Szénás József és –a családja 
tekintetében nem igazán „jegyzett”- Terjényi Rebeka leszármazói (lásd férje szócikkében) hogyan 
házasodhattak olyan neves családok tagjaival, mint akikkel házasodtak: magyargyerımonostori Kabos, 
borosjenıi Tisza, köröstarcsai Weér, csanálosi Ravazdy, bárczai Bárczay. 

 
Az ákosi Pap Vid-családhoz tartozás érvei: 
 
Az ábrán látható személyek mindegyikének szerepe van Bocskai Pap Kata származásának valószínősí-

tésében. 
 

Bay Klára (*1715+1761) 
1733 
Bölöni László  

    Bölöni Sándor 
Bölöni Sándor                  (1640-1715) 
(+ 1768) 

Bölöni Krisztina 1750e 
Török Krisztina Török Zsigmond (Ján.) ty. Nagy Zsófia 

  (+1799 után) Pap Kata (+1760 u) 1699 elıtt  Pap Vid István 
    2.f. Halmágyi István  Pap Vid Zsigmond 1673 elıtt  (1.f. Szamaróczy János) 
Terjéni István     (*1670  körül) Guthy Anna  Bagossy Zsuzsanna 
      (1764)       (*1645 után  1645-1652 között 
        + 1696 után) Guthy István  
       T. Mihály         (1652-1681) 
       T. Katalin   Guthy Dénes   Guthy Farkas 
       Ráthonyi Gábor      (1690-1707 alispán) 
    Guthy Rebeka   Sarmasági Mária 
 
    Bydeskuty Zsigmond  Bydeskuty Ferenc 
    (1684 fej. lovászmest. (1673)  Bydeskuty István 
    vr., Sz.Somlyó,1725.03.01.)  (1632-1648) 
  Terjéni Erzsébet Pap Vid László   Szarvady Anna (Ilona) 
 
    1699 után  
     Pap Vid István Bydeskuty Erzsébet Bydeskuty Tamás 

(1658)  
 

Terjéni Rebeka     Bocskai Pap Kata (?) 
1744/45 (+1789) (*1700/10 + 1771 u) 
Szénás József (+1762) 1.f. Terjéni Mihály (+1732-1743, valószínőleg + 1733-ban) 

   2.f. Szénás Zsigmond (+ 1768; megj.: Szénás József testvére) 

 
Alapfeltételezés:  
 
Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiájában  
1.) a Bocskai családnév alatt a következıket közli: „Bocskai János 1729-ben ilosvai, azután sármasági, 

1736-ban menyıi, 1756-ban krasznahorváti evang. reform. pap (székbeli bíróságot is viselt; meghalt 
Vérvölgyön). Bocskai József 1790-ben somlyai adózó.” 

2.) Tasnád-Szarvad leírásánál ezt közli: „Harangjait (egyiknek ez a felirata: Soli Deo Gloria) a Szénásiak 
öntették, a kiknek kriptájok ez egyház alatt volt. Egy aranyozott ezüst kelyhet is «Szénássy Zsigmondné 
szül. Bocskai Pap Kata» asszony adott 1760-ban.” 

3.) a Szénási családnál így ír: „B. H. Szénás Zsigmondné Pap Kata 1756-ban a szilágysomlyói evang. 
református egyháznak egy nagy ónkannát, 1760-ban (Szénássy Zsigmondné szül. Bocskai Pap Kata) a 
tasnádszarvadi evang. reform. egyháznak egy aranyozott ezüst kelyhet adott.” 

 
Ebbıl (és B. Pap Kata családjának elemzésébıl) arra a következtetésre lehet jutni, hogy Bocskai Pap Kata a 

"Pap" ragadványnevet apja lelkészi hivatása miatt kapta. Mi viszont a Bocskai Pap Kata családi nevében 
szereplı „Bocskai” névrészt nem azonosítjuk Bocskai János (+ 1761/62) lelkész családi nevével, mivel  

a.) Bocskai János soha nem viselte a Bocskai „Pap” családi nevet; 
b.) Bocskai János kb. ugyanabban az idıben született, mint Bocskai Pap Kata, így inkább testvére, mintsem 

apja lehetett Katának, mivel ha apja lett volna, akkor kb. 1660-80 körül kellett volna születnie, és ebben 
az esetben 80-100 évesen halt volna meg, és (!) 1729-ben 50-70 évesen kellett volna a lelkészi 
hivatását elkezdenie gyakorolni. Ezt nagyon nem valószínő, ismerve karrierjét: Kolozsváron tanult, majd 
Szilágycsehiben lett rektor (iskolaigazgató), majd 1729-ben az ilosvai és sarmasági, 1730-1735 között 
vérvölgyi, 1736-ban a menyıi, 1756-ban a krasznahorváti evangélikus gyülekezet lelkésze, illetve 1761.02.09.-
én még Vérvölgyben szerepel egy jegyzıkönyvben, mely arra utal, hogy esetleg felfüggesztettét és vitája van a 
hívekkel. Ez  a sor egy „kezdı” lelkész teljes életpályályát mutatja be, így nem valószínő, hogy 1729-ben 50-70 
évesen nekikezdett volna a lelkészkedésnek. Sokkal valószínőbb, hogy az akkori tanulmányi idıt is 
figyelembevéve 1700-1710 között született, éppen úgy, ahogyan B. Pap Kata. 

 
Fontos bizonyíték: Bocskai Pap Katának (továbbiakban B. Pap Kata) a Pap Vid családdal kapcsolatos 

rokonságára utal egy közvetett –egyebekben viszont alapvetı- bizonyíték. 1761-ben, amikor meghalt 
Bölöni Lászlóné Bay Klára, a búcsúztatójában többek között ez szerepel Szénás József és Zsigmond 
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vonatkozásában: férjéhez –azaz Bölöni Lászlóhoz- „sok atyafiságos reflexióval” voltak. Eszerint a Szénás 
testvérek valamilyen rokoni kapcsolatban álltak Bölöni Lászlóval. Ha megnézzük a fenti ábrát, láthatjuk, 
hogy Bölöni László unokahúga Terjéni István felesége volt, annak a Terjéni Istvánnak, aki minden 
bizonnyal Szénás József feleségének, Terjéni Rebekának volt a testvére. Erre lehet azt mondani, hogy ez 
csak a Terjéni rokonságot bizonyítaná, azonban a közvetett bizonyítékok (lásd.: alább) azt vélelmezik, 
hogy nem csak Terjéni vonalon, hanem Pap (Pap Vid) vonalon is fennállt a rokonság. (Forrás: Bölöni 
László: A nagybölöni Bölöny-Család (Bewlewn nemzettség) története; Kolozsvár, 1903) 

 
Közvetett bizonyítékok, melyek a családi kapcsolatokra utalnak (idırendi sorendben) 
1. 1720.08.31. napján Kraszna vármegye egy pozsonyi küldetésre többek között Bydeskuty Zsigmondnak 

100 rFt-ot, Terjéni Mihálynak 85 rFt-ot adományozott. 
2. 1728.08.25. napján születik ítélet abban a perben, ahol Szénás Zsigmond a kutsói (Kucsó) jószág 

ügyében perelte Guthy Dénest; 
3. 1732-ben Kraszna vármegye assessora Terjéni Mihály, 1741-ben Kraszna vármegye assessorai: Szé-

nás Zsigmond, Pap Vid István (Terjéni Erzsébet férje), Bydeskuty István és Sámuel; 
4. Gyámi okiratot vett fel (írt alá) Bölöni Sándor ügyében Terjéni Mihály (juratus assessor) (és a 

Szilágysomlyóban lakó Szénás Ferenc ordinarius notarius), ezután 1733-ban újabb okirat került felvé-
telre ekkor már csak Szénás István közremőködésével. 

5. 1760.06.12. napján Pap Vid Zsigmond lánya özv. Török Zsigmondné Pap Kata vonatkozásában Viski 
Gábor és Sándorházy (Gencsy) István vizsgáltatja, hogy Bürgezden, Ákoson, Kraszna-Mihályfalván, 
Zálnokon, Érszentkirályon, Lompérton, Szakácsiban és Szoldobágyon Pap Katának (és Vid ıseinek) mi-
lyen birtokai vannak (ez a települések tekintetében jelentıs információ, lásd B. Pap Katánál) 

6. 1768-ban (! Lásd.: B. Pap Kata adományozásait) Pap Vid István és Terjéni Erzsébet Ippon harangot 
adományozott (pontosabban a pénzbıl harangot öntetett Lázár György öntı) 

7. B. Pap Kata adományozásai 
- 1743, úrasztala kendı, Bályok (itt a jegyzıkönyvben Botskai Pap Kata néven szerepel) 
- 1756, ónkanna, Szilágysomlyó (itt a jegyzıkönyvben Pap Kata néven szerepel) 
- 1757, óntányér, Bürgezd (itt a jegyzıkönyvben Botskai Pap Kata néven szerepel) 
- 1760, ezüst kehely, Tasnádszarvad (itt a jegyzıkönyvben Bocskai Pap Kata néven szerepel) 
- 1768, harang, Bályok (Lázár György öntı által) 

Különösen fontosnak tartom, hogy Bürgezd pl. mindkét Pap Kata esetében jelentısséggel bír. Emlí-
tést érdemes az is pl.: hogy Bydeskuthy Erzsébet unokatestvére, Bydeskuty Boldizsár a szilágysomlyói 
házát 1710-ben végrendelettel a nejére hagyta (magyarul ott is birtokosok voltak), vagy hogy 
Tasnádszarvadon és Bürgezden is birtokos volt Guthy Farkas. 

8. Szénás József és Terjéni Rebeka gyermekeinek is voltak még birtokai Szoldobágyon. 
9. A Bydeskutyak ábrán látható ága a szıdemeteri ág, amely nagyon közel van Bályokhoz, amely a 

Terjén-Szénás család fı birtoka volt. 
10. A Pap Vid családban Pap Vid Istvánnak és Gúthy Annának volt egy Kata lánya, aki Nagy Iván szerint 

nem hagyott utódot maga után, illetve ennek a Katának volt a testvére Pap Vid Zsigmond, akinek  
egyik lánya lett Törökné Pap Kata. Igen valószínő, hogy a Nagy Iván által nem kidolgozott Pap Vid Ist-
ván-Bydeskuty Erzsébet házaspárnak nem csak két fia (István és Zsigmond), hanem több gyermeke, 
így köztük „Kata” is születhetett. 

11. Egyéb: Terjéni Istvánnak Terjéni Mihálytól és Pap Katától való származását idıben, térbeni megjelené-
sén túl igazolja a két gyermekének keresztneve: Mihály és Kata. Ugyancsak valószínőleg nem véletlen, 
hogy a három Terjéni-Pap gyermek keresztneve: István, Erzsébet és Rebeka. Neveiket kaphatták a 
következı rokonaik után (feltéve, ha a fenti ábra helyes) 

Terjéni István  dédapja, Pap Vid István 
Terjéni Erzsébet nagyanyja, Pap Vid Lászlóné Bydeskuty Erzsébet 
Terjéni Rebeka  nagyanyja, Pap Vid Lászlóné Bydeskuty Erzsébet sógornıjétıl,  

Guthy Rebekától (egyben apja, Terjéni Mihály kollégájának a fe-
leségétıl) 

 
Amennyiben a fenti ábra helyes, akkor B. Pap Kata vonatkozásában két érdekességet is láthatunk: 
egyrészt Szénás Zsigmond feleségeként Szénás Zsigmond öccséhez (József) adta lányát, Terjéni Rebekát, 

másrészt másik lányát, Terjéni Erzsébetet az ı testvérével (azaz a feleség nagybátyjával), Pap Vid 
Istvánnal házasította ki.   

 
Mindezeken túlmenıen lehetséges, hogy a Bocskai ragadványnevet azért viselte Pap Kata, hogy a vele 

egyidıben élt ugyancsak Pap Katától megkülönböztessék. (Bocskó pl.: Máramaros és Szatmár határán 
fekszik.) 

 
Ha a Pap Vid családdal kapcsolatos feltevés a helyes (kutatni érdemes), akkor a „kuruc” rokonságba (lád.: 

hátul, mellékleteknél) felvételre kerülhetnének a következı „jegyzett” kurucok: Bagossy István, Bagosy 
László, Bagossy Pál, Lónyay Gábor, Guthy Farkas, Bydeskuty Zsigmond, Bydeskuty Sámuel, Bydeskuty 
Lajos!  

 
Tekintettel a késıbbi kutatásokra, itt megadom  B. Pap Kata helyesnek vélt ısfáját, kommentárok nélkül: 
 
2,494. ákosi Pap Vid László, * 1670/75 
2,495. ippi Bydeskuthy Erzsébet 
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4,988. ákosi Pap Vid istván (oe.: 1651-1682) 
4,989. guti Guthy Anna + 1696 után 
4,990. ippi Bydeskuthy Tamás (oe.: 1658-1692) 
9,976. ákosi Pap Vid István + 1664. elıtt 
9,977. tıtöri és hatvani Hatvany Erzsébet  + 1648 után 
9,978. guti Guthy István (oe.: 1652-1681) 
9,979. csengerbagosi, bagosi Bagossy Zsuzsanna (oe.: 1644-1667) 
9,980. ippi Bydeskuty István (oe.: 1632-1648) 
9,981. pelleszarvadi Szarvady Anna Ilona 
 
19,952. ákosi Pap Vid István (oe.: 1559-1570) 
19,953. keresztúri Sikolya Katalin 
19,954. tıtöri és hatvani Hatvany  János + 1630 elıtt 
19,955. szakácsi Szakácsi Zsuzsanna (oe.: 1606-1630) 
19,956. guti Guthy Miklós (oe.: 1593) 
19,957. hadadi Móré Anna (oe.: 1618) 
19,958. csengerbagosi, bagosi Bagossy Pál (oe.: 1603-1608) 
19,959. mindszenti Vid Borbála  
19,960. ippi Bydeskuthy Tamás 
19,961. bájogi Szénás Margit (oe.: 1594) 
 
39,906. keresztúri Sikolya László 
39,907. Ákosi Erzsébet 
39,908.tıtöri és hatvani Hatvany János 
39,909. mindszenti Mindszenthy Katalin (oe.: 1588) 
39,910. szakácsi Szakácsi László (oe.: 1588) 
39,912. guti Guthy János (oe.: 1526-1554) 
39,914. hadadi Móré Bálint (oe.: 1591-1611) 
39,915. borsai Borsai Erzsébet + 1618 után 
39,916. bagosi Bagossy Pál (oe.: 1606) 
39,917. bilgezdi Nagy Katalin (oe.: 1588) 
39,918. mindszenti Vid László 
39,919. gencsi Gencsy Anna 
39,920. ippi Bydeskuty Tamás (oe.: 1587) 

 

79,812. keresztúri Sikolya Balázs 
79,818. mindszenti Mindszenthy Szerafin (oe.: 1532) 
79,820. Szakácsi László (oe.: 1533-1543) 
79,824. guti Guthy Benedek 
79,825. filpesi Filpessy Orsolya 
79,828. hadadi Móré Márton (oe.: 1550) 
79,832. bagosi Bagossy János 
79,833. Mindszenthy Krisztina (oe.: 1588) 
79,834. bilgezdi Nagy Ferenc 
79,835. récsei Récsey Katalin 
79,838. gencsi Gencsy István 
79,840. ippi Bydeskuty tamás (oe.: 1551) 

 

159,640. Szakácsi Bálint 
159,641. Kaplyon Anna 
159,648. = 79,504 
159,649. Balázsházy Erzsébet 
159,650. filpesi Filpessy Péter (oe.: 1479) + 1510 elıtt 
159,651. N. Margit + 1510 után 
159,656. hadadi Móré János 
159,657. désházi Désházy Katalin 
159,670. récsei Récsey Tamás 
159,676. gencsi Gencsy Imre 
159,680. Ippi György (Bydeskuty Család) (oe.: 1510-1555) 
159,681. „jakabfi” kusaly Jakcs Kata (oe.: 1507) 

 

319,300. Fülpösi Bálint (Filpessy Család) (oe.: 1429-1441) 
319,301. N. Neste 
319,314. désházi Désházy Mihály (oe.: 1512) 
319,352. Gencsy Ferenc 
319,360. Kún László (Bydeskuthy Család) (oe.: 1459-1494) 
319,361. Ippy Ilona (oe.: 1483) 
319,362. „kászonyi”, „jakabfi” Kusaly László (oe.: 1466-1510) 

 

638,600. Fülpösi János (Filpessy Család) (oe.: 1399-1455) 
638,601. Kusali Zsuzsa (oe.: 1399) 
638,628. Désházy Kelemen (oe.: 1492) 
638,720.  Bydeskuthy Kun János (Bydeskuthy Család)  



————    103103103103    ———— 

 
 

638,721. Vérvölgyi Margit 
638,721. Ippy László 
638,724. kusaly Jakcs György (oe.: 1425-1463) 
638,725. Semsei Afra (oe.: 1460-1483) 

 

1,277,200. Lırinc (Filpessy Család) (oe.: 1357-1360) 
1,277,448. = 1,270,192. 

 

2,554,400. Péter (Filpessy Család) (oe.: 1338) 
 

5,108,800. Lulka (Filpessy Család) 
 

1,280. Bátai György, * Szilágy (?) (Baranya megye) 1680/90.  
Megj.: Szilágy összeírásában szerepel, vele együtt ott megtalálható (valószínőleg) 1,302 is.  
Vélhetıen együtt vándoroltak be Zala Megyébe. 

1,281. Csonka Erzsébet, * 1680/90. 
 

1,284. Husz János, * 1695. † 1746 után  
Szentgrót-Polgárvárosban az 1745-1746 évi összeírásban 50 éves, az 1746 évi összeírásban nincs 

feltüntetve az életkora. 

1,285. Szőcs Erzsébet, * 1705. † 1746 után 
Szentgrót-Polgárvárosban 1745-1746 évi összeírásban 40 éves, az 1746 évi összeírásban nincs feltüntetve 

az életkora. 
 

1,298. Németh Balázs, * 1689. † Zalaszentlászló, 1779. jan. 1. 
 

1,300. Reszneky István, * 1717. † 1771 után. 
1757-ben Zalaszentlászlón él özvegyen. 

 

1,302. Tarr György, * Szilágy (?, Baranya), 1693. † 1757 után.  
1757-ben Zalaszentlászlón 55 évesen él családjával. 

1,303. Simonyi Judit, * 1702. † 1757 után. 
1757-ben Zalaszentlászlón 64 évesen él feleségével, és gyermekeivel, unokáival. 

 

1,314. Horváth János, * 1682. † Zalaszentgrót, 1755. ápr. 15.   
1,315. Bálint Helena, * 1690/1700. 
 

1,326. Illa Mihály, * 1680/90.  
1,327. Ágoston Júlia, * 1680/90. 
 

1,336. Bokros Márton, * 1700/10.  
1,337. N. Margit, * 1700/10. 
 

1,338. Németh Mihály, * 1698. † Zalaszentgrót, 1762. máj. 28.  
1,339. Török Erzsébet, * 1702. † Zalaszentgrót, 1762. máj. 5.  
 

1,340. Tiber András, * 1720/30.  
1,341. Sokácz Helena, * 1720/30. 
 

1,342. Horváth Mihály, * 1710/20.  
1,343. N. Anna, * 1710/20. 
 

1,368. Horváth Márton, * 1665. † 1748 elıtt  
1745-1746-ban Zalaszentgróton él 80 évesen, feleségével. 

1,369. Beke Katalin, * 1685. † 1748 elıtt. 
1745-1746-ban Zalaszentgróton él 60 évesen, feleségével. 

 

1,370. Vissontay György, * 1700. † 1757 elıtt.  
Evangélikus. 
1746-ban Zalaszentgróton él katolikus feleségével és gyermekeivel. Gyermekei: István (27), Ádám (17). 
1748-ban Zalaszentgróton él 47 évesen feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: Ádám (15), Erzsébet (18). 

1,371. Molnár Erzsébet, * 1697/1703. † 1757 után. 
1746-ban Zalaszentgróton él családjával. 
1748-ban Zalaszentgróton él 45 évesen, családjával. 

 

1,374. Fischl Péter, * 1710/20. † 1746 után 
1746-ban Egregyen él feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: Mátyás (10), Julianna (7), Marianna (4). 
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1,375. Raichardt Marianna, * 1710/20. † 1746 után 
 

1,382. Henczi Mihály, * 1713/15. † 1750 után.  
1,383. N. Helena, * 1717/19. † 1750 után. 
 

1,392. Böröcz András, * 1704/15.  † Németfalu, 1774. márc.  15.  
1,393. Varga Erzsébet, * 1714. † Németfalu, 1758. dec. 17.  
 

1,394. Nyári Márton, * 1727/31. † Németfalu, 1776. febr. 18.  
1757-ben Németfalun (Ligetfalva) él 30 évesen feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: Julianna (11), Rosina 

(8). 

1,395. Svetics (Skolics) Anna (Marianna), * 1725/26. † Németfalu, 1758. ápr. 20.  
1757-ben Németfalun (Ligetfalva) él 32 évesen. 

 

1,396. Szabó Sándor, * 1710/31.  † 1771 után.  
1767-1769-ben Almásházán él 58 évesen feleségével. 
1771-ben Almásházán él, zavaros életkormegadások szerepelnek az iratokban.  

1,397. Posta (Posza) Judit, * 1718/31. † 1771 után. 
1767-1769-ben Almásházán él 50 évesen feleségével. 
1771-ben Almásházán él, zavaros életkormegadások.  

 

1,400. Magyar György, * 1730.  † Németfalu, 1808. jan. 23.  
 

1,424. Giber Márton, * 1664. † 1746 után 
1746-ban Keszthelyen 82 évesen él. 

 

1,458. Nyírı Ferenc, * 1707/14. † 1746 után 
1745-1746-ban Lesenceistvándon él, életkor megjelölése nélkül. 
1746-ban Lesenceistvándon él 32 évesen, feleségével. 

1,459. Márkus Erzsébet, * 1710/13. † 1746 után 
1745-1746-ban Lesenceistvándon él, életkor megjelölése nélkül. 
1746-ban Lesenceistvándon él 33 évesen, férjével. 

 

1,466. Komlódi János, * 1710. † 1746 után 
1745-1746-ban Lesenceistvándon él 35 évesen feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: Éva (14), Erzsébet 

(7). 

1,467. Rákoss Erzsébet, * 1702. † 1746 után 
1745-1746-ban Lesenceistvándon él 43 évesen családjával. 

 

1,468. Kondor István, * 1697. † 1757 után 
1746-ban Lesenceistvándon él 50 évesen feleségével, gyermekeivel. Gyermekei: József (16), Pál (10), Éva 

(12). 
1757-ban 64 évesen él Lesenceistvándon 

1,469. Molnár Erzsébet, * 1702/06. † 1746 után 
1746-ban Lesenceistvándon él 40 évesen családjával. 

 

1,470. = 1,458.  
1,471. = 1,459.  
 

1,512. Domján György, * 1684. † Keszthely, 1754. jún. 22.  
 

1,516. Szabó János, * 1716. † Raposka, 1790. febr. 16.   
1,517. Nagy Zsuzsa, * 1700/10. 
 

1,518. Ozola Márton, * 1710/20. † Raposka, 1787. máj. 30.  
1,519. Csider Erzsébet, * 1717. † Raposka, 1786. nov. 25.   
 

1,536. Könings Tilmanus, * Sittard, 1640/50.   
1,537. N. Ursula. 
 

1,538. Coenen (Kohn) Conradus, * 1643/55.  
1,539. Busten (Basten, Buest) Maria Meijken, * Luik, 1655.   
 

1,540. Keumans (Koemans) Franciscus, * Sittard, 1634. márc. 12.  † uo. 1673. ápr. 6.  
=  Sittard, 1662. febr. 16.   
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1,541. Roomen (Rohmen) Elisabeth, * Sittard, 1642. aug. 3. † uo. 1673. ápr. 6.   
 

1,542. Nohlmans (Nolmans) Wilhelm Guiliemus, * Sittard, 1631. jún. 10.  
=  Sittard, 1667. febr. 10.  
1,543. Klincken Metgen Mechtildis, * Sittard, 1648. jan. 9.   
 

1,544. Meessen Martin, * Eilendorf,  1610/15.  † uo. 1687. márc. 11.   
Ülnök, helytartó Eilendorfban. A családnak címere is volt, ennek német nyelvő leírása: „In Weiß ein von drei Roten 

Vöglen begleiteter roter Sparren. Auf dem Helm zwischen einem roten und einem weißen Flügel ein roter 
Vogel“ 

=  1650. 
1,545. Brewer (Breuer) Agnes, * 1630. † Eilendorf, 1683. jún. 6.   
 

1,546. Eich (zur) Cornelius, * Haaren-Aachen, 1620/30.  
= 1660.  
1,547. Messen Sophia, * 1630. 
 

1,552. Otten Arnoldus Martus, * Sittard, 1633. dec. 10.  † Schinnen,  1721. máj. 11.   
 =  Beek, 1662. febr. 5.  
1,553. Wynen (Wijnen) Petronella, * 1638.márc. 14. †  Schinnen, 1721. dec. 24.  
 

1,554. Claessens (Ruijsschen, Vrencken) Paulus, * Schinnen, 1640. máj. 12. † uo. 1690. aug. 
3.  

=  Schinnen, 1666. szept. 29.  
1,555. Spons Maria, * Schinnen, 1645. ápr. 16. † Schinnen / Nagelbeek, 1732. jan. 11.   
 

1,556. Smeets Joannes, * Kleindoenrade, 1660/62.  † Merkelbeek, 1739. okt. 27.   
=  Oirsbeek, 1690. máj. 28.  
1,557. Hennen Petronella, * Doenrade-Merkelbeek, 1670. † Merkelbeek, 1747. júl. 24.  
 

1,558. Diederen (Dederens, Ramaeckers) Joannes, * 1646. szept. 4. † Schinnen, 1721. okt. 28.   
=  Schinnen, 1675. febr. 20.   
1,559. Limpens Johanna, * Schinnen, 1645.  † uo. 1726. nov. 18.   
 

1,560. Schuttgens Joannes, * Schinnen, 1659. máj. 4.  † uo. 1703. szept. 29.   
=  Schinnen, 1693. márc. 31.   
1,561. Vromen Ida, * Schinnen, 1662. jan. 15.  † uo. 1744. aug. 3.   
 

1,563. Pesch Catharina,  * Schinnen, 1655. dec. 22.  
 

1,564. Vromen Theodorus, * Schinnen, 1654. júl. 1. † Sweikhuisen-Schinnen, 1747. márc. 14.   
=  1705. 
1,565. Schurgens Helena, * Beek, 1663. febr. 2. † Sweikhuisen-Schinnen, 1746. jún. 8.  
 

1,566. Pijls Theodorus Dierck, * Amstenrade, 1677.  † uo. 1736. ápr. 14.   
=  Amstenrade, 1700. jan. 26.   
1,567. Cleuters (Cloeters) Elisabeth, * 1675/80. † Amstenrade, 1730. szept. 19.  
 

1,568. Spee Martinus, * 1650/60.  
1,569. N. Elisabeth, * 1650/60 
 

1,572. Brandts Gerard, * Hoengen (Höngen), 1643. szept. 3.  † uo. 1722. máj. 7.  
=  Hoengen (Höngen), 1668. máj. 13.  
1,573. Dassen (Daßen, Daen) Maria, * Hoengen (Höngen), 1644. márc. 20. † uo. 1723. jún. 

28.  
 

1,574. Cranen Theodorus, * Hoengen (Höngen), 1648. nov. 14. † uo. 1703. febr. 28.  
=  1680. 
1,575. Bocken Anna Maria, * 1660. 
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1,580. Rutten Herman, * 1640/50. † Munstergeleen, 1709. febr. 21.  
=  Munstergeleen, 1674. jún. 24.  
1,581. Notermans Maria, * 1650/58. † Munstergeleen, 1745. júl. 22. 
 

1,582. Köhlen Joannes, * Sittard, 1648. szept. 21.  
=  Wert, 1682. okt. 31.  
1,583. Kessels Barbara, * Wert, 1654. szept. 9.  
 

1,586. Dilsen (van) Joannes, * 1650/60. † Susteren, 1707. febr. 26.  
=  Susteren, 1684. okt. 5.  
1,587. Abrahams Catharina, * 1650/60. 
 

1,588. Wintracken (Wijntracken, Wentracken) Petrus, * 1666. † Limbricht, 1737. febr. 11. 
 =  Limbricht, 1693. febr. 3.  
1,589. Penris (Penners) Johanna, * Sittard, 1676. nov. 19. † Limbricht, 1737. ápr. 18.  
 

1,596. Smeets Arnoldus, * 1630/40.   
=  Echt, 1660. okt. 2. 
1,597. Wijnen Catharina, * Amstenrade, 1644. febr. 21. 
 

1,600. Macholt Fridericus, * 1700/1710 
Takácsmester. 

 

1,602. Heintz Samuel, * 1700/1710 
Takácsmester. 

1,603. N. Johanna, * 1700/1710 
 

1,604. Philipp Casparus, * 1700/1710 
1,605. Richter Anna Rosina, * 1700/1710 
 

1,614. Ludovicsek / Ludovicek Johannes, * 1700/1710 
1,615. N. Maria Elisabeth, * 1700/1710 
 

1,728. Kohn Fülöp, * 1700/20. 
 

1,792. Weidinger Tamás, * 1681. † Taksony, 1740. dec. 2.   
 

1,796. Kreis Johann Wilhelm, * Lustnau, 1660. dec. 24.  † Lustnau, 1713. jún. 3.  
1,797. Bergmüller Maria 
 

1,804. Gerstenmayer Leonhard *1650/60 
1,805. N. Barbara * 1650/60 
 

1,812. Weimper Ulrich, * Kleinmünster, 1675  † Soroksár, 1755. okt. 6. 
1,813. N. Margaretha, † Dunaharaszti, 1718. márc. 27. 
 

1,826. Winter Gáspár, * 1710/15.  
1,827. N. Margit, * 1714. † Soroksár, 1778. dec. 4.  
 

1,828. Ruff Pál, * 1690/1700.  
=  Soroksár, 1721. aug. 18.   
1,829. N. Ursula, * 1690/1700. 
 

1,832. Moser József, * 1674, † Dunaharaszti, 1724. nov. 25.  
 

1,834. Rebholtz Laurent, * 1700/10.  
1,835. N. Annamária, * 1700/10. 
 

1,840. Bieber Johann Michael, * 1680/90  
= 1717 elıtt 
1,841. N. Mária Franziska, * 1691. † Dunaharaszti, 1726. júl. 26.   
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1,842. = 2,004 
1,843. = 2,005 
 

1,844. Kaltenecker György, * Gremheim, 1701. máj. 1.   
=  Blindheim, 1723. jún. 20.  
1,845. Feichtinger Anna, * Blindheim, 1698. ápr. 4. † Dunaharaszti, 1744. szept. 5.  
 

1,846. Kaltenecker Balthasar, * Gremheim, 1703. január † Dunaharaszti, 1739. ápr. 16. 
= Gremheim, 1727. febr. 17. 
1,847. Seiler Maria, * 1705/10 
 

1,848. Schwering Péter, * 1704.  † Soroksár, 1774. ápr. 1.   
 

1,852. Scheibling Ádám, * 1718.  † Soroksár, 1781. márc. 15.    
=  Soroksár, 1754. szept. 16.   
1,853. Habele Magdolna, * 1720/30. 
 

1,858. Eser Jakob * Blindheim, 1690. aug. 25.  † Taksony, 1751. szept. 2. 
= Blindheim, 1715. nov. 4. 
1,859. Bestle Elisabeth * Blindheim, 1687. ápr. 30. † Blindheim, 1722. dec. 16. 
 

1,874. Kaltenecker Johann, * Gremheim, 1703. febr. 5. 
= Dunaharaszti, 1727. aug. 4. 
1,875. Schmidt Magdalena 
 

1,884. Stricker Johann Peter, * 1678. † Soroksár, 1743. júl. 13.  
1,885. N. Ursula * 1680 körül 
 

1,886. Sapper Johann *1700/05 
= Buda, Sarlósboldogasszony (Újlak), 1717. jún. 20. 
1,887. Kleemann Mária * 1700/05 
 

1,888. Feith Johann * Berkheim, 1696 † Soroksár, 1751. máj. 22. 
= Dunaharaszti, 1723. ápr. 6. 
1,889. Tauser Gertrud * Buda, Felsıviziváros, 1703. dec. 24. 
 

1,890. Lemmich Michael Johann * 1680 † Soroksár, 1775. jún. 6. 
= 1721 elıtt 
1,891. N. Anna * 1706 † Soroksár, 1749. aug. 24. 
 

1,904. Eser Johann, * Blindheim, 1668. jún. 1. † Dunaharaszti, 1725. okt. 23. 
= Blindheim, 1690. febr. 6. 
1,905. Mayer Apollónia * Blindheim, 1668. márc. 28. 
 

1,908. Wéber János, * 1716, † Soroksár, 1758. okt. 2.   
 

1,912. Holtzmann Péter, * 1680/90.  
1,913. N. Erzsébet, * 1680/90. 
 

1,920. Waltner János, * Oberturkheim, 1693 † Dunaraszti, 1738. dec. 30.  
=  Blindheim, 1715. ápr. 29.   
1,921. Hurler Mária, * Oberturkheim, 1689 † Dunaharaszti, 1739. jún. 27. 
 

1,922. Zwinger Sebestyén, * Höfteringen, 1700. † Soroksár, 1779. szept. 17. 
Az 1744. júliusában Soroksáron tartott vizitációban szerepel Magdolna és Elisabeth gyermekeivel. 

= Buda-Felsı Víziváros, 1736. ápr. 24.   
1,923. König (Kreinisch) Mária, * Uchtcovens, 1693. † Soroksár, 1784. febr. 7. 

Az 1744. júliusában Soroksáron tartott vizitációban szerepel. 
 

1,924. Gruber Mátyás, * 1713. † Soroksár, 1790. ápr. 11.   
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1,925. Müller Mária, * 1701. † Soroksár, 1791. nov. 22.   
 

1,936. Kaltenecker Johann Wilhelm, * Gremheim, 1675. ápr. 2. † Taksony, 1745. dec. 10. 
= Blindheim, 1701. okt. 25. 
1,937. Turner Eva * 1673 † Gremheim, 1719. febr. 20. 
 

1,944. Schmidt Gáspár, * 1675. † Soroksár, 1747. szept. 26.    
Az 1744. júliusában Soroksáron tartott vizitációban szerepel. 

1,945. N. Annamária, * 1690/1700. † 1744. július után 
Az 1744. júliusában Soroksáron tartott vizitációban szerepel. 

 

1,946. Schmidt István, * 1700/10.  
1,947. N. Annamária, * 1700/10. 
 

1,960. Riesz Leonhard, * Gremheim, 1689. aug. 12. 
= Blindheim, 1712. febr. 10.  
1,961. Findbeck Barbara, * 1690/95. 
 

1,992. Teppich Konrád, * 1698. † Soroksár, 1789. júl. 5.   
1,993. Bergmann Annamária, * 1700/10. 
 

2,002. Hering Thomas, * 1660/70 
= Blindheim, 1693. nov. 9.  
2,003. Krell Apollónia, * Blindheim, 1665. aug. 21. † Dunaharaszti, 1732. okt. 26. 
 

2,004. Schuszter Bartolomeus, * Dürmentingen, 1660. † Dunaharaszti, 1739. aug. 5.   
2,005. Schuszter Margit, * 1679. † Dunaharaszti, 1739. jún. 17.   
 

2,006. Seiler Nikolaus, * Gremheim, 1663. márc. 29. † Gremheim, 1727. febr. 20. 
2,007. N. Agnetis, * 1660/70 
 

2,012. Ruff Márton, * 1680/90.  
2,013. N. Katalin, * 1680/90. 
 

2,028. Holl János Ádám, * 1700/20.  
2,029. Holl Barbara, * 1700/20. 
 

2,030. Strochmayer Erasmus, * Otterswang, 1717. nov. 14.   
=  Szigetújfalu, 1744. febr. 11.   
2,031. Manger Anna Mária, * Szigetszentmárton, 1722. nov. 9.   
 

2,034. Kaltenecker Georg * Gremheim, 1695. július  
2,035. Beringer Johanna *1700/05  
 

2,038. Gerstenmayer Johann * Wolperstetten, 1683. máj. 7. 
Taksonyban iskolaigazgató. 

2,039. N. Maria * 1694 † Taksony, 1734. jan. 15. 
 

2,040. Schuszter Franz, * Dürmentingen, 1707. † Soroksár, 1767. márc. 16. 
=  Dunaharaszti, 1714. okt. 1. 
2,041. Vetter Anna Lucia, * Dunaharaszti, 1696. dec.13. † uo., 1746. márc. 26. 
 

2,046. Kaltenecker Magnus, * Gremheim, 1694. márc. 7. † Soroksár, 1765. márc. 24.  
=  Blindheim, 1722. jún. 2.  
2,047. Widemann Apollónia, * Gremheim, 1697. szept. 28. 
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12. generáció 
 

2,468. Koszmann Hans * 1641. †  Késmárk, 1710. jan.12. 
2,469. N. Judit * 1640. †  Késmárk, 1710. jún.13. 
 

2,470. Kolbenheyer Tóbiás * Késmárk, 1646. okt. 8. 
2,471. Beck Zsuzsanna * Késmárk, 1652. dec.21. 

Elıfordulhat, hogy bökönyi Beck Pál késmárki Beck ıseinek családja és Beck Zsuzsanna családja ugyanaz a 
család. 

 

2,474. Toran János * 1646. † Túrócszentmárton, 1727. jan. 17. 
Valószínőleg ó az az 1715. évi adóösszeírásban Túrócszentmártonban adózó jobbágy vagy taksás nemes. 

 

2,476. benyói és urbanói Benyovszky Ádám * 1656 elıtt 
2,477. szklabinai és blatniczai báró Révay Julianna, † Trencsén, 1668. okt. 2. 

Elsı férje Marsovszky János (Marsovszky János és Görög Anna fia), akitıl született gyermekei: Magda 
(Urbanovszky Ferencné), János (†), Gábor (nemes Lucsánszky Anna). 

Benyovszky Ádámtól egyetlen fia született, Imre. 
Révay Juliannának – aki sokkal nem érte meg a Rákóczi Szabadságharcot - három testvére is császárpárti 

volt: Révay Ádám (pl.: 1682-ben Thököly aulae familiárisa, 1705-ben aláírta a konföderáció szövet-
séglevelét, 1706-ban fogság); Révay Ferenc (1688-1707 Túróc vármegye fıispánja, 1705-ben aláírta a 
konföderáció szövetséglevelét, †1707.09.16.), valamint Révay Zsigmond Tamás, aki 1704-ben Miskolcon 
még Rákóczihoz csatlakozott, 1705-ben aláírta a konföderáció szövetséglevelét, majd 1709-ben Túróc 
vármegye „labanc” fıispánja lett. Nagynénje volt annak a Révay Gáspárnak (Révay Ferenc fia), aki 
1704-ben még a bányavárosi gyalogosok ezredese, majd hajdúezredes, aki 1708-ban végül feladta 
Nyitrát, 1711-ben felesküdött a császárra, és 1711-ben Magyarország „részérıl” a szatmári békét 
aláírta. Ezt a pártállást valószínőleg egyszerően az eredményezte, hogy Túróc vármegyét II. Rákóczi 
Ferenc nem foglalta el, az mindig császárpárti vezetéső volt. 

 

2,478. marsó- és jablonfalvi Marsovszky Zsigmond (okirati elıfordulása: 1665) 
Marsófalván élt. 
Testvéreivel (Imre, Gáspár, Erzsébet, Anna, Kata) és szüleivel egy tulajdoni ügyben szerepel. 
Testvére, Marsovszky Imre, (†1719), 1683-ban Thököly híve és 1681-1719 között zsolnai harmincad-

ellenır, aki nem esküdött fel II. Rákóczi Ferencre. 
Négy Marsovszky Zsigmond élt közel egyidıben, ezek közül háromnak ismertek a feleségei, sajnos épp a mi 

ısfánkban szereplı Marsovszky Zsigmond feleségének neve ismeretlen. Leginkább Litassy Mária (Litassy 
István és ivánkai Vitéz Judit lánya) állhatna feleségként itt, azonban a Daróczy-győjtemény több helyen 
a következı három lánygyermeket jelölte meg gyerekeikként: Klára (Dombay János), Helena/Ilona 
(Szabadhegyi János és Barbara (Gedey Péter). Egyértelmően nem szerepeltetett fiú-utódot náluk. A 
kérdést érdemes lenne kutatni.  

Ismert egyéb –vele össze nem tévesztendı- azonos nevő személyek adatai: 
- Marsovszky Zsigmond (Miklós és Kuthfey Krisztina) – Klobusiczky Judit (1625-1628 k., Miklós és Med-

nyánszky Jusztina) 
- Marsovszky Zsigmond (Ferenc, Zbisko Dóra) – Nigrini Kata 
- Marsovszky Zsigmond – Litassy Mária (István, Vitéz Judit), gyerekeik: Klára, Ilona, Barbara 

 

2,480. bárczai Bárczay János (okirati elıfordulása: 1678-1698) * Putnok, 1647-1654 között. † 
1698. dec. 10.; temetése: Bárca, 1699. jan. 11.  
Bártfán tanult. 
Abban az idıben, amikor a sárospataki református iskolát a katolikus elnyomás miatt elıbb Kassára, majd 

Göncre menekítették, fıkurátora volt az iskolának és a kassai református egyháznak. 
Elsı felesége Szepesi Erzsébet volt, akivel összesen egy évet élt együtt. 
Második feleségével, Hoporsorom Erzsébettel 13 évet élt. 
1678-ban abaúj megyei táblabíró, Kassai Református egyház fıgondnoka. (Ez az adat igen problémás lenne, 

ha az az 1662. évi születése lenne a valós, melyet néhány forrás jegyez, ezért születési éve ellen-
ırizendı. Születési évét édesanyja végrendeletének, végrendeleteinek figyelembevételével határoltam 
be) 

1690.05.04. napján Budán ı és mások 1500 forintért eladtak egy ingatlant Vorter (?) Kristófnak és 
feleségének. 

1692-ben végrendelkezett. 
1693.11.09. napján Bárcán ı és felesége egyezséget kötött Bay Borbálával és elsı házasságából származó 

gyermekeivel. 
A bárcai református templomot ı építtette. 
Az eszléri és más birtokok ügyében 1695-1699 között zajlott a per Kállay Miklós, majd özvegye, Sztankay 

Éva és Kállay Lırinc (+ 1617) leszármazói, így Bárczay János között. 
1697.05.26. napján Bárcán kelt okiratban Bárczay István a Felsıhutka-puszta faluban lévı birtokrészét 226 

forintért zálogba adta neki és feleségének. 
1698-ben Tiszáninneni Református Egyházkerület fıkurátora. 
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Halálának pontos idıpontja  a Sárospataki Füzetek. 8. kötet  50. oldalán olvasható. 
1699.01.11. napján Bárcán okiratban felállították nemzedékrendjét a temetésekor. 
Az 1699 évi búcsúztatója szerint 1662-ben született. Mivel a búcsúztató három különbözı példányban 

maradt fenn, lehet, hogy nem elírás az 1662-év. 
Másodunokatestvére volt Bárczay György (†1703-1710 körül), aki II. Rákóczi Ferenc Gömör megyei 

substitutus vicecomese volt, illetve Bárczay Zsigmond (†1706 után), aki 1703-ban csatlakozott Rá-
kóczihoz, majd 1703.12.11. napján már Soós János alkapitánya, lovasezredes, 1706.-ban kinevezik 
fıkapitánynak, de nem fogadta el, végül 1706.07.15.-tıl kıvári kapitány. 

= 1686 
2,481. Hoporsoron / Hoporsorom Erzsébet (okirati elıfordulása: 1680-1706) † 1706. febr.16. 

után 
Elsı férje Fáy László volt. 
1680.07.19. napján Rosnyón Hoporsorom András Fáy Lászlónak, Monoky Katalinnak, ifj. Fáy Lászlónak és 

feleségének Hoporsorom Erzsébetnek 1000 forintért adta zálogba a göncruszkai nemes udvarházát és 
birtokát. 

További okiratok (melyekben még Fáy Lászlóné) Felsımérán keltezıdtek 1692.02.13. és 1692.04.15. nap-
ján, amikor Monoky Kata neki és Bárczay Jánosnak átad okiratokat. Az, hogy Fáy László meghalt vagy 
elváltak, nem derült ki. Ifj. Fáy Lászlónak nem maradt leszármazója. 

Harmadik férje Vas / Was Sándor, abaúj vármegye alispánja, akinek több gyermeket szült. 
Valószínőleg harmadik férje pozíciója tette lehetıvé, hogy pl. II. Rákóczi Ferenc 6.000. forintot kérjen 

kölcsön tıle, és errıl kötelezvényt írjon. 
1695.04.08. napján ı és férje megintették Fajgel Ferencet és feleségét, valamint Hamvay Pétert, akik erre 

négy napon belül írásban feleltek. 
1702.09.09. napján Szikszón a kérelmére vizsgálat indult a jánosdi prédiumban lévı Bányahegy alján lévı 

szántóföld ügyében. 
1703.06.11. napján Kassán Dezsıffy László és István tıle és férjétıl (Was Sándor) 200 forintot vett fel. 
1706.02.16. napján Miskolcon bíró útján idézteti Dıry Pálnét a miskolci és diósgyıri fél kúria ügyében. 

 

2,482. szemerei Szemere György, * 1668. † 1703. máj. 9.; temetve Losonc (?), 1703. máj.11. 
Noszvaj birtokosa, a sárospataki református fıiskola támogatója, assessor. 
Szemere László (†1714-1718 között), II. Rákóczi Ferenc brigadérosának (!) testvére. Szemere László 1704-

ben  kapitány,  1705.08.20. napján brigadéros. 1705-ben aláírta a konföderáció szövetséglevelét. 1706 
április-májusban a hajdúvárosok fıkapitánya, lovasezredük fıcolonellusa. 1710-ben a Duna-Tisza közi 
hadak parancsnoka. 

Halotti beszéde Tarczali Sámuel rimaszombati református tanító munkájában szerepel: „Rövid magyar 
Oratio. Debreczen, 1704. (Halotti beszédek  Szemere György felett Losonczon 1703. máj. 11. cz. 
győjteményes munkában). 

 
„E’ siralom voelgyen edes hazankban Sion fele ohajtozva utazo sok szegeny Oezvegyek ’s Árvák 

elesztoe Szelloeje. Avagy, Olly halotti tisztességtétel, mellyben a sérelmes szivue Oezvegyek vigasz-
taltatnak, mind a békeséges-tuerésnek és Isteni félelemnek gazdag jutalmával, s mind a Mennyei 
tutorság alá maradott foeldi árvájoknak, és a jobb életre által koeltoezoett Férjeknek bóldogságának 
meg-gondolásával, Melly végben ment a nehai Tekintetes Vrnak N. Szemere Gyoergy Uramnak, Ne-
mes Aba-új, és más egynehány Vármegyéknek, edgyik Foe-rend Assessorának, gyászos koporsójá-
ban való bé-szállásának, s a foeldnek gyomrában való bé-takarittatásának alkalmatosságával 
Losonczon, A beleol meg-irt személyek által; s koezoenségessé-is tétetett, Ex Authoritate Majorum.” 

= 1687.  
2,483. nagybossányi és nagyugróczi báró Bossányi Krisztina (okirati elıfordulása: 1692-

1765) * 1673 † 1765. április; temetve: Losonc, 1765. ápr. 21. 
1692.02.14. napján Losoncon tett osztályt testvérével, Lászlóval. 
1705.01.06. napján Léván kelt II. Rákóczi Ferenc levele Nógrád vármegyéhez a fejenkénti fegyverfogás 

ügyében, melyben Bossányi Krisztinát 3 lovas zsoldos küldésére kötelezte. 
Sógorai voltak atyai féltestvérei (Magdolna 1668-1710) és Klára (1670-1724) révén: Pyber Ferenc, aki 

1705-ben aláírta a konföderáció szövetséglevelét, egyben Pyber Lászlónak (†1719), Rákóczi püspök-
szenátorának az unokaöccse, illetve Ebeczky István (†1721), aki többek között Bottyán János alez-
redese, majd 1705-ben Rákóczi brigadérosa volt, aki aláírta 1705-ben a konföderációs szövetséglevelet, 
1709-ben érsekújvár commendánsa, majd végül 1711-ben generális fıstrázsamester volt. Az ı testvére 
volt Ebeczky Ádám (†1717 után), aki 1703-ban kuruc kapitány volt, 1705-ben aláírta a konföderáció 
szövetséglevelét, 1706-ban fıstrázsamester, 1710-ben commendáns, 1711-ben azonban labanc lett. 
Ugyancsak testvére volt Ebeczky Imre (†1709 elıtt), aki 1703-ban lovas ezreskapitány, 1704-ben lévai 
kapitány, 1704-1707 között érsekújvári commendáns, aki 1705-ben ugyancsak aláírta a konföderáció 
szövetséglevelét. 

1726.07.15–16. napján Pest-Pilis-Solt vármegye részgyőlése Pesten, közzétette a király mandátumát, mely 
törölte Svaidler Zsigmond elleni pert, melyet Pestaluzzi Rupert Ignác és ı kezdeményezett. 

1732.05.12.–14. napján tartott Pest-Pilis-Solt vármegye közgyőlése, a kérésére kiküldte az alispánt Gödöl-
lı, Besnyı, Babat és Egerszeg ügyében. 
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1732.11.6–11. napján tartott Pest-Pilis-Solt vármegye közgyőlése Pesten a közte és Althann Mihály Frigyes 
bíboros váci püspök, Alsónémedi földesura közti perben Kerékegyháza, Szent Dienyes puszta és Alsó-
némedi határait bejáratta. 

Második férje Ottlik György volt, II Rákóczi Ferenc fejedelem udvarnoka. 
A leírások szerint nagyon kemény, erélyes földbirtokos volt, leánykori nevét megtartotta (!) sok birtokpere 

(báró Stahremberg császári tábornokkal, Forgách családdal, a váci püspökkel stb.) és kivásárlása volt, 
és hatvanhét évig volt Gödöllı, a hozzá tartozó Besnyı, Babat és Egerszeg puszták földesura. Állítólag 
Grassalkovich Antal (1694-1771) sem tudta „legyızni” ıt, csak halála után tudta felvásárolni a gödöllıi 
területet. 

1737.07.01. napján Gyöngyösön Heves vármegye rendjei elıtt osztályt tartott testvére, Bossányi László 
gyermekeivel és unokáival. 

1744.-ben Haller Sámuel pert indit ellene (és mások ellen) azért, mert azokat a jószágokat vette el tıle a 
királyi ügyész, melyeket az apja még Bossányi Krisztinától kapott, noha a cserébe adott jószágok még 
mindig Bossányi Krisztina birtokában vannak.   

1750.08.17. napján Noszvajon kelt levélben megküldte Bárczay Pálnak Grassalkovich Antal Gödöllön, 
1750.07.05. napján kelt levelét, melyben a gödöllıi birtokért 6000 (?) forintot ajánl. 

1755.12.20. napján Egerben kelt okiratban tiltakozik az egri káptalan elıtt gróf Berényi Klára ellen, aki 
megszegte egyezségüket. 

1765-ben, halálakor 70 település tartozott hagyatékához, benne 8 bánya- és mezıváros. (Kis-Hont, Gömör, 
Nógrád, Heves, Külsı-Szolnok, Borsod megyékben.) 

1765.04.21. napján Losoncon (temetése napján) összeírták örököseinek tábláját. 
1765.04.24. napján Losoncon (3 nappal a temetése után) az örökösei egyezséget kötöttek a hagyatékot 

osztató bírák személyében. 
1765.12.10. napján Losoncon készült az az összeírás, mely a hagyatékában maradt birtokokat összeírja. Az 

összeírás szerint öt vármegye hetven településén (ebben 8 bánya-és mezıváros is volt) 260 job-
bágytelket hagyött örökül. 

Örökösei 1768-ban a Nyáry-jussért közösen pereskednek, majd Pesten, 1769.01.27. napján egyezséget 
kötnek. 

 

2,484. nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Ferenc (okirati elıfordulása: 1693-1711) * 
1636 körül, megölték Bodrogkeresztúr, † 1711. aug. 25. 
1693-ból maradt fenn elsı levele. 
1698-ban Szabolcs megye fıszolgabírája. 
1703. ıszén csatlakozott II. Rákóczi Ferenchez. 
1704.04.26. napján II. Rákóczi Ferenc a Dömsöd melletti táborban kinevezte ruházati és fegyveresítési 

katonai fıbiztossá, „tokaji substitutum kapitány”, „vestiturae et armaturae militaris supremus 
comissaius”, ezáltal (is) kuruc ezredes. 

Feladata a fegyvergyártás, és a hadsereg egyenruhával történı ellátása volt. Úgy a lıszert, mint a ruhák 
alapanyagát importálni kellett Sziléziából, Lengyelországból, Hollandiából, Angliából és Törökországból.  

1706-ban Pest-Pilis-Solt megye részgyőlése határozott ruháztatási ügyekben (pl. gyöngyösi szabókat küld-
tek hozzá), melyekben érintett volt. Mundérmesternek is nevezték. 

Miközben a hadsereg érdekeit szolgálta, magánvállalkozásokba kezdett. (pl.: 1709.09.10.-én Eötvös Miklós 
tiszántúli hadbiztossal bérbevette a kállói salétrom-mőhelyt, és ennek 1711.12.10.-ig bérlıje. Bár a 
bérleti szerzıdésben vállalt kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek évi 1000 q tisztított 
salétrom leszállításával, az érte járó pénzt nem kapták meg.) A fıbiztosi munkája során került 
kapcsolatba egy macedóniai kereskedıvel, Karácsony Sándorral, akivel üzletfelekbıl üzlettársak lettek 
(harmincadbérletben).  

1710.07.01.-tıl a Duna-Tisza közi és tiszántúli harmincadok bérlıje Fülektıl Nagybányáig Karácsony Sán-
dorral. A kuruc állammal 1710.07.17.-én, egymással pedig 1710.07.20.-án állapodtak meg az 
elszámolásról. 

A megállapodás ellenére Karácsony Sándor nem számolt el Lónyay Jánossal, aki így 1710 ıszén elfogatta 
Karácsony Sándort, aki 1711.04.29.-én még rabként (vagy épp már szabadon) Munkácson tartózkodott.  

Eközben Lónyay a császáriak oldalára állt, és eleget kívánt tenni gróf Pálffy János császári fıparancsnok 
Nagykállón, 1711.01.29. napján írt felszólításának, miszerint el kell számolnia a harmincad és salét-
romjövedelmekkel. 

Ekkorra tehát Lónyaynak mint vállalkozónak és mint hatósági embernek is el kellett számolnia Karácsony 
Sándorral, aki azonban továbbra sem volt hajlandó erre.  

Lónyay 1711.08.23.-án Kassán olyan parancsot kapott Pálffy Jánostól, mely Karácsony Sándort kötelezte az 
elszámolásra. 

1711.08.25.-én Bodrogkeresztúrnál áthaladó Karácsony Sándort egyedül megállította és a parancs értel-
mében arra próbálta rávenni, hogy menjen fel Kassára elszámolni. A vita hevében Karácsony kíséretébıl 
egy Mehemet nevő belgrádi janicsár lelıtte Lónyay-t, aki azonnal meghalt. 

Felesége és örököse beperelték Karácsony Sándort, és végül Szabolcs megye közgyőlése 1712.09.03.-án 
megerısítette a megyei bíróság ítéletét, miszerint Karácsony 13.145 magyar forint és 62 dénárral tar-
tozott az özvegynek.  

Karácsony ekkor sem számolt el, jogi eszközökkel halasztotta az elszámolást, melyrıl nem tudni, hogy 
valaha bekövetkezett volna. 

A gyilkossági ügyet a császári katonai bíróság tárgyalta, és felmentette Karácsonyt a vád alól. 
Elsı felesége csebi Pogány Éva.  

= 1706 elıtt 
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2,485. girincsi és pósacsécsi Girinczi / Girincsy Borbála (okirati elıfordulása: 1705-1730) † 
1730. után 
Sok okiratban szerepel, ezek az OL-ban lelhetık fel. 
Dobszakorlát, Lyuba, Monaj stb. birtokosa.  
Grassalkovics Antal megvásárolta tıle és férjétıl Vecsést 1900 forintért. 
Második férje csepei Zoltán Mihály. 
1717.05.28. napján felhatalmazta Fáy Ferencet, hogy az osztály szerint neki jutott birtokain haszonbért 

vehessen fel. 
1727.05.05–06. napján Pest-Pilis-Solt vármegye közgyőlése Pesten kérésére kiküldte az alispánt. Ugyan-

ekkor férjével (Zoltán Mihály) az ellen tiltakozik, hogy Hernád pusztájukon Baráth György házat épített.  
A Lónyay család levéltárában 1705 – 1730 között keletkezett iratokat ıriznek tıle, életrajzi adatait ennek 

figyelembevételével adtam meg.  
 

2,486. pongyeloki Galambos Ferenc (okirati elıfordulása: 1666-1712) * 1654. † 1713. márc 
vége - ápr. 3. között; temetve 1713. ápr. 4. 
Felvidéki birtokos nemes. 
1666.10.19. leleszi konvent birtokátruházási okiratában szerepel testvéreivel, szüleivel. 
1666.12.07. napján Bécsben, I. Lipót birtokátruházásában szerepel. 
1667.09.22. napján Pest-Pilis-Solt megye törvényszéke Füleken megállapította, hogy az ı nevében a pro-

kurátora kérte az alispánt, hogy törölje a tatár ırök kifizetése céljából keletkezett  adósságot, melyet a 
ceglédiek okoztak. 

1672-ben nagykorú. 
1680-as évek elején Wesselényi Pállal együtt élt a bújdosók között. 
1684-ben a leleszi konvent levéltár anyaga fı részét ırizte ládákban. 
1684-1685-ben Thököly Imre (1657-1705) ungvári kapitánya lett, ekként ígérte meg Thökölynek, hogy 

„elıbb rabságbaesett, vagy fegyver mérge miatt kimult hírét hallja”, mintsem Ungvárt feladja. Thököly 
elmenekülése után a várat kényszerőségbıl mégis feladta, és amnesztiában részesült, azonban 1687-
ben az eperjesi törvényszéken az amnesztiát el nem fogadva mégis perbe fogják.  

1685.11.04. protectionalist kapott Aeneas Caprara tábornoktól. 
1687-ben Eperjesen Caraffa fogságába került. 
1688.08.05. amnesztiát (és aranyláncot) kap I. Lipóttól, mert Koháry Istvánt hısiesen kiszabadította fog-

ságából. 
1693-ban Sarud birtokosa. 
1699-ben Zemplén vármegyei esküdt. 
1700.11.29. napján Kassán kelt okiratban Ung vármegye ülnöke. 
A Rákóczi szabadságharc kezdetén, 1704. nyarán Eperjesre ment, ahonnan 1704.09.01. napján Wilson 

ezredestıl, kapott császári parancsnoki engedéllyel távozott el, és már szeptember 10-én kelt Forgách 
Simon (1669-1729) kuruc tábornagy igazolása, miszerint Galambos Ferenc csatlakozott Rákóczihoz. 

1704-ben végrendelkezett. 
1704.10.16. napján Kassáról kísérte ki a németeket. 
1705.01.02.-1705.06.10. között Szatmár várának fıkapitánya, az irányításával bontották le a várat. Ugyan-

ebben az évben a felújítás alatt álló Ecsed-i vár kapitánya.  
1705-ben többek között a Bereg vármegyei Barabás birtokosa.  
1705-ben az Udvari Tanács tagja. 
1705.06.01. ecsedi kommendáns. 
1705.09.30. szenátor a szécsényi országgyőlésen. 
1705.11.04. napján a szenátus tagja, szenátorként követ Erdélyben a fejedelem beiktató országgyőlésen. (a 

szenátus huszonnégy tagú volt) 
1706.07.16-án II. Rákóczi Ferenc Érsekújváron kinevezi tiszántúli vicegenerálisnak, ám a beiktatásra 1707. 

márciusában került sor.  
Legfontosabb feladata a fıkapitányságok átszervezese.  
1707-áprilisában a magyarországi rendek Szécsényben választott követe a marosvásárhelyi országgyőlésre. 
Mint vezérırnagy és szenátor többnyire II. Rákóczi Ferenc közelében tartózkodott egyes hadtörténelmi fel-

jegyzések szerint. 
1711. májusában Lengyelországba távozott, itt júliusban amnesztiát kért, amit megkapott és 1711. szep-

temberében hazatért. 
Legkésıbb 1712. április-májusa körül vette feleségül Tussay Annát (mivel lánya, Galambos Sára 

1713.01.20. körül született). 
1713. március utolsó hetében megbetegedett és egy hét múlva meghalt. 
Elsı feleségét, Vitéz Borbálát (†1703 elıtt) és ettıl származó fiát a Rákóczi szabadságharc elıtt veszítette 

el. 
Második feleségét Bethlen Borbálát 1707 júniusában veszítette el, tıle származó két fiúgyermeke (Galam-

bos Miklós és Zsigmond) 1711.09.27. elıtt halt meg valamilyen járványban. (Ezt igazolja Bethlen Miklósnak 
Bécsben, 1711.09.27.-én hozzá írt levele.) Ezzel ellentétben más források állítják,hogy Barkóczy László (1601-
1659) lánya (Borbála) volt ez a felesége.  

Végrendelet nem maradt utána, csak Tussay Márton levelébıl tudjuk árvájával kapcsolatosan tett nyilat-
kozatát, lásd.: Tussay Annánál. 

= 1711. szep 27. - 1712 májusa között 
2,487. tussaújfalusi Tussay Anna † 1713. jan. 20.– 1713. ápr. 3. között  
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Édesapja, Tussay Márton Deregnyın, 1713.04.10. napján írt levelébıl tudjuk, hogy veje, Galambos Ferenc 
egy heti betegeskedést követıen meghalt, és április 4. napján eltemették. Innen tudjuk, hogy a 10 
hetes (!) árva Galambos Sára gyámjaként ıt magát (azaz Tussay Mártont), Kazinczy Andrást és 
Mokcsay Istvánt jelölte ki és kérte, hogy az udvarnál érje el, hogy mindenképpen ık hárman és ne 
katolikusok legyenek az árva gondnoka. Tussay Márton leírta, hogy a kincstár már most el kívánja 
foglalni az árva birtokait. Annyit tudunk még, hogy Tussay Márton remélte, hogy a haláleset miatt 
Tussay Anna testvére, Tussay György és Ráday Ilona házasságát nem halasztják el. (Ráday Levéltár, 
C/64-4a-c. Ráday I. Pál levelezése 1684-1733) 

 

2,488. bájogi hégen Szénás (Szénássy) Péter (okirati elıfordulása: 1628-1651) 
1628-ban bihari alispán. 
1633.02.11. napján valószínőleg ı az a Szénás Péter, aki Kraszna vármegye győlésének bírája. 
I. Rákóczi György hőséges embere és „az erdélyi fiskalitási összesjavak igazgatója”, jószágigazgatója. 
1633.09.07. napjánj Bihar megye alispánja. 
1635-ben a portai fıkövetség tagja. 
1640-ben Kıszeg, Pesztre, Esküllı, Ürgetek, Kalota, Köbölkut Bihar megyei ingatlanokat Ramocsaházy 

Ananiástól és Ferenctıl zálogba veszi. 
1642-1647 között a fejedelmi tábla (ítélıtábla) ülnöke. 
1647-ben testvéreivel együtt a széplaki, baromlaki részbirtok és Körı puszta ügyében tiltakoznak. 
1649-ben fiaival tiltakozott másoknak Széplakba és Baromlakba történı beiktatásnak. 
1651-ben végrendelkezett. 

2,489. ludányi Bay Anna 
Húga volt Bay Ferencnek, aki 1670-ben részt vett I. Rákóczi Ferenc felkelésében, fogságba került, majd II. 

Rákóczi Ferenc  Szabadságharcában Bereg vármegye hadseregellátó comissariusa, késıbb a 
Szabadságharc alatt Bereg vármegye országgyőlési követe († 1722), illetve Bay Mihálynak († 1717 
után) aki 1670-ben úgyszintén részt vett I. Rákóczi Ferenc felkelésében, fogságba került, majd 1672-
ben Teleki Mihállyal bujdosott, 1682-ben Thököly munkácsi várparancsnoka, késıbb Bereg vármegye 
alispánja, majd pedig II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában 1705-ben a Szécsényi országgyőlésen 
Thököly követe, majd 1705-ben Rákóczi követe a tatár kánhoz, 1707-ben pedig Rákóczi Ferenc 
„fıemberszolgája”. Ezen felül Bay András nagynénje (fenti Bay Mihály révén), aki többek között 1691-
ben Thököly követe volt Franciaországban, majd Rákóczi többszörös követe volt a Portán és Moldvában.  

Megjegyzem, hogy a Daróczy győjtemény egyik oldalán itt "Nikilay Erzse" név olvasható, és Bay Anna ott a 
férje édesanyjaként szerepel. Mivel ilyen név egyáltalán nem ismert semmilyen forrásban, továbbá a 
Daróczy-féle családfa több egyértelmő hibát tartalmaz, a Nikilay kapcsolatot csak megjegyzem, nem 
bontom ki. 

 

2,490. bájogi hégen Szénás (Szénásy) Miklós (okirati elıfordulás: 1648) 
 

2,568. Husz György, * 1665. † 1748 után 
Szentgrót-Polgárvárosban az 1748 évi összeírásban 83 éves 

2,569. Tóth Katalin, * 1689. † 1748 után 
Szentgrót-Polgárvárosban az 1748 évi összeírásban 59 éves 

 

2,604. Tarr György, * 1680. † Zalaszentgrót, 1760. dec. 25.  
 

2,674. = 660.  
2,675. = 661.  
 

2,764. Henczi Pál Mihály, * 1665. † 1757 után.  
1757-ben Zalakoppányon él 92 évesen feleségével. 

2,765. N. Katalin, * 1687. † 1757 után. 
1757-ben Zalakoppányon él 70 évesen férjével. 

 

3,032. Szabó Bertalan, * 1679. † Tapolca. 1788. szept. 12. (!…)   
 

3,072. Könings (Köenings, Königx, Congix, Königs, Conghs) Gerardus, * Sittard, 1623. jan. 3. 
Sittardban az anyakönyvek 307 formában (!) írják a családi nevet, így gyakorlatilag új adat felmerüléséig 

kutathatatlanok az ısök. 
 

3,080. Keumans (Coumans) Theodorus, * 1590/1600.  
= Sittard,  1617. júl. 9.  
3,081. Cals Catharina, * 1590/1600. 
 

3,082. Roomen (van) (Roemen) Arnoldus, * 1610/20. † 1676. szept. 25.  
=  Sittard, 1640. nov. 18.  
3,083. Thijsen Gertrudis, * 1610/20. 
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3,084. Nohlmans (Nolmans, Noelmans) Joannes, * Sittard, 1602. febr. 17.  
3,085. N. Cornelia, * 1600. 
 

3,086. Klincken Christianus, * Sittard, 1591. aug. 18.  
3,087. Murers Catharina, * 1590/1600. 
 

3,088. Meessen Bartholomeus, * Eilendorf, 1560/70. † Aachen, 1635.   
Eilendorf városának ülnöke, majd helytartója. 

=  1595/1615. 
3,089. Schröder (Schröeders) Gertrude, * 1577. † 1635 elıtt 
 

3,094. = 3,088. 
3,095. = 3,089.  
 

3,104. Otten Arnoldus, * Sittard, 1600.† Schinnen, 1671. szept. 4.   
=  1630. 
3,105. N. Helena, * 1600/10. 
 

3,106. Loyens (Wijnen) Theobaldus, * Krawinkel-Geleen, 1616. † uo. 1695.  
=  1638. 
3,107. Moersveld (Moerveld) van Anna, * 1610. 
3,108. Claessens (Ruijsschen, Vrencken) Matthias, * Ruijsschen, 1600/10.   
= 1631. 
3,109. Baggen Judith, * 1600/10. 
 

3,110. Spongs (Pongs) Petrus, * 1600.  † Schinnen, 1660. nov. 13.  
=  Schinnen, 1635. dec. 1.  
3,111. Willems (Spuis) Catharina, * 1600/10. † Schinnen, 1669. máj. 9.  
 

3,112. Smeets Everardus, * 1630. † 1701 után.  
=  Merkelbeek, 1660.  
3,113. Meutgens Clara, * Vorendaal, 1633. dec. 11.  † Merkelbeek, 1669. okt. 22.  
 

3,114. Hennen Bartolomeus, * Oirsbeek, 1646. † uo. 1713. nov. 11.  
=  Oirsbeek, 1665.  
3,115. Lindemans (Raedemacher) Anna Johanna, * 1645. † Oirsbeek, 1715. febr. 13.   
 

3,116. Diederen Winandus, * Schinnen, 1614. ápr. 26.  † uo. 1681. márc. 1.   
=  1642/45. 
3,117. Heijnen Clara, * Schinnen, 1616. febr. 14. † 1675 után. 
 

3,118. Limpens Petrus, * Schinnen, 1610. nov. 14. † 1647. ápr. 24.  
=  1640/45.  
3,119. Pijls Catharina, * 1620. † Puth-Schinnen, 1692. jún. 12. 
 

3,120. Schuttgens Mattheus, * 1620. † 1659.  
=  Schinnen, 1640. aug. 15.   
3,121. Pijls Maria, * Schinnen, 1618. szept. 10.  † uo. 1682. jún. 11.   
 

3,122. Vromen Matthias, * 1630. † Puth-Schinnen, 1705. febr. 9.  
=  1620. 
3,123. Nuchelmans Ida, *  Schinnen, 1634. dec. 26.  † uo. 1683. szept. 27.  
 

3,126. Pesch Godefridus (Goert, Geurt) * 1610. † 1672. után 
3,127. Maes (Maessen) Giswela (Gijssel) * 1610. † Schinnen, 1682. márc. 19. 
 

3,128. Vromen Jacobus, * 1620. † 1660.  
=  1640. 



————    115115115115    ———— 

 
 

3,129. Hennen Petronella, * Schinnen, 1618 júl. ? †  uo. 1668. dec. 6.   
 

3,130. Schurkens Wilhelmus Wilke, * Geleen, 1631. febr. 24.  
=  Beek, 1661. szept. 25.  
3,131.  Sniders Catharina, * Spaubeek, 1630/40.  
 

3,132. Pijls Jaspar Casparis, * Schinnen, 1641. márc. 9. † Amstenrade, 1714. máj. 8.  
=  Amstenrade, 1663. jan. 29.  
3,133. Bollen (Bellen) Petronella, * Amstenrade, 1639. júl. 15. † uo. 1735. dec. 15.  
 

3,134. Cleuters (Cloeters) Jan Joannes, * Oirsbeek,  1655. † Merkelbeek,  1724. febr. 15.  
=  1675. 
3,135. Boors (Bors) Maria, * Merkelbeek,  1649. júl. 11. † Bingelrade, 1688. jan. 3.   
 

3,136. Spee Winandus, * 1620/40.  
3,137. N. Agnes, * 1620/40. 
 

3,144. Brandts Lambertus, * 1620. † Hoengen (Höngen), 1665. aug. 29.   
=  Gangelt, 1637. máj. 16.  
3,145. Heilgers Catharina, * 1610/20. 
 

3,146. Dassen Petrus, * 1618. † Hoengen (Höngen), 1682. júl. 2.  
=  Hoengen (Höngen), 1641. ápr. 14.   
3,147. Spetgens Judith, * 1622. † Hoengen (Höngen), 1676. júl. 2.  
 

3,148. Cranen Joannes, * 1620. † Hoengen (Höngen), 1681. jún. 6.  
=  Hoengen (Höngen), 1645. aug. 30. 
3,149. Voragen Johanna, * 1620. † Hoengen (Höngen), 1681. szept. 30.  
3,150. Bocken Willem, * 1620/30. 
 

3,160. Rutten Herman, * 1620/30. † Münstergeleen, 1675. febr. 26.  
 

3,161. Kollen Johanna, * 1620/30. 
 

3,164. Köhlen Rutgerus Hubertus, * 1610/20.  
= Beek,  1639. júl. 24.  
3,165. Stijchen Sophia, * 1610/20. 
 

3,166. Kessels Jacobus, * 1610/20.  
3,167. N. Heilwigs Helena, * 1610/20. 
 

3,178. Penris (Penners) Gerardus, * Sittard, 1645. máj. 21.  
=  Sittard, 1675. jún. 20. 
3,179. Lahmen Catharina, * Sittard, 1642. jan. 19.  
 

3,192. Smeets Rutgerus, * 1610/20. 
 =  Buggenum-ban. 
3,193. Berben Margaretha, * 1610/20. 
 

3,194. Wijnen Winandus, * 1620. † Amstenrade, 1672. febr. 28. 
 =  Amstenrade, 1642. nov. 7.   
3,195. Koecken (Willems) Maria, * 1620. † Amstenrade, 1691. nov. 30. 
 

3,584. Weidinger Antal, * 1646. † Taksony, 1741. aug. 2.  
3,585. Keiler Dorottya, * 1640/60. 
 

3,592. Kreis Johann * 1620/40 
3,593. Kreis Katharina * 1620/40 
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3,652. Winter Baltazár, * 1684. † Soroksár, 1759. szept. 9.   
Az 1744. júliusában Soroksáron tartott vizitációban szerepel. 

3,653. N. Barbara † 1744. július után 
Az 1744. júliusában Soroksáron tartott vizitációban szerepel. 

 

3,680. Bieber Johann, † Dunaharaszti, 1746. ápr. 22. 
3,681. N. Maria *1670 † Dunaharaszti, 1767. dec. 8. 
 

3,688. Kaltenecker Ignatz, * 1680 körül 
= Blindheim, 1700. ápr. 22. 
3,689. Lang Susanna 
 

3,690. Feichtinger Georg, * 1660/70 
 

3,692. Kaltenecker Caspar, * Gremheim, 1663. okt. 10. 
= Blindheim, 1698. ápr. 22. 
3,693. Lang Apollónia, * 1660/70 
 

3,694. = 2,006. 
3,695. = 2,007 
 

3,704. Scheibling Péter, * 1690/1700. 
 

3,716. = 1,904 
3,717. = 1,905 
 

3,718. Bestle Georg * 1650/60 
 

3,719. Holz Margaretha * 1650/60 
 

3,748. Kaltenecker Mathias, * Gremheim, 1677. febr. 12. † Dunaharaszti, 1736. aug. 6. 
= Blindheim, 1701. nov. 8. 
3,749. Wagner Barbara, * Blindheim, 1677. febr. 9. 
 

3,778. Tauser Jakob * 1660/70 
3,779. N. Franziska * 1676 † Dunaharaszti, 1726. dec. 24. 
 

3,808. Eser Johann, * 1637. † Blindheim, 1712. szept. 17. 
= Blindheim, 1665. július  
3,809. Schretle Anna * 1640/45 
 

3,810. Mayer N. 
3,811. Holl Anna, * 1630/40. 
 

3,816. Wéber Krisztián, * 1663. † Soroksár, 1748. máj. 27.   
 

3,840. Waltner Johann 
 

3,842. Hurler Johann 
 

3,872. Kaltenecker Hans * 1640/50 
3,873. Holl Elizabeth * 1640/50 
 

3,874. Turner Johann 1640/50 
 

3,920. Riesz Mathias * 1650/70 
= Blindheim, 1673. febr. 13. 
3,921. Eigert Apollónia * 1659 † Gremheim, 1709. máj. 4. 
 

3,922. Findbeck Johann * 1650/70 
3,923. N. Anna * 1650/70 
 

4,004. Hering Nikolaus, * 1640/60 
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4,006. Krell Leonhard, * 1620/40 
= 1658 elıtt 
4,007. N. Apollónia, *1620/40 
 

4,012.  Seiler Nikolaus, * 1620/40 
4,013. N. Regina, * 1620/40 
 

4,060. Strochmayer Norbert, * Otterswang, 1682 † Szigetszentmárton, 1745. máj. 2. 
4,061. Gerster Anna Mária, * 1680 † Ráckeve, 1740. aug. 5. 
 

4,062. Manger János, * 1690/1700.  
=  Szigetszentmárton, 1720. aug. 29.   
 

4,063. N. Anna, * 1690/1700. 
 

4,068. = 4,092 
4,069. = 4,093 
 

4,076. Gerstenmayer Hans 
4,077. N. Maria 
 

4,080. Schuszter Georg, * Dürmentingen, 1650/60 † Dunaharaszti, 1716. jún. 19. 
Dunaharaszti bírája. 

4,081. Schuszter Martha, * 1669 † Dunaharaszti, 1733. febr. 16. 
 

4,082. Vetter Christoph, * 1660/70 
4,083. N. Maria, * 1660/70 
 

4,092. Kaltenecker Georg, * 1639. † Gremheim, 1712. ápr. 30. 
= Blindheim, 1690. jún. 19. 
4,093. Pschader Barbara * Gremheim, 1667. dec. 12. † Gremheim, 1720. márc. 30. 
 

4,094. Widemann Andreas * 1660/70 
4,095. N. Maria * 1660/70 

 
 

13. generáció 
 

4,940. Kolbenheyer Mihály * Késmárk, 1618. máj. 25. 
4,941. Eysdorfer Zsuzsanna 

Szülei igen nagy valószínőséggel kerültek megállapításra, figyelembevéve a többi Eysdorfer születést. 
 

4,942. Beck Hans / Jakab ? 
4,943. N. Zsófia 
 

4,952. benyói és urbanói  Benyovszky János (okirati elıfordulása: 1616-1656) † Benyó, 1656. 
1616-ban osztályt tett a rokonokkal. 
1656-ban végrendelkezett. 

 

4,954. szklabinai és blatniczai Révay István (okirati elıfordulása: 1636-1672) * 1613-1615 
között  † 1672 után 
1636.11.01. napjáról fennmaradt apjának Selmecbányán írt levele 2010-ben aukcióra került, ebbıl 

tudhatjuk meg, hogy a fiatalok esküvıjére a következı év január 4-én, Vágbesztercén kerül sor, az 
esküvıi ünnepséget pedig 7-én és 8-án Révay István selmecbányai házában tartják. 

Egyes források szerint 1650-ben halt meg. 

= Vágbeszterce, 1637. jan. 4. 
4,955. balassagyarmati és kékkıi Balassa Fruzsina * 1623 elıtt † 1637. jan. 4. után 

Balassa Zsigmond halála után a fiai 1624.05.10. napján egyezkedtek, osztályt tartottak, de ebbıl nem 
derült ki, hogy Fruzsina miként részesült a vagyonból. 
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4,956. marsó- és jablonfalvi Marsovszky Gáspár (okirati elıfordulása: 1637-1681) *1637 elıtt 
† 1681 után 
1637-ben testvéreivel együtt szerepel egy Sawcsinai adásvételi ügyben. 
1650-ben Trencsén vármegye szolgabírája. 
1650-1681 között zsolnai harmincados, a tisztségrıl lemondott fia Imre javára.  
A harmincad szedése királyi jog volt. A harmincadvám minden behozott és kivitt áru értékének harmincad 

részét tette ki. A harmincadosoknak ellenırizniük kellett a szállítmányokat, vámcédulákat, a szállítmány 
értékét, útvonalát stb. és a harmincadjegyzékbe jegyezték be az adatokat.  

4,957. thoposházi Thoposs Mária (okirati elıfordulása: 1665) 
 

4,960. bárczai Bárczay Ferenc (okirati elıfordulása: 1648-1657) * 1615. † Putnok, 1669., te-
metve Bárcza 
1648-ban abaúji országgyőlési követ. 
1649-ben részt vett a pozsonyi országgyőlésen. 
1657-tıl abaúji vármegyei alispán. Nagyidán közfelkiáltással választották alispánnak. A tisztséget két évig 

látta el, ezalatt a megye helyett saját költségén több mint 300 forintot költött katonaállításra. 
Nejével szerezte Széplak birtokot. 
1658-ban 650 forintért vásárolta meg Király Istvántól Kassán a Mészáros utcai házat. 
1660.06.01. napján Kassán kelt okiratban özv. Szegedy Zsigmondné 120 forintért zálogba adta neki a 

göncruszkai pusztáját. 
Az utolsó Bárczay, akit az 1297-ben épített családi kriptába temettek. 
Végrendeletében János fiával kapcsolatban úgy rendelkezett, hogy az Bártfára menjen németet és egyéb 

tanulmányokat folytatni, egyébként fontosabb ingóságait Kassára a Mészáros utcai házába szállíttatta. 
János fiának gyámságát a sógorára, Szinyei Merse Kristófra hagyta, akire egy nagyértékő, súlyos arany-

láncot hagyott. 

4,961. lövıi Hanyi Klára (okirati elıfordulása: 1671-1675) † 1675-1677 között, temetve 
Bárcza 
Elınevét „lövei”-ként is írták. 
1671.10.30. napján Bégány László 25 tallérért zálogba adta neki Miskolc-gyıri birtokát. 
1675-ben az ellen tiltakozott, hogy Várady Mihály megkapta a széplaki kastélyt, Tállyán kıházat és szılıt, 

mert szerinte az fiát Bárczay Jánost illette volna.  
Javai maradtak a férje halála után pl.: Torna vármegyében: Petri, Zámor;  Abaúj vármegyében: Kysfalw; 

Bereg vármegyében:  Almás, Barabbas, Gergeli, Kaszony, Kovaszo, Nagy Begény és Mazurfalva. 
Férje halála után a királyi kincstárral pereskedett  amikor a hőtlenné lett és így jószágvesztére ítélt Bárczay 

György birtokaival együtt az ı Színpetri-részbirtokait is elvették. 
Pereskedett továbbá a szentandrásiakkal, akik Tövis-Petri birtokát foglalták el. 

 

4,962. Hoporsoron / Hoporsorom „Gönczi” István (okirati elıfordulása: 1655-1663) † 1663. 
jún. 4. után 
Birtokhatárosa a Rákóczi család volt. 
1655.05.03. napján Tokajban Horthy György három zombori szántóföldet adott zálogba öt évre 147 

forintért neki és feleségének, Borbély Zsuzsannának. 
1655.08.01. napján Tokajban Török István és neje három földjüket 200 forintért eladták neki és Csizmadia 

(?) Zsuzsának. 
1656.01.09. napján Tokajban Nánásy Ferenc 60 forintért zálogba adta egy szántóföldjét neki. 
1659.05.13. napján Zomborban Nánási Ferenc 90 forintért neki zálogba adta zombori szántóföldjét. 
1659.05.15. napján Zomborban Nánási Ferenc 200 forintért újabb szántóföldet adott zálogba. 
1659.09.17. napján Tokajban Miklós deák 52 forintért zálogba adta a szántóföldjét neki. 
1661.08.26. napján Göncruszkán kelt okiratban Seghnyey Péter a gönci határban lévı rétjét ajándékba adta 

neki. 
1661.09.16. napján Pincz György a ruszkai határban lévı ingatlanát 7 forintért eladta neki. 
1662.01.17. napján Kassán a Monay zálogbirtok fejében más birtokot ad át Seghnyey Péternek, aki pedig 

1000 ezüsttallér ellenében zálogba adja neki a Monasy Gáspártól zálogba kapott göncruszkai birtokot. 
1662.04.04. napján 120 forintról állít ki adóslevelet Szántó Istvánnak. 
1662.11.18. napján Göncruszkán Szabó alias Literáti Gergelyné eladta neki 25 forintért a gönci határban 

lévı rétjét. 
1662.11.29. napján Monay Gábor írt levelet neki a göncruszkai birtok ügyében. 
1663.01.16. napján Pincz György eladta gönci rétjét 20 forintért neki. 
1663.06.04. napján Kornisruszkán Sócz (?) Pálné egy rétjét 5 forintért, besztercei Szabó András pedig 4 

forintért egy másik rétet zálogba adott neki. 
Egyes források (tévesen) apjának jelzik Hoporsoron / Hoporsorom  András (okirati elıfordulása: 1623-1664) 

† 1664.12.17.-e után 
Elsı felesége Csizmadia (Borbély?) Zsuzsanna. 

4,963. bizáki Puky Katalin * 1655 elıtt 
Második férje Raszlaviczay István. 

 

4,964. szemerei Szemere László (okirati elıfordulása: 1641-1677)  * 1629. † 1677. aug. 24. 
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1641-ben egy birtokbeiktatásnak ellentmond, eszerint vagy nem 1629-ben született, vagy ez a László, egy 
másik László, vagy esetleg a gondviselıje mondott ellent az ınevében. 

1653-ban Abaúj vármegyei táblabíró. 
1659-1672 között Zemplén vármegye alispánja. 
1666-ban I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona esküvıjén Zemplén vármegye képviselıje Kazinczy Péterrel 

(9,950) együtt. 
Az 1670-ben elbukott Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétellel vádolták, csak úgy menekült meg, 

hogy 1671-ben Serédy Benedek, Várady István és Mihály igazolták azt, hogy Szemere László az udvar-
hoz hő maradt. Elıtte azonban Pethı Zsigmond elfogta, és 1671.04.02. napján Pozsonyba, majd onnan 
Bécsbe szállította, hogy a váltságdíjáról tárgyaljon. Koncepciós pere volt, semmilyen bizonyíték nem volt 
ellene, viszont birtokainak felét (100 falu) és felesége összes (!) ismert kincsét elvették váltságdíjként.  

Ezt követıen 1671.11.09.-én kegyelmet kapott. 
1672-ben Pethı Zsigmond lett Zemplén megye fısipánja (aki egy évvel korábban elfogta, és kifosztásához 

segítséget nyújtott ezáltal), ezért lemondott alispánságáról és Thököly-híve lett. 

= 1657.  
4,965. vajai Vay Katalin (okirati elıfordulása: 1688) † 1693. 

Testvére volt Vay Ádám (Vaja, 1657.05.11.-14., - Dancka, 1719.01.31.) Rákóczi fıkapitánya. Ugyancsak 
testvére volt Vay Mihály (†1707.06.28.-29.), aki 1689-ben Apafinak és a Rendek bécsi követe volt, 
többször börtönbe került, pl. 1702-ben is a Rákóczi-féle szervezkedés miatt, 1706-ban Máramaros 
vármegye fıispáni adminisztrátora.  

Nagynénje volt Ifj. Vay Ádámnak (apja Vay Ádám, marsall, †1745), aki a Rákóczi Szabadságharc alatt a 
Nemesi Társaság gregariusa volt. Nagynénje volt Vay Lászlónak (Vay Ábrahám, testvérének fia, † 1725 
után), aki 1703-ban csatlakozott Rákóczihoz, 1704-ben „ezereskapitány” volt, 1708-ban brigadéros, majd 
azonban 1711-ben végül felesküdött a császára és aláírta Magyarország „részérıl” a szatmári békét. 

1688-ban özvegyként említik. 
 

4,966. nagybossányi  és nagyugróczi báró Bossányi Miklós (okirati elıfordulása: 1649-1677)  
† 1676. ápr. 13. - 1677. dec. 27. között 
Elsı felesége nemes Heölgyi Borbála (Gáspár és Gáffor Róza lánya) volt, akivel Nagyszombatban 1649-ben 

kötött házasságot. 
1673-ban Kolozsváry István egri kanonok katonákkal elfoglalta Sárt, Visontát és Gyöngyöstarjánt, emiatt a 

földesurak, köztük Bossányi Miklós panaszt tett a vármegyénél. 
1675. és 1685. évi összeírások szerint nagyobb birtokosok közé tartozott Heves vármegyében.   
1676.04.13. napján Füleken, Pest-Pilis-Solt megye törvényszéke elıtt eltiltotta szomszédait azon helyek 

használatától, ahol a határjeleket még a török (!) segítséggel állították fel. Ilyen helyek voltak: Besenyı, 
Babát és Egerszeg prédiumok. 

=1670. máj. 30 – 1671. aug. 19. között 
4,967. bocsári Mocsáry Judit (okirati elıfordulása: 1669-1698) † 1698 után 

Elsı férje Hamvay Ferenc volt, aki 1670. elıtt halt meg. 
1669.05.09. napján Füleken Pest-Pilis-Solt megye közgyőlése határozatot fogadott el, mely szerint kérésére 

a gödöllıieket figyelmeztetni kell, hogy ne használják Babáth prédiumot. 
1669.06.28. napján Füleken Pest-Pilis-Solt megye törvényszéke megújította elhalt férje perét a váci püs-

pök(ök) ellen, mely per Gödöllı, Babáth és Szada határaival függött össze. Ezen az ülésen eltiltotta a 
szomszédait a gödöllıi és babáthi erdıkbeli fakitermeléstıl, és attól, hogy a gerendákat budai épületek 
építésére használják.  

1670.05.30. napján Füleken Pest-Pilis-Solt megye közgyőlésén eltiltotta a gödöllıi tized eltulajdonításától a 
szentlászlói plébánost. 

1671.08.19. napján Füleken Pest-Pilis-Solt megye közgyőlésén, Füleken a Szada és Gödöllı közötti határ-
vitában figyelmeztette Szada földesurait, hogy törvény szerint fognak eljárni, ha a törököktıl kérnek 
segítséget, hogy a határjelek megmaradjanak a régi helyükön. 

1677.12.27. napján kelt okiratban társaival Tamási, Rimabánya, Szentjakab, Verpelét és Kompolt részeit 
zálogba adta.  

 

4,968. nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Gábor (okirati elıfordulása: 1661-1683) * 1636 
† Bótrágy, 1683. febr. 24.; tem.: Nagylónya, 1683. jún. 13. 
1661.02.09. napján Gulácson kelt Szigeti Vas Mihály levele, melyben említi a Szepesi Kamarának, hogy 

Lónyay Gábor bizonyos mennyiségő búzát ígért. 
1669.01.09.napján I. Lipót Bécsben oltalomlevelet bocsátott ki a számára. 
1670.01.24.-én a bujdosók Kassán kelt kérvényének 9. pontja Lónyay Gábor birtokainak védelmérıl szól. 
1682.12.01. napján végrendelkezik. 
Daróczy győjtemény adatai szerint 1683.02.24. napján halt meg. 

4,969. kis -és nagygúthi Guthy Erzsébet (okirati elıfordulása: 1682-1705) † 1705 után 
1683.05.28. napján Bótrágyon kelt levélben hívja férje temetésére Melith Zsigmondot. Idézek a levélbıl: 

  „….. 
Az nagy hatalmú úr istennek ki adatott erıs decretoma az, hogy valaki ez árnyék világra szü-
lettetik, az halál által az földnek gyomrában az honnét eredetit vette, vissza térjen. Azon ret-
tenetes decretoma alá lévén vettetve az én szerelmes kedves érdemem felett meg böcsüllö 
néhai tekintetes nagyságos Lónyay Gábor uram is, ı kegyelme el nem kerülhette az szomorú 
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és keserves halált. Sok ideig való súlyos és fájdalmas keserves, noha békességes tőrése és 
betegeskedése után, a mikor reménlettem volna egésségben való jobbúlását s gyarapodását 
szerelmes édes kedves uramnak, akkor nagy véletlen és reméntelen, negyed napi súlyos be-
tegeskedése után, az elmúlt februarius havának 24-ik napján délután, sok istenes fohászko-
dás! és békességes tőrési után, az rettenetes szomorú halál által lelkét az ı teremtı istené-
nek az honnét vette vala, életének 47-ik esztendejében, bótrágyi házánál, az ı szent kezében 
vissza adta, nékem s apró neveletlen édes árva gyermekimnek holtomig való elfelejthetetlen 
keserves szomorúságomra és keserőségemre. Minek okáért szerelmes kedves édes uramnak 
meghidegedett teteme már többet tülem nem kíván az egy tisztességes el takarításánál; 
azért böcsületes atyámfiai s jóakaró uraim tetszésekbıl rendeltem szerelmes édes uramnak 
tisztességes el takarítását ez jelen lévı esztendıben szent János havának 13-ik napján itt az 
nagy-lónyai templomban, régi eleinek szokott temetı helyén meg lenni.” 

 

1684-ben (férje halála után) Thököly Imrénél –„Thökölyi uram házassága elıtt”- Munkácsi várban elhelyezte 
fontosabb ingóságait (Thököly Imre naplója), melyek összefoglalva a következık voltak: 

 Bır, fekete hintóládában:  
- egy fekete bársony nyári palást, 
- kökörcsin színő habos szoknya ezüstcsipkével, 
- veres bársony szoknya prémmel, 
- feketebársony téli palást nyusztprémmel, 
- arany kupa, fedél nélkül (ami lányának jutott a férje hagyatékából), 
- húsz tábla rece (?), és egy lepedıbe való hím (?), 
- két öreg párnahaj arannyal és selyemmel varrva, és egy kerek párnahaj. 

 Hasadt fedelő tarka ládában: 
- fehérített vászon. 

 Madárképes ládában: 
  - levelek, 

- arany buzogány. 
 Öreg, fekete láda: 
  - két faliszınyeg, 
  - apró egyéb szınyegek, 
  - zöld-piros selyempaplan. 
 Pártázatlan fedelő, hevedervassal védett ládában: 
  - fehér sikatulya, ebben termáskláris, öt ágra, 
  - királyszín bojtos bársony kesztyő, aranycsipkével, 
  - „egyéb aprólék javak”. 
 Szırös borjúbırrel borított ládában: 
  - ezüstmarhái (? ezüstholmijai), 
  - egylábas pohár aranyas (? aranyozott) fedéllel, 
  - ezüstözött cínpohárban aranyozott (aranyas) lószerszám, 
  - vastag ezüstpohár felirattal, 
  - két aranyozott csésze, 
  - egyéb ezüstmarhái. 
Ami érdekes, hogy Thököly 1682.06.15. napján kötött házasságot (azaz a letevı férjének halála elıtt), így 

nagy valószínőséggel Thököly Naplójában ez egy utólagos leltár lehetett Guthy Erzsébet részérıl, 
dátummal sincs ellátva (magyarul: az ingóságok Lónyay Gábor halála elıtt már a Munkácsi várban 
lehettek letétben). 

 

Vallásos asszony volt, a tiszavidi református templom ırizte azt az aranyozott ezüst áldozókelyhet, melyet 
nekik adományozott. Felirata:  

„Néhai Tekintetes N. Lónyay Gábor Uram meghagyott özvegye T.N. Guti Erzsébet adta a 
Vidi templomhoz: Isten dicsıségére: Annó 1700” 

(megj.: más forrás ezt az „1700 évi” dátumot 1710-re írja, pl.: Lehoczky: 
Beregvármegye monographiája III. kötet, 766 old. Ha ez az adat a helyes, 
akkor 1710 után halt meg Erzsébet) 

 

Tiszaszalka református templomában ıriztek egy fehér asztalkendıt a következı felirattal.  
„t. Gúthy Erzsébet, t. Lónyay Gábor özvegye, maga kezével varrta. 1705. " 

 

4,970. girincsi és pósacsécsi Girincsy Ferenc (okirati elıfordulása: 1675-1706) † 1706. ápr. 
27. után 
1675-ben a Felsı-Dobszai Juhász István és neje által kiadott okiratban szerepel. 
A Tállya-i református templomban található ı és felesége adományaként „kerekded vert ezüst aranyos 

tányér”. 
1706.04.27. napján Kassán, a Szepesi Kamarai archívumából 18 oklevelet vett át, melyek néhai Girincsy 

Mátyást illette. 
Szerepel sok okiratban, mely az OL birtokában található, ezeket érdemes volna magyar nyelvre lefordítani. 

4,971. fáji Fáy Katalin (okirati elıfordulása: 1694-1702) 
Férjével közösen több okiratban szerepel, melyek az OL-ban találhatók. 
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4,972. pongyeloki Galambos László (okirati elıfordulása: 1647-1670) † 1670. márc. 6. - 1672 
között 
Nagyon kérdéses, hogy ı volt-e Batthyány Ádám étekfogója 1634-1637 között, van erre utalás. 
1647-ben sógorával (Pethı János) és több Kubinyi unokatestvérrel apósa törvényes örököseként lépett fel, 

és velük Madocsányban szolgabíró és esküdtek elıtt kiegyezett. 
1647-ben többek között a Bereg megyei Homok birtokos.  
1653.04.28-29. napján Nógrád vármegye törvényszéke Szécsényben tárgyalta Dúló Gábor elleni perét. 
1654.05.11-12. napján Nógrád vármegye törvényszéke Losoncon tárgyalta Battik Péter felperes vele szem-

beni perét, mely perbıl kiderül, hogy elsı felesége Battik Erzsébet volt, közös gyermekük pedig ifjabb 
Galambos László. 

1661.06.02. napján Pest-Pilis-Solt vármegye elıtt folyamatban lévı perben jobbágyai révén érdekelt, mely 
per Almás prédium határmegállapításával volt kapcsolatban. 

1662-ben ı és felesége Darócon nemesi kúriát és hozzá tartozó részbirtokot szerzett Daróczy Lászlótól.   
1666.10.19. napján a leleszi konvent elıtt kelt birtokátruházási okiratban szerepel feleségével és gyerme-

keivel (Ferenc, Katalin, Borbála, Éva, Zsuzsanna) együtt 
Deregnyın a deregnyıi kastélyban ahol lakott, udvari prédikátort tartott. 
1666-ban 300 forintot adományozott az Eperjesen alapítandó evangélikus iskola számára. 
1668.02.09.-10. napján Pest-Pilis-Solt vármegye elıtt Mocsáry Ferenc tiltakozott a saját és Galambos László 

nevében Török Bálint tiltakozásával szemben. 
1670.03.06. napján Pest-Pilis-Solt vármegye elıtt a leleszi konvent okiratai alapján viszont-tiltakozott Tápió 

Szent Márton ügyében  Keglevich Miklós tiltakozása ellen. 

= 1647 elıtt 
4,973. felsıkubini, nagyolaszi és deménfalvi Kubinyi Borbála (okirati elıfordulása: 1634-

1666) 
Mivel Magdolna nevő testvére (Pethı Jánosné) gyermektelenül halt el, apja összes szerzett birtokát és a 

deregnyıi és dobóruszkai uradalmakat mind megszerezte. 
1652.01.29. napján Losoncon Nógrád vármegye törvényszéke tárgyalta perét kanizsai Borbély (Barbély) 

Mihály ellen, mely Mácsa-i jobbágyainak elfogatása miatt indult. A törvényszék jóváhagyta az elsıfokú 
pernyertes ítéletet. 

1653.04.28-29. napján Szécsényben, Nógrád vármegye törvényszéke elıtt képviselı útján tiltakozik egy 
perátszállás ellen. 

1653.06.16. napján Losoncon Nógrád vármegye törvényszéke tárgyalta a néhai kanizsai Borbély Mihály 
özvegye által ellene indított pert. 

1657.-ben Pest-Pilis-Solt vármegye vármegye okiratából kiderül, hogy 1657.03.07.-én felszólította az 
ügyben eljáró Cziráky István esküdtet, helyettes szolgabírót, hogy Borbála és társai kérésére 
tanúvallatást végezzen id. Ráday András, volt alispán 1655.01.14. napján kiadott irata szerint.  

 

4,974. tussaújfalusi Tussay Márton (okirati elıfordulása: 1653-1725) † 1725. febr. 23. után   
1653-körül a sárospataki iskolába járt, kiskorú, apja végrendeletébıl tudjuk. 
1685-ben Zemplén megyében szolgabiró. 
1692-ben a református nyilvános istentiszteletet a katolikusok általában nem engedték megtartani, ezért az 

a Tussay Márton által is látogatott istentiszteletet a sógora, Kazinczy András házában tartották. A 
katolikus plébános durván rájuk tört, mire a házigazda kérdıre vonta. A plébános bemutatta a földesúr 
levelét, azonban a házigazda megmondta, hogy a saját házában szabadon szolgálhatja az Istent, ott a 
földesúrnak sincs hatalma. Emiatt eljárást indítottak Kazinczy András és sógora, Tussay Márton ellen. 
Kihallgattak tizenöt tanút arra hivatkozva, hogy azt gyanították, hogy Kazinczy összeesküvést szer-
vezett. 

1703. októberében hadgyőjtésre ment Sáros vármegyében II. Rákóczi Ferenc híveként. 
1703.12.19. napján II. Rákóczi Ferenc egyik kapitánya. 
1703. októbertıl – 1710-ig bártfai harmincados. 
1708.03.16. napján Gálszécsen kelt iratában II. Rákóczi Ferenc fejedelem utasította a Consilium Oecono-

micumot, hogy a korábban a császári szervek által (ez valójában eperjesi vésztörvényszék volt) ártat-
lanul elítélt Tussai Miklós Zemplén megyei birtokait adja át Mártonnak és rokonának, Zsigmondnak, 
mivel azok hőséges hazafiak voltak.  

1713-ban kelt levelét vejének halálával kapcsolatban, lásd Tussay Annánál. 
1713.06.29. napján unokájának, Galambos Sárának a gyámja. 
Elsı felesége nagymihályi Pongrácz Mária, akitıl János (felesége nagymihályi Pongrácz Éva) és György 

(felesége: Ráday Ilona) származott. 
Fennmaradt 1724.05.20. napján kelt levele, a melyben Kazinczy Péterrıl (9,950) mint „ipáról” emlékezett 

meg. (Akadémia könyvtára: Tört. fol. 22. sz.) 
1725.02.23. napjáról megmaradt Galambos Sárához írt levele. 

4,975. kazinci Kazinczy Anna  (okirati elıfordulása: 1692) 
Testvére, Kazinczy András, II. Rákóczi Ferenc híve, pl. 1708-ban a Zemplén megyei nemesi felkelés 

kapitánya. 
A családi iratok Panda, Pandus néven említik. Van olyan forrás, mely azt említi (tévesen), hogy hajadonon 

halt el.  
 

4,976. bájogi hégen Szénás Péter 
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4,978. ludányi Bay István (okirati elıfordulása: 1633-1652) † 1652. szept. 13. után 
1634-1637 között Szabolcs megye szolgabírája. 
1635-ben Szabolcs vármegye alispánja. 
1637.05.07.-én ı és társa (Varadkay András) Siglén (?) ügyvédet állított. 
1642.02.21. napján Leleszen kelt okirat szerint a konvent elıtt ı és testvére (György) zálogba adták Sze-
rény Györgynek és nejének a Györgye, Almágy és Kishartyán birtokukat. 
1644.10.21. napján Pozsonyban a pozsonyi káptalan elıtt ı és testvére (György) ellentmondtak az Ester-
házyaknak Nagy -és Kismada beiktatásánál 
1648.04.13.-én Madán kelt okiratban ı és testvére levelet írtak Ráday Gáspárnak a ludányi birtokuk elzálo-
gosítása ügyében. 
1652.09.13 napján birtokátruházási okirat Nagyhalász, Tamassy (Szabolcs), Szamson (Bihar) és Apostogh 
(Pest) vonatkozásában. Itt Szabolcs vármegye alispánjaként szerepel. 
A családfájával kapcsolatban lásd.: pl.: Magyar Családtörténeti Szemle 1942/12;  278-280. 

4,979. Rády Zsuzsanna (okirati elıfordulása: 1636) 
Sajnos nehéz beazonosítani az idıbeli elıfordulását, de pl.: Bay Mihály nevő fia az 1640-es évek végén szü-

lethetett. 
Elsı férje Tormássy N. 

 

4,980. bájogi hégen Szénás András (okirati elıfordulás: 1601-1647) 
4,981. Topay Orsolya 
 

6,168. Nolmans Wilhelmus, * 1570/80.  
6,169. Custers Catharina, * 1570/80. 
 

6,172. Klincken Reinerus, * 1560/70.  
6,173. Notermans Catharina, * 1560/70. 
 

6,174. Murers Mathias, * 1575/85. 
 =  1605. febr. 22. 
6,175. Leuten Catharina, * 1575/85. 
 

6,178. Schröder (Schröders) Martin „der Reiche”, * 1540/60. 
 

6,208. Otten Martin Merten, * Sittard, 1570. † uo. 1660. jún. 5.   
6,209. Werrens (Panhaus) Elisabeth, * 1570. 
 

6,212. Wijnen Eligius, * 1570/80, † 1622. nov. 25.  
=  1600. 
6,213. N.N. * 1580, † 1634. 
 

6,216. Vrencken Nicholaus, * 1580.  
=  1600/1610. 
6,217. N. Catharina, * 1580. 
 

6,220. Spongs Henricus, * 1580. 
 

6,226. Meutgens Stephanus Steffen, * 1600. † 1664.  
=  1629. febr. 7. 
6,227. Bischops Catharina, * 1600. † 1639. 
 

6,228. Hennen Arnoldus Arets, * 1610. † 1682. 
 =  Oirsbeek, 1640. 
6,229. Smeets Elisabeth, * 1620. † 1703. 
 

6,230. Lindemans (Raedemacher) Paulus, * Doenrade, 1600. † 1679.  
=  1635. 
6,231. Semens Petronella, * 1600. † 1645. 
 

6,232. Dederens (Rameckers) Petrus, * 1575. † 1660. jún. 16.  
=  1600. 
6,233. Limpens Agatha, * 1580. † 1657. 
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6,234. Heijnen Matthias, * Sweikhausen-Schinnen, 1570.  
=  Schinnen, 1610.  
6,235. N. Maria 
 

6,236. Limpens Arnoldus, * 1560. † 1632. szept. 17.  
=  1590. 
6,237. Geleen Margaretha, * 1570. † 1626. 
 

6,238. Pijls Joannes, * 1590.  
=  1618. 
6,239. Pesch Sophia, * 1590. † 1648. 
 

6,240. Schuttgens Wilhelmus, * Sittard, 1589 aug. † Schinnen, 1647. ápr. 22.  
=  1623. 
6,241. Pesch Maria, * 1595. 
 

6,242.  = 6,238. 
6,243.  = 6,239. 
 

6,244. Vromen Henricus, * 1590. † 1660. 
6,245. Ivens Melte Mechtildis, * 1600/10. 
 

6,246. Nuchelmans Petrus, * Schinnen, 1610. † uo. 1669. júl. 17.  
=  Schinnen, 1634. febr. 8.   
6,247. Heurkens (Heurckens, Horkens, Hoerkens) Caecilia, * 1610. † Schinnen, 1688. dec. 8.   
 

6,252. = 12,478. 
6,253. = 12,479. 
 

6,256. = 6,244.  
6,257. = 6,245.  
 

6,258. Heijnen (Schragen) Theodorus Dirck, * 1575. † Schinnen, 1651. júl. 16.   
=  Sittard, 1597. febr. 9.   
6,259. Hasendr (Hasen, Hosen, Huesen) Maria Heiliken, * Ophoven-Sittard, 1577. † 

Schinnen, 1670. jún. 29. 
 

6,260. Schurkens N.* 1600/10.  
6,261. Knops van Utgen, * 1600/10. 
 

6,264. =  6,238.  
6,265. = 6,239.  
 

6,266. Bellen Joannes, * 1610.  
=  Amstenrade.  1638. okt. 1.   
6,267. Hommert (van) Helena, * 1618, † Schinnen, 1685. máj. 15. 
 

6,268. Cleuters (Cloeters) Philippus Felix, * Maastricht,  1630. febr. 6. † Oirsbeek, 1695. dec. 22. 
=  Maastricht, 1652. ápr. 26.   
6,269. Knoren Elisabeth, * Oirsbeek,  1628. † uo. 1673. nov.  
 

6,270. Boors Adamus Daem, * Bingelrade, 1605.  † Merkelbeek, 1689. febr. 15.   
=  Merkelbeek, 1647. szept. 26.   
6,271. Hartmans Catharina Trintje, * 1620. † 1693.  
 

6,288. Brandts Gerardus, * 1590/1600. 
 

6,290. Helgers (Heilgers, Helgers) Petrus, * 1590. † Gangelt, 1663. jún. 27.   
=  1605/20. 



————    124124124124    ———— 

 
 

6,291. N. Catharina Trincken, * 1590. 
6,294. Spetgens (Spaetgens) Jacob, * Hoengen,  1589.  † uo. 1645. dec. 9.   
=  1620. 
6,295. Dreissen (Dreißen, Drießen) Ida, * 1589. † Hoengen, 1666. máj. 26.   
 

6,356. Penris (Penners) Joannes, * 1590/1600.  
=  Sittard, 1617. okt. 11.  
6,357. N. Maria, * 1590/1600. 
 

6,358. Lahmen Mewis, * 1610/20.  
6,359. N. Christina, * 1610/20. 
 

6,388. Wijnen Jacobus Jenck, * 1570. † Amstenrade, 1639. ápr. 2.  
=  1598 elıtt. 
6,389. Ceulen (Baltis/Baltes) Elisabeth (Lisgen), * 1578. † Amstenrade, 1642. febr. 28.  
 

6,390. Coecken (Willems) Wilhelmus, * 1590/1600. 
 

7,376. = 4,092 
= Gremheim, 1662. június 
7,377. Schmidt Barbara *1660 körül 
 

7,380. Feichtinger Sebastian, * 1660/70 
 

7,384. = 4,092 
7,385. = 4,093 
 

7,386. Lang Johann, * 1630/40 
7,387. Seiler Apollonia, * 1630/40 
 

7,496. = 4,092 
7,497. = 4,093 
 

7,498. Wagner Georg 
7,499. Hartmann Anna 
 

7,616. Eser Georg, * Blindheim, 1600/20. 
 

7,618. Schretle Caspar * 1610/20 
 

7,840. Riesz Leonhard * 1620/30 
 

7,842. Eigert Hans * 1620/30 
 

8,184. Kaltenecker Georg * 1600/20 
 

8,186. Pschader Georg * 1620/30 
8,187. Kratzer Anna * 1620/30 

 
 

14. generáció 
 

9,880. Kolbenheyer Mátyás * 1600 elıtt 
9,881. Kutschlik Dorottya * 1600 elıtt 
 

9,882. Eysdorfer Hans / Jakab * 1600 elıtt 
9,883. Reyman (?) Judit * 1600 elıtt 
 

9,904. benyói és urbanói Benyovszky Ádám, † 1616 elıtt 
1616-ban a fiai (Ádám, Miklós, Gábor és Burián) osztályt tettek, így tehát ezt megelızıen halt meg. 

9,905. klobusiczi és zétényi Klobusiczky Zsófia 
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Sajnos semmilyen adatot nem találtam, mely alapján biztonsággal folytathatnám a Klobusiczky családfát. 
A meglévı adatok alapján a lehetséges, hogy a szülei Klobusiczky János és Zalusky Jusztina voltak. Kisebb 

valószínőséggel lehettek Klobusiczky Miklós, anyja pedig nemes Sándor Anna, vagy esetleg Klobusiczky 
Benedek és Latkóczy Ilona. A szülıpárok vonatkozásában túl sok a feltételezés, egy bonyolult példát 
említek: Klobusiczky Zsófia dédunokája Benyovszky Imre felesége Marsovszky Mária ükanyja (nemes 
Sándor Borbála) valószínőleg testvére volt Zsófia vélt anyjának. 

Amennyiben a névadásokat veszem figyelembe, Zsófia szülei inkább Klobusiczky István és bohaniczi Jaku-
sith Anna lehetett. 

A kérdést nem lehet eldönteni az általam megismert iratok és adatok alapján. 
 

9,908. szklabinai és blatniczai báró Révay Ferenc (okirati elıfordulása: 1593 - 1656) * 1593. 
† 1669 után 
Királyi tanácsos. 
1622-1656 között Turócz vármegye fıispánja.  
1636.11.01. napjáról fennmaradt Selmecbányán írt levele, ebbıl tudhatjuk meg, hogy fia esküvıjére a 

következı év január 4-én, Vágbesztercén kerül sor, az esküvıi ünnepséget pedig 7-én és 8-án Révay 
István selmecbányai házában tartják. 

Anyja utáni örökösödése végett igényeinek eligazitásáról az 1638. évi országgyőlés intézkedett.  
Hatalmas könyvtára volt, szklabinai könyvtárának katalógusa 1647 körüli idıbıl származik és 313 tételt 

tartalmaz. 
Valószínő, hogy második felesége Jezerniczky Zsuzsanna volt. 

=1613. 
9,909. szentmiklósi és óvári báró Pongrácz Bora (okirati elıfordulása: 1607-1629) 
 

9,910. balassagyarmati és kékkıi Balassa Zsigmond (okirati elıfordulása: 1572-1623) * 
Makovica, 1572. jún. 7. † 1623. 
Születésének idıpontjára a forrás: Schulek Tibor könyve (Bornemisza Péter 1535-1584. A XVI. Századi 

magyar mővelıdés és lelkiség történetébıl /Sopron-Budapest-Gyır, 1939/) 
Magyarországon és német egyetemeken tanult. 
1595-ben esküvıjét Krakkóban tartották Zborowska (Zbarovsky, Zborovszky) herceg lányával, ahol az 

esküvın III. Zsigmond lengyel király is vendég volt.  
Igen sok okiratban szerepel, ezek magánjellegő ügyek, ahol „magnificus” a megszólítása (fıleg Nógrád 

vármegyében). 
1604–1606 között Imre testvérével, és mostohaanyjával sokat pereskedik. A Bocskai-felkelés alatt Balassa 

Imre a magyar király mellett tartott ki, addig ı Bocskai híve lett. 
1609-ben az országgyőlés Sziléziai követe, sokat utazott német területen, Olaszországban (pl.: Róma) és 

Franciaországban. 
1619-ben újjáépítette Kékkı várát.  
Szónoklatai közül három kiemelkedı maradt meg. (Iunius Menyhért: Orationum, quae Argentoratensi in 

Academia... scriptae et recitatae fuerunt c. munkájában (Argentorati, 1620. II. 155. 183. 305. l.), u. m. 
De recreationibus illustrium ac generosorum, De feudis conferendis, és De mutatione legum.) 

1620-ban törvényes értekezéseit kiadták latinul. 

= Krakkó, 1595 
9,911. ElŜbieta Zofia Zborowska h. Jastrzębiec * 1572 körül † 1622.; temetve: Vágbeszterce 

temploma 
A vágbesztercei templomban található sírkövén díszes ruhafargás látható, különösen a fodorgallér stílusa 

felel meg az európai divatnak, és tért el a hazai viselettıl. 

9,912. marsó- és jablonfalvi Marsovszky Gáspár † 1637 elıtt 
9,913. nádasi Tersztyánszky Anna † 1650. 
 

9,914. thoposházi Thoposs Farkas (okirati elıfordulása: 1621-1622) 
1621.12.21. napján a Magyar Kamara-Udvari Kamara okirata megállapítja, hogy 50 jobbágyra kért 

„expektativat”. Mivel a zőrzavaros idık alatt is hőséges volt Ostrosith Istvánhoz, ezért a kért kegyre 
méltónak találták. 

1622-ben birtokadományt kap. 
 

9,920. bárczai Bárczay Ferenc (okirati elıfordulása: 1599-1656) * 1593 † 1660 körül; tem.: 
Bárcza 
Gyámja a nagybátyja (!), I. Rákóczi Zsigmond fejedelem volt. 
Putnoki fıkapitányi rangra emelkedett. 

= 1612-1613 között 
9,921. nagykállói Kállay Borbála (okirati elıfordulása: 1617-1629) 

1677.03.30. napján, Szinye-Újfalun kelt özvegy Szinyei Merse Kristófné Bárczay Ilona elismervénye átvett 
ruhákról és fehérnemőkrıl, melyben az szerepel, hogy ezeket a holmikat édesanyja (azaz Kállay Bor-
bála)  által „percipiálta”. 
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9,922. hanyi Hanyi György (okirati elıfordulása: 1642-1652) † 1652. jan. 1. után 
1642-ben abaujvármegyei alispán volt.  
1651.06.10. napján Perén kelt okiratban Bárczay Sámuel és György a tussai faluban lévı házhelyüket és két 

rétet zálogba adták neki 60 forintért. 
1652.01.01. napján Felsıbárcán végrendelkezett. 
Négy felesége volt: Vitkay Anna, Bégányi Kata, Máriássy Zsuzsa, Fáy Anna. 

9,923. Bégány(i) Kata  
 

9,924. Hoporsorom Mihály (okirati elıfordulása: 1623-1631) † 1630. febr. 23. – 1633. febr. 8. 
között  
Délszláv eredető családnak tagja. 
1623.06.16. napján Bécsben II. Ferdinánd király címeres nemeslevelet adott Hoposorum Mihálynak és 

fiainak (András, Márton és Péter). István fia ismeretlen okból hiányzik az okiratból. 
1626-1630 között Homonnán volt harmincados, ezzel egyidejőleg kassai polgár. 
1630-ban még felsı-magyarországi borokat szállított a császári udvarba, udvari fogyasztásra, ezért 

1630.02.23. napján II. Ferdinánd elrendeli a szropkói vagy a homonnai harmincadból 40.-Ft jutalom ki-
fizetését rendelite el Holló Mátyás és Hoporsorum Mihály részére, akik az udvaroncok részére meg-
vásárolt bort felkísérték Felsı-Magyarországról. 

1633.02.08. napján az Udvari Kamara és Magyar Kamara nyilatkozik Incédy Péter kisszebeni harmincados 
folyamodványára a homonnai harmincadra vonatkozóan, Hoporsorom Mihály halálára tekintettel. 

9,925. Tóth Katalin † 1633 után 
1633-ban megkapta férje hátralékos fizetését. 
Hoporsorom Mihályról és feleségérıl Tóth Katalin testvérének férje irataiból értesülünk. Tóth Zsuzsanna 

férje Velichinus István (református lelkész, ? – 1633. szeptember) volt, aki 1619. szeptembertıl lel-
készkedett Kassán. (Neve elıfordul még: Velenchinus, Welechinus, Welichinus formában) 1623.03.31. 
napján folyt perben megállapítást nyert, hogy Hoporsorom Mihály felesége Tóth Katalin eltiltotta Veli-
chinus Istvánt neje, Tóth Katalin utáni örökségétıl. Végül a vita Velichinus javára dılt el. Velichinus 
1633.06.14. napján kelt végrendeletében említi Hoporsorom Mihályt, majd fia, ifjabb István (aki Szabó 
Anna fia volt) 1645.08.09. napján tett végrendeletében Hoporsorom Mihály árváira hagyott 5 forintot. 

 

9,926. bizáki Puky Péter (okirati elıfordulása: 1606-1655) † 1655-1661 között 
Fıszolgabíró. 
1606-ban zálogba adta az ikázi birtokot. 
1636.07.07. napján Abaúj vármegye közgyőlése 100 tallért szavazott meg számára, hogy magát kisza-

badítsa a török fogságból. 
1641-1652 között fıszolgabíró. 
Második felesége Fejérpataki Anna 

9,927. szemerei Szemere Magdolna 
 

9,928. szemerei „Nagyesző” Szemere Pál * 1600. † megölték, Alsóolcsvár, 1652. szept. 19. 
Nagyesző ragadványnevét az általa írt logikus, érthetı pozsonyi és soproni országgyülési naplók (1622, 

1625, 1630, 1634-35, 1637-38,1646-47, 1649) készítése miatt kapta. 
Szónok, író, politikus. Felsı-Magyarország egyik legvagyonosabb embere. 
Királyi táblai ülnök, a szepesi kamara adminisztrátora, Abaúj, Bars, Sáros, Borsod megyék jegyzıje, Abaúj 

megye ispánja és követe.  
I. Rákóczi György udvarnoka, majd abaúji alispán, szepesi kamarai tanácsos és királyi táblai biró. 
Abaúj, Borsod és Sáros vármegyék részérıl országgyülési követ, képviselı és küldöttségek tagja, kamarai 

tanácsos, a jászói konvent jegyzıje.  
1622-ben királyi táblai jegyzı a soproni országgyőlésen. 
1624-1649 között Abaúj vármegye országgyőlési követe. 
1625-ben Borsod vármegye országgyőlési követe. 
1630-ban Sáros vármegye országgyőlési követe. 
1634-1649 között Abaúj vármegye országgyőlési követe. 
1635-ben királyi táblai ülnök. 
1635.02.03. napján III. Ferdinánd király a vörös pecsét használatának jogával felruházta. 
1639.03.26. napján III. Ferdinánd király pallosjogot adott neki Abaújszemerére. 
1639-ben Abaúj vármegye ülnöke a Királyi Táblában. 
1642-évbıl származó naplóját a Budapesti Egyetemi Könyvtár ırzi. 
1645-ben fı szervezıje volt  a linzi békének (1645.12.16.) 
1646 évi országgyőlésen I. Rákóczi György követe. 
1647-ben Rákóczi György biztosa Eperjesen, ugyanebben az évben kamarai tanácsos. 
1651-ben Abaúj vármegye alispánja. 
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György kedves embere volt, leveleik fennmaradtak, valamint a másokkal foly-

tatott levelezésének egy része megmaradt, pl.: 1650.10.26. napján kelt levele Lorántffy Zsuzsánnához 
(erdélyi fejedelemasszony), mely szerint elmegy hozzá Tokajba  az általa kért idıpontban. 

Azt híresztelték egy rosszul hamisított levél alapján (melyben Wesselényi több évvel a gyilkosság elıtt már 
a gyilkosságról írt ….), hogy a felesége, a híres szépségő Putnoky Klára, mint Wesselényi nádor kedvese 
ölette meg 400 forintért. Késıbb bebizonyosodott, hogy Nagymihályi Gábor bérelt fel 12 orgyilkost 12 
forint ellenében, akik elvégezték a feladatukat. 
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= 1628. körül 
9,929. putnoki Putnoky Klára * 1614. † Gálszécs, 1667. márc. 4. 

Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége) udvarhölgye, akit azzal 
gyanusítottak meg alaptalanul, hogy Wesselényi nádor kedvese volt, és a férjét megölette, 400 forintot 
adva a bérgyilkosoknak.  

Fennmaradt úrasztala (hit) kendıje 1658-ból. (Sárospataki Református Kollégium Múzeuma) 
1661-ben két levelet kapott Kecskeháta birtokára rokonaival (Kuun Gergely, Kuun István, Ébeni István, 

Miklós, Daczó György és Putnoky Erzsébet) a török fogságba került Putnoky Zsigmondtól, aki a ge-
nealógiai táblák összevetése alapján nagybátyja lehetett, nagyapjának nem Bornemissza Katalintól, 
hanem Gyulay Annától származó fia. 

 

9,930. vajai Vay Péter (okirati elıfordulás: 1611-1662) * 1611. † Nagyszöllıs, 1662. júl. 25. 
Szabolcs vármegye alispáni követe.  
1631-ben I. Rákóczi György étekfogója, kamarása.  
1633-ban a beregszászi hegyen fekvı Burkos és Táncos szöllıbe beiktatták. 
1639-ben zálogba adta neki Madocsányi István az ugornyai, tákosi, gergelyi és nagymuzsalyi birtokait 1200 

aranyforint ellenében. 
1647-ben országgyőlési követ, Barabás birtokosa. 
1650-ben szabolcsi másodalispán. 
1651-ben beiktatták a Szabolcs megyei Nagy-Anárch, Nagy-Báka, Mogyorós, Ladány, Benk, Berencs, 

Kékcse helységbeli és Kis-Anárch puszta birtokrészekre. Több ellentmondás mellett beiktatták a Szatmár 
megyei Szamos-Ujlak, Zemplén megyei Nyir-Bácska és Czigánd jószágokba. 

1652-ben a Szatmár megyei Jármi és Hodász, és Szabolcs megyei Ders helységekbe beiktattaták 
Komoróczy György ellentmondása mellett. Ugyancsak ebben az évben a Szatmár megyei Rohod és Szige 
részbirtokokokba a Kérchy és és Bánchy család ellentmondása ellenére beiktatták. 

1654-ben beiktatták a Szatmár megyei magyar-kékesi, hideg-kúthi és dobroviczai részjószágokba. 
1656-ban feleségével együtt nádori adományt nyert a Szabolcs megyei Bogáth és Piricse, és a Szatmár 

megyei Nábrád helységekre, és beiktatták a Zemplén megyei Liszka mezıváros melletti Rány hegyen 
fekvı nemesi szılıbe. 

A Vaja-i kastély egyik tornyán látható  építési dátum 1659, ebbıl következik, hogy a tornyok építését 
valószínőleg ı rendelte el. Ugyancsak ı alakíttatta ki az északi torony homlokzatát, és más látványos 
elemeket. 

= 1653 elıtt 
9,931. csepei Zoltán Anna (okirati elıfordulása: 1653-1682) † Nagyszöllıs, 1682. nov. 22.  

1653-ban férjével együtt egyezséget kötött a Lónyayakkal egy tiszai malom 1/6 részére és egyes ugornyai 
földekre. Az egyezség szövegében „Soltán” néven szerepel. Korábban szerzıdést kötött férjével 
(valamikor) az ugornyai birtokra, vámra és révjogra, valamint a gergelyi, barabási, tákosi részekre és a 
nagymuzsalyi és kaszonyi szöllıkre.  

Zoltán Anna 7 hét és öt nap szenvedés után halt meg fia, Vay Ádám naplója szerint. 
 

9,932. nagybossányi és nagyugróczi báró Bossányi László (okirati elıfordulása: 1628-1659) † 
1659 után 
1628.05.17. napjáról fennmaradt az ı és Judit „drágaságainak leltára”. Valószínőleg édesanyja hagyatéka 

lehetett a következı: 1. háromszáz tallér, 2. két ezüst szablya, ezek egyike Görgey Kristófé volt korábban, 
3. két ezüstpohár, az alján és tetején aranyozva, Görgey Kristóf (39,730) nagyatyjáé volt, 4. négy 
ezüstkanál, 5. két villa („vidla”), 6. aranylánc, melyben hetvenöt arany volt, 7. két öreg zafírgyőrőt. A 
leltárt Bossányi Mihály, Máriássy András, Ferenc, János, Zsófia, Anna és Baranyai Gáspár írta alá. 

Elsı felesége Szent-Iványi Magdolna, Szent-Ivány Mihály liptói alispán és Kubinyi Kata (szülei: Kubinyi 
László és Esterházy Magdolna) lánya. 

1653 körül Nagyugróc várában élt a feleségével, így diósgyıri és siroki jószáguk kezelését Rimai Istvánra 
bízták. 

1658-1659 között feleségével együtt lakta Diósgyırt, majd 1659-ben a zálogbirtokosok szorongatása miatt 
elhagyták a várat, mely olyan rossz állapotban volt, hogy a bentlakóknak nem nyújtott biztonságot. 

= 1648. aug. 23. után nem sokkal 
9,933. bedeghi Nyáry Krisztina (okirati elıfordulása: 1647-1677) * 1630. † Trencsén, 1677. jan. 13. 

Gyermekkorát a diósgyıri várban töltötte. 
1647.06.12. napján anyjával és testvéreivel Túrócszentmihályon egyezséget kötött a családi vagyonnal 

kapcsolatban. Az egyezség értelmében 1000 forintot kapott, és a többiek vállalták, hogy a kiházasítás 
költségeit közösen állják. Az összegen felül Bodorfalván és Nedozséron kapott egy-egy jobbágyot és 
anyjával lakott a túrócsszentmihályi ház Miklós-féle részében.  

1648.08.23.-án az édesanyja az ı esküvıjére 150 magyar forint kölcsönt vett fel Platt Pétertıl. 
1658-1659 között férjével együtt lakta Diósgyırt, majd 1659-ben a zálogbirtokosok szorongatása miatt 
elhagyták a várat, mely olyan rossz állapotban volt, hogy a bentlakóknak nem nyújtott biztonságot. 
1651-ben (egyes források szerint) már özvegy, ennek ellentmondanak azok a források, mely szerint 1659-

ben elsı férjével menekült el Diósgyırbıl a hitelezık miatt. 
1664-ben a néhai fivére (Miklós) gyermekeinek gyámja. 
Második férje Zay László († 1674), harmadik férje Sirchich Gáspár.  
Egyetlen gyermeke Bossányi Miklós. 
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9,934. bocsári Mocsáry Balázs (okirati elıfordulása: 1625-1642) †  1642. ápr. 10. után 
1625-ben Heves vármegye országgyőlési követe, majd alispánja.  
1629-ben Nógrád vármegye alispánja. 
1639-ben Pest vármegye alispánja. 
1640.07.05. napján Litassy Borbála nevében mindenkit eltilt Félegyháza prédiumok használatától. 
Pest-Pilis-Solt vármegye közgyőlési jegyzıkönyve szerint 1642.04.10. napján Füleken Beniczki Ferenc és 

Telegdy János nyitrai püspök közötti perben helyettesítette az ügyben érdekelt Batik János alispánt. 
Elsı felesége: Pongrácz Katalin. 

9,935. dereszlényi Litassy Bora † 1640. júl. 5. után 
1640.07.05. napján férje az ı nevében mindenkit eltiltott Félegyháza prédiumok használatától. 

 

9,936. nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay István (okirati elıfordulása: 1631-1646) * 1613 
elıtt † 1646. márc. 20. után 
1631-ben „Csapap” vezére. (Hogy ez valójában mit jelent, nem tudtam kideríteni, ráadásul ilyen nevő 

település sem létezett.) 
Esterházy Miklós nádor „Emlékirat az 1631. évi tavaszi hadjáratról” címő mővében említi, hogy Lónyay 

István 300 lovast állított ki a hadjárat céljaira. 
1640.03.28. napján Szatmár vármegye törvényszéke Szatmáron megállapította, hogy ı és felesége szökött 

jobbágyai visszaszerzése miatt szolgabírót és esküdtet kért.  
1643-ban Lónyay Zsigmonddal (nagybátyja) osztozott. 
1646.03.20. napján Gyulafehérváron kelt II. Rákóczi György fejedelem okirata, melyben birtokot ruház át 

Serédy Istvánra és feleségére.  

= 1633-1638 között 
9,937. sarmasági Sarmasági Anna (okirati elıfordulása: 1604-1661) * 1594 után † 1661 után 

1604-ben édesanyjának (Serédy Dorottya) a bátyja, Serédy István volt az ı gyámja, miután árvaságra 
jutott. 

1640.03.28. napján Szatmár vármegye törvényszéke Szatmáron megállapította, hogy ı és férje szökött 
jobbágyai visszaszerzése miatt szolgabírót és esküdtet kért.  

1646.03.20. napján Gyulafehérvárott birtokátruházásban érdekelt, az oklevelet I. Rákóczi György adta ki. 
Valószínőleg jószágvesztésre ítélték, „katonák elküldésének mulasztása” miatt. 
1661-ben tett végrendeletet. 
Férjeivel kapcsolatban a források eltérıek, a legvalószínőbben helyes sorrend és nevek: 
Elsı férj: Bogdány Ferenc (belsı kamarás, 1608-1620), második férj: Bánchy Miklós (1633-ig), harmadik 

férj.: Lónyay István 1638-tól biztosan. 
 

9,938. kis–és nagygúthi Guthy János (okirati elıfordulása: 1637-1640) † 1640. máj. 9. után 
1637.06.10. napján Csenger mezıvárosban Szatmár vármegye törvényszéke megállapítja, hogy ı és anyja 

Károly mezıvárosban még május 28-án ügyvédet állított. 
1637.07.01. napján Csenger mezıvárosban Szatmár vármegye törvényszéke megállapítja, hogy képviselıje 

útján tiltakozott az ellen, hogy Bárczay Istvánné Oroszy Zsuzsanna elfoglalta a vámosatyai udvarházat 
és jószágait, és a kisguti, abai és nagyguti, körtvélyesi birtokrészeket (melyek Guthy Péter után ma-
radtak).  

1638.-ban Böszörmény város fı és alkapitányai, hadnagyai, esküdtjei és nemes hajdú katonái 43 telek 
vonatkozásában 1500.-Ft magyar forint értékben zálogszerzıdést kötöttek vele. 

1639.03.23. napján Szatmár mezıvárosban Szatmár vármegye törvényszéke megállapította, hogy annak 
ellenére, hogy Kismada részbirtokát birtokosztály miatt fel akarják osztani, azt ı továbbra is birtokolni 
akarja. 

1640.05.09. napján Szatmáron ügyvédet állított a törvényszéken a jegyzı elıtt. 

9,939. bájogi hégen Szénássy Anna 
 

9,940. girincsi és pósacsécsi Girincsy László (okirati elıfordulása: 1642) * 1620 † 1660 után 
1642-ben Abaúj vármegyei táblabíró. 

9,941. bernátfalvi Bernáth Borbála 
Elsı férje Gyöngyösi Mihály (máshol Jánoky Mihály). 

 

9,942. fáji Fáy László (okirati elıfordulása: 1619-1683) † 1683. jún. 8 – 1684. máj.15. között 
Wesselényi Ferenc nádor tanácsosa, borsodi alispán, táblabíró, királyi tábla elnöke. 
1645-tól az 1661 évi osztozkodásig apja halála miatt ı vezette  és igazgatta a birtokokat. 
1653.11.16. napjáról maradt fenn elsı birtokszerzése, néhai apósa Kıvár-vidéki birtokait szerezte meg Hal-

mi Gábor sógorával. 
Házasságkötése után felesége felsımérai kúriájába költöztek, mely állítólag a Hernád partján az Olasz utcá-

ban volt. 
1658-ban Füleken bepanaszolta Heves vármegye rendjei elıtt Balassa Imrét, amiért az neki mocskolódó és 

fenyegetı levelet írt. 
1659.02.06. napján kelt okiratban Gömör vármegye a panaszára kivizsgálta, hogy Nadkay Imre fegyvere-

sen elhajtotta-e az ı sertéseit. 
1660.04.13. napján Gömör vármegye újabb ítélete a Fáy-Nadkay perben. 
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1661. után Halmi Gáborral egymás között osztották fel a közös „atyai” birtokokat, megszerezte pl.: Tisza-
püspöki felét, Szajolt, Tiszavárkonyt, Dányt, Kávát, továbbá a következı birtokokat: Mikebuda, 
Nyáregyháza, Pilis, Szentgyörgytelek stb. 

1663.05.28. napján kelt Gömör vármegye ítélete a Fáy-Nadkay ügyben. 
1665-ben olyan mértékő volt a protestánsok üldözése, hogy az országban már csak négy protestáns mág-

nás család volt, közöttük volt a Fáy család is.  
1665.03.03. napján Gömör vármegye rendjei felszólítják ıt és testvérét, hogy vegyék fel a megítélt össze-

get Nadkay Ferenctıl, a zálogbirtokot pedig adják vissza. 
1665.02.21. napján Almáson intézkedik Gömör vármegye a Fáy-Nadkay perben. 
1665.04.14. napján Szıregen kelt az okirat, melyben Gömör vármegye idézte ıt és testvérét a Nadkay-

ügyben. 
1665.06.30. napján még mindig tart a Nadkay-Fáy per. 
1665.09.26. napján Sárospatakon kelt az a levele, melyet peres ügyben írt Kazinczy Péternek (9,950). 
1665.12.25. napján Rıthy Erzsébet megbízottja. 
1666.02.20. napján Bánchy Zsigmond atyafiságos levelet adott neki. 
1666.03.31. napján Füleken kelt okiratban bepanaszolja Balassa Imrét, hogy az a Nyúzó, Varjas és Péntek-

völgyét erıszakkal elfoglalta. 
1666.05.27. napján Eperjesen kelt okiratban Nádasdy Ferenc országbíró az ı és testvére kérése a Nadkay-

perben új tárgyalást rendelt el. 
1666.06.10. napján Murányban kelt okiratban Gömör vármegye rendjei idézik ıt és testvérét az egyházas-

básti erdı ügyében. 
1666.06.29. napján kelt Gömör vármegye újabb ítélete a Fáy-Nadkay perben. 
1666.10.01. napján Murányalján kelt okiratban a nádor idézi ıt és testvérét az egyházasbásti erdı ügyében, 

november 24. napjára a helyszínre. 
1666.11.16. napján Gyöngyösön tanúvallatás az ı, testvére és Batik Gergely kérelmére a hidegkútiak ügyé-

ben. 
1666.12.12. napján Bécsben kelt okiratban a nádor felszólítja ıt és testvérét, hogy azt a 120 marhát, amit 

a hortiaktól elhajtott, adja vissza. 
1667-bıl fennmaradt feljegyzése „Törvényes dolgaimról való memorandum”. 
1667.02.04. napján Besztercebányán kelt azon nádori ismételt felszólítás neki és testvérének, hogy a 

hortiaktól elhajtott marhákat adja vissza. 
1667.02.16. napján ı és testvére eltiltják a hortiakat Nyúzó, Péntek és Varjasvölgye használatától. 
1667.03.13. napján Besztercebányán kelt nádori ítélet Fáy László-Nadkay Ferenc perében. 
1668.01.23. napján Ecséden a kérelmére tanúvallatás történt a Nyúzó-völgy ügyében. 
1668.03.23. napján idézik a Nadkay-perben. 
1668.04.18. napján Szendrın kelt Aszalay Mátyás levele hozzá, egy peres ügyben. 
1669.04.06. napján Füleken tiltakozik Pest megye rendjei elıtt azok ellen, akik péceli (?) birtokának egy ré-

szét elfoglalni akarják. 
1669.04.11. napján Újszászon a kérésére tanúkat hallgattak meg, hogy Újszász egy részét Rıthy Orbán bir-

tokolta-e vagy sem. 
1669.09.05. napján Szendrın Fáy István átengedte testvérének, Fáy Lászlónak az újszászi pusztát 50 forin-

tért. 
1669.12.10. Füleken, Heves vármegye rendjei vizsgálják, hogy Fáy László jobbágyai a panaszttevık (pl.: 

Horváth Sámuelné) birtokában kárt okoztak, ugyanezen a napon Fáy László tiltakozott Pest megye rendjei elıtt, 
hogy a Hügyei birtokát a dömsödiek bitorolják.  

1670.02.02. napján Füleken 18 aranyért zálogba adta egy pusztáját Tóth Gergelynek. 
1671.03.21. napján Pozsonyban kelt kiállításra a szendrıi várkapitány elismervénye, hogy Fáy László és Ist-

ván a katonaságnak 1000 köböl gabona szállítását vállalták, amibıl 200-at már teljesítettek. 
Wesselényi halála után is kitartott nézetei mellett. A Wesselényi összeesküvést miatt 1670 júliusában elfog-

ták és Pozsonyba börtönbe vetették. Birtokait elkobozták, de azt a Szepesi Kamarától bérelhette a család, test-
vérét Lászlót a börtönbıl irányította, hogy hogyan gazdálkodjon. 

1671-ben halálra ítélték, de késıbb felmentését javasolták. 
1673 júniusában szabadult királyi kegyelem folytán, birtokainak kb. felét kapta vissza. Tekintettel az elız-

ményekre, ezt követıen gazdálkodásnak élt, így nem vett részt a Thököly-féle felkelésben, és birtokszaporító 
tevékenységének is véget vetett. 

1674.12.15. napján tiltakozik, hogy a dömsödiek háborgatják a birtokában. 
1680.11.13. napján Füleken tiltakozott, hogy Hügyei birtokán némelyek engedély nélküli házat építettek. 
1681.02.28. napján Füleken tiltakozott, hogy Hügyei jobbágyai nem fizették meg tartozásaikat. 
1681.11.13. napján Füleken kelt okiratban Pest vármegye rendjei elıtt tiltakozott, hogy Pereg község és 

Szentpétertelke, Szadaháza puszták bérlıi nem fizették rendesen a haszonbért.  
1682.04.10. napján Füleken, Pest megye rendjei elıtt felmutatta a jászói konvent 1661.09.18. napján kelt 

okiratát egy birtokbeiktatásról. 

= 1650-1660 között 
9,943. monoki Monoky Kata (okirati elıfordulása: 1662-1696) † 1696. máj. – dec. 

Férje halála után tehetségesen vezette a birtokokat. 
1690.04.18. napján Kassán kelt okirattal királyi kegyelem folytán az összes (férjétıl még 1670-1671-ben) 

elkobzott birtokot visszakapta. 
1692.04.15. napján Felsımérán kelt okiratban átengedi Bárczay Jánosnak (2,480) és Hoporsorom 

Erzsébetnek (2,481) azokat a göncruszkai birtokleveleket, melyeket férjével és fiával (ifj. László) 
szereztek. Fiának korábban felesége volt Hoporsorom Erzsébet (2,481). 
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1693.08.29. napján Felsımérán írt levelet Bulyovszky Dánielhez Ecséd ügyében. 
1695-ben Jászón a konvent elıtt tiltakozott azellen, hogy a gyermekeivel megkötendı osztály során ıt 

sérelem érheti. 
1696.05.03. napján történt osztozkodáskor nem tartott meg magának birtokot, azonban Ferenc nevő fia 

kötelezte magát az ı eltartására.  
 

9,944. pongyeloki Galambos Miklós (okirati elıfordulása: 1603-1606) † 1606. aug.15. után 
Talán ı az, akire a hír vonatkozik: 1610.10.22. napján a Szepesi Kamara tájékoztatta az Udvari Kamarát, 

hogy Galambos Miklós kérte az Örömhegy szılıje kiváltságának megadását. Az okirat szerint a kérel-
mezıt nem ismerik, de mivel a szılı Szendrı része, így mivel az nem nagy értékő, az uralkodó ado-
mányba adhatja. 

9,945. Barbarith – Horváth Dorottya (okirati elıfordulása: 1597-1603) † 1606. aug.15. után 
A családnév szerepel Barbarics, Barbarity és Barbarits néven is. 
Elsı férje Jákóffy Péter, akitıl Ferenc és Kata gyermekei születtek. 
1597.05.19. napján Nógrád megye közgyőlése olyan határozatot hozott, hogy ıt (Jakoss ? Péter özvegyét) 

és gyermekeit Csathó Imre és felesége által indítot perben meg kell védeni. 
1598.12.14. napján a Nógrád megyei alispán elıtt (még özvegyként) prókátort vallott. 
1600-ban ráhói Jákóffy Orsolyával osztozott, mint elsı férjétıl származott gyermekei gyámanyja. 
1600-ban még mindig özvegyként említették, 1603-tól említik Galambos Miklós feleségeként. 
1606.08.15. napján Bartakovich Péter eladott négy széplaki jobbágytelket Cziráky Zsuzsannának, ami ellen 

a testvéreivel tiltakozott.  
 

9,946. felsıkubini, nagyolaszi és deménfalvi Kubinyi László (okirati elıfordulása: 1633-
1646) † 1647. jún. 1. 
Katolikus maradt egész életében, emiatt többször összeütközésbe került az evangélikusokkal. 
1633-ban Liptó vármegye alispánja, egyéb pozícióra nem törekedett, noha rokoni kapcsolatai alapján 

rendkívüli karriert is befuthatott volna.  
1635-ben Liptó-és Árvamegyék követe az országgyőlésen. 
Nagybátyjával, Esterházy Miklós nádorral nagyon szoros kapcsolatot ápolt: 1634.10.04. napján Kismar-

tonban írta meg elsı végrendeletét.  
1635.06.25. napján ismét Esterházy nádor vendége, ekkor a biccsei várban, ahol bizonyságlevelet kapott arról, 

hogy testvérét (Szent-Iványné Kubinyi Katalint) az anyjuk (Esterházy Magdolna) javaiból kielégítette. 
A nádor segítette elı, hogy ifj. Daróczy Ferenc teljes hagyatékát Kubinyi László kaphassa meg. (Pozsony, 

1638.01.02.) 
1638.10.07. napján ismét a nádornál tartózkodott a feleségével. 
1638.01.24. napján a pozsonyi káptalan elıtt zálogba bocsátotta birtokainak egy részét: Tatárszentgyörgyöt 

(Pest vármegye) Esterházy Pálnak, Mezıházai birtokot (Liptó vármegye) és néhány Proszék-i 
jobbágytelket özvegy veglai Horváth Gáspárnénak, Zablát-i uradalmat (Trencsén vármegye) Serényi Pál-
nak és feleségének, Tersztyánszky Mária Klárának.  

1639 körül Deregnyıre költözött 
1646-ban a nyústai és klenóczi birtokrészeiket a leleszi konvent elıtt elcserélte Bereznay Dánielné Kubinyi 

Zsuzsannával Kercseny, Adony, Hete, Atya, Barabás, Kászon, Déda, Triavoda, Balka és Vid beregvár-
megyei birtokokra, mivel ezek közel estek a deregnyıi lakásához. 

9,947. királydaróczi, deregnyıi Daróczy Katalin (okirati elıfordulása: 1635-1641) † 1650 után 
Több okiratban szerepel, ügyeiben többen képviselték (pl.: Máriássy Pál, Melegh András, Rafanidesz János). 
1638.10.07. napján Kismartonban Esterházy Miklós nádor kiállított egy bizonyítványt arról, hogy néhai Illés-

házy István 1604-ben Lengyelországba történt menekülésekor 15.000.-Ft-ot adott kölcsön Zebrikovszky 
Miklós krakkói nádornak. E követelés Illésházyról átszállt özvegyére (Pálffy Katalinra), aki azt Pálffy 
Erzsébetre (Kubinyi László anyósa) és annak lányaira (Ilona, Kata)  hagyományozta. Mivel Ilona elhalt, 
az ı része visszaszállt, majd pedig Pálffy Erzsébet halálával minden Daróczy Katalinra szállt.  

1640.05.09. napján Szatmár vármegye törvényszéke megállapította, hogy 1639.11.23. napján Lónyay Zsig-
mond császári és királyi tanácsos Vámfaluban megintette Daróczy Katalin Parlagi-hegyi szıllıs jobbá-
gyait, és kérte, hogy a neki járó dézsmát adják meg, különben eltiltja ıket a szılı használatától. 

1640.06.06. napján Szatmáron, Szatmár vármegye törvényszéke Daróczy Zsófia (Zólyomy Miklós özvegye) 
kérésére személyes megjelenésre idézte ıt a törvényszékre. 

Lipcsey András Homokot 1000 forintért vette zálogba Daróczy Ferenctıl, melyet azonban Daróczy Katalin 
1650-ben visszaváltotta. 

 

9,948. tussaújfalusi Tussay Jakab (okirati elıfordulása: 1647-1656) 
1647-ben Zemplén vármegyei táblabíró. 
1649.01.10. napján vármegyei követként I. Rákóczi György gyulafehérvári temetésére utazott. Mialatt a 

temetéssel volt elfoglalva, III. Ferdinánd király biztosai átvették (a felügyeletére bízott ?) Tokaj és 
Szerencs várakat. Ezt a lépést a török vezetés a béke felrúgásának tekintetette, és behatolt Szerencs 
környékére, ahonnan Egerbe rengeteg rabot vitt el. 

1651-1656 között Zemplén vármegye alispánja, megye táblabirája. 
1653-ban végrendelkezett, végrendeleti végrehajtónak Bocskai Istvánt, Vay Pált és Bánchy Zsigmondot 

jelölte. 
1655-ben Zemplén megye országgyőlési követe. 
1656-ban Zemplén megye alispánja. 
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9,949. vajai Vay Dorottya 
 

9,950. kazinci Kazinczy Péter (okirati elıfordulása: 1656-1681) * 1636 † 1681 után 
Özvegy apja halálakor 15 éves, ezért, mint árvát, Borsod vármegye veszi gondjaiba. 
A megyei segélybıl és örökségébıl befejezi a sárospataki fıiskola közép és felsıbb tanulmányait. 
Borsod vármegye jegyzıje mellé kerül, majd a Rákócziak családi ügyvédje lesz évi 100.-Ft díjjal. 
Abauj, Zemplén- és Sáros vármegyékben a Rákócziak segítségével birtokokat szerez, Lorántffy Zsuzsan-

nával jó kapcsolata ügyeiben segítségére volt. 
1660-ban, mivel a nehéz idık miatt négy éven keresztül nem kapott fizetést, Báthory Zsófiához folyamo-

dott, hogy egy sárospataki házat tartozékával, és szılıvel fizetése ellenében adja át neki, aki teljesítette 
a kérését és az ingatlant örökbevallotta neki. 

1658-ban Bereg vármegye jegyzıje, majd országgyőlésre követ. 
1662-ben Bereg vármegye országgyőlési képviselıje. 
Protestánsként komoly nehézséget okozott számára, hogy úrnıje, Báthory Zsófia visszatért a katolikus 

hitre, ı fogalmazta iratait, melyekben a protestánsokkal szembeni intézkedések is bıven szerepeltek. 
1664.-ben Zemplén vármegye jegyzıje. Jegyzıként többször kapott jutalmat. Ezen felül többször volt 

küldött (1665-ben Pethö Zsigmondhoz és Rottal tábornokhoz, Wesselényi nádorhoz; 1666-ban Zrinyi 
Ilona és Rákóczi Ferencnek esküvıjén, 1668-ban  Csáky Ferenc kassai tábornagy beiktatásán stb.) 

1667-ben érdemei alapján Ujhelyben Zemplén vármegyétıl házat kapott. 
A Vasvári békekötésnél Zemplén vármegye követe.  
1669.01.27. napján ı és Rákóczi László csereszerzıdést kötött, melyben Rákóczi az alsóredmeci birtokát 

cserélte el 1000 forint értékben Kazinczy néhány jobbágyára. 
1669 április végén a sárospataki gyülésen többekkel felszólal a protestánsok védelmében I. Rákóczi Ferenc 

fejedelem elıtt, és részese azon szerzıdésnek, melyeket a vitás kérdésekben kötöttek. 
1669. áprilisában, Eperjesen részt vett a felsıvidéki tizenhárom vármegye gyülésén. 
1670 márciusában Besztercebányán tanácskozott, és különféle sérelmeket próbált feloldani a királyi 

biztosoknál eljárva. 
1670.04.09. napjára Sárospatakra hívta bizalmi embereit I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem (1645-1676, 

uralkodott: 1652-1676), köztük Kazinczyt is. Sárospatakon a többiekkel együtt hallgatta meg Zrinyi 
Péter levelét, mely szerint Zrinyi Horvátországban várta a felkelés kitörését. Kazinczy a felkelés (tisza-
vidéki felkelés) híve volt. 

I. Rákóczi Ferenc egy levelében részletezte a felkelés körülményeit, a levél szerint Kazinczy a felkelés 
kitörése után csatlakozott hozzájuk, tehát nem volt összeesküvı. A sors furcsa fordulatai révén végül ı 
szólította fel I. Rákóczi Ferencet a fegyverletételre. Kazinczy elleni vizsgálat során Báthory Zsófia is 
segítséget kívánt nyújtani, tájékoztatva az udvart, hogy Kazinczy kényszerbıl, hivatali helyzete miatt 
volt kénytelen olyan dolgokat megtenni, melyet egyébként nyilvánvalóan nem tett volna meg önként. Az 
ellene folyt perben fej-és jószágvesztésre ítélték. Végül Báthory Zsófia és P. Kis Imre közös segítségével 
kerülte el a halálos ítélet végrehajtását, 1671.11.18. napján Bécsben kegyelmet kapott, de pénzbirságra 
ítélték, egyben szükségbıl katolizált. Ezt követıen még jobban szolgálta a Rákócziakat, elsı udvarno-
kuk, jogi tanácsadójuk, jószágigazgatójuk lett. 

1675-ben lemondott a vármegyei szolgálatról, és kizárólag csak a Rákóczi családot szolgálta, ekkor vált a 
fejedelem egyik leghőségesebb bizalmasává és barátjává. 

1676-ban Királyi Táblabíró lesz, de végül a király csak 1681-ben nevezi ki. 
1676.07.20. napján (a fejedelem halála után) Eperjesre ment, ahol II. Rákóczi Ferenc nevében gyakorolta a 

fıispáni jogokat. Zrínyi Ilona megbízta, hogy II. Rákóczi Ferenc nevében a győlést vezesse. Ezt követıen 
Zrínyi Ilona szolgálatába állt, sikeresen intézte a guberniumnál a Rákóczi-árvák ügyét. 

Bizalom iránta oly nagy volt, hogy I. Rákóczi Ferenc kassai temetését ı rendezte meg (egy évvel a feje-
delem halála után), majd 1680-ban Báthory Zsófia temetésérıl is ı gondoskodott.  

1678 nyarán Zboróról Munkácsra menet Zrinyi Jánossal együtt kuruc fogságba kerül, és csak hatalmas 
váltságdíj fejében szabadulhatott ki. 

1679.10.20. napját megelızıen közös végrendeletet tett feleségével, október 20. napján elfogadták gyer-
mekeik a záradékszerően a végrendeletet. 

Rengeteget írt az életében, hivatalos iratokon túl verseket, irodalmi alkotásokat.  
Önmagáról nem sokat írt, csak 1680-ban tett említést megromlott egészségérıl. 
Állítólag 1681-ben a soproni országgyülésen megjelent.  
Országbirói itélımesterré nevezték ki, azonban halála miatt hivatalba nem léphetett.  
Halála után, a Wesselényi-féle összeesküvésben kimutatott részessége miatt javait zárolták. 

9,951. Makay (Szőcs) Katalin (okirati elıfordulása: 1666-1684) † 1684 tavaszán 
A TURUL 1896-2 számában Kazinczy Péter feleségét a makói és geleji Makay családból származtatja, és a 

családfát 1160-ig vezeti vissza. Ezzel szemben a TURUL 1913-1 számában új kutatási eredményeket 
közöltek, melyek szerint Kazinczy Péter felesége is jobbágy származású lehetett. Ez utóbbi véleményt 
fogadtam el magam is, amit az is alátámaszt, hogy 1671.09.02. napján Sátoraljaújhelyen 17 tanú sze-
rint Kazinczy Péter nemes és vitézlı Makay Tamás leányát vette feleségül, azonban az apósát mint 
Szücs Tamást említették. A tanuk között volt „maki” Szücs Ferenc is, egy Rákóczi jobbágy, valószínő, 
hogy ennek a jobbágynak volt a közeli rokona Kazinczy apósa. 

 

9,952. bájogi hégen Szénás Péter (okirati elıfordulása: 1543-1575) † 1575. aug. 6. után 
1543, 1549, 1550-ben Szarvadon élı jobbágyai kapuadót fizetnek. 
1549-ben Szarvadon nemesi udvarháza volt. 



————    132132132132    ———— 

 
 

1550-ben többekkel beiktatták Bályok, Szoldobágy, Széplak, Baromlak, Keure, Sírmezı, Almás, Bogdán-
falva, Dörsök, Szarvad, Buchmér, Pusztaszentmiklós, Újfalu stb. birtokokba, mivel jelezte, hogy régi 
adománylevelei elvesztek. 

1553-ban „Zynos” néven szerepel, Somályi jobbágyai fizetnek kapuadót. 
1568-1575 között Kraszna vármegye alispánja. 
1570-ben csögi jobbágyai kapuadót fizet. 
1572.02.07. napján fogott bíró Drullia erdı megosztása ügyében 
1575.08.06. napján ı is ítélkezik Békés Gáspár lázadása ügyében. 

9,953. keresztúri Dobzay Anna (okirati elıfordulása: 1567-1570) † 1570 után 
István testvérének iratait figyelembevéve, szülei személyét jó biztonsággal (ha nem is teljes biztonsággal) 

meg lehetett állapítani. 
1567-ben domoszlai jobbágyai kereskednek egy másik jobbágyért. 

 

9,956. ludányi Bay Mihály (okirati delıfordulása: 1586-1587) † 1614. márc.14. elıtt 
1586. februárjában Bay Ferenccel Almágy, Egyházashartyán birtok tárgyában egyezséget kötött Zima 

Györggyel, melyet az egri káptalan március 3. napján igazolt.  
1586.03.19. napján Egerben Bay Ferenccel Almágy, Egyházashartyán birtok tárgyában kötött egyezséget 

átadják Zima Györgynek. 

9,957. Karna Borbála (okirati elıfordulása: 1614) † 1614. márc.14. után 
Korna néven is említik, Nyírmada birtokosa 
1614.03.14. napján özv. Bakay Andrásné Korna Magdolna és ı, mint Bay Mihály özvegye egyezséget 

kötöttek Kereki Kiss István öröksége iránt. 
 

9,958. Rády Péter (okirati elıfordulása: 1638) 
Talán 1616-ban ı volt „az a Rády Péter” aki Szabolcs vármegye esküdtje volt. 

9,959. szolnoki és magyardellıi Jármy Katalin 
Anyja, a Vaján, Kustisvégen lévı birtokát kizáróla a fiaira (András és János) hagyta, akik azonban ezt 

méltánytalannak érezték testvérük, Jármy Katalinra nézve, így örökségük egy részét neki átengedték. 
 

9,960. bájogi hégen Szénás Lajos (okirati elıfordulása: 1570-1604) 
1570 évben Szénás Lajos szarvadi jobbágyai két kapu után fizettek adót. 
1586-ban Szénás Bálinttal említik egy oklevélben.  
1587.05.25. napján királyi ember Ippi László birtokainak beiktatásakor. 
1594-ben tasnádi ispánok foglaltak le tıle jószágokat Csögön és Szarvadon. 
1598-ban megölte Szénás Zsigmondot, ezért a jószágait Báthori fejedelem Sennyei Pongrácznak adta 

(azonban ellentmondás folytán visszakapta azokat a család)  
Utoljára 1604-ben Szénás Gáspárral egy okiratban említik.  
Más forrás szerint 1601-ben megölték. 

9,961. érszentkirályi Mezey Júlia 
Apja talán Mezey Márton. 

 

9,962. Topay István (okirati elıfordulása: 1568) 
9,963. ippi Porchi (Porczy, Porchy) Orsolya (okirati elıfordulása: 1568) 

1568-ban, mint Szarvady Miklós (39,854) unokája, a többi unokával Baksa Ferenctıl kértek osztályt a 
báldoni faluból és a nagyfalusi kúriából. Az osztály eredménytelen maradt, ennek oka az volt, hogy 
Baksa Ferenc és a bírája elszökött. 

 

12,348. Notermans Dionysius, * 1530/50.  
12,349. N. Gleins, * 1530/50. 
 

12,418. Panhaus (Panhausen) Marten, * Broeksittard-Wehr, 1543.   
 

12,440. Pongs Nicholaus, * 1560. † 1646. júl. 7.  
=  1580. 
12,441. N. Helena, * 1560. 
 

12,454. Buschops Joannes, * Herleen, 1570/80.   
=  1590/1600.  
12,455. N. Maria, * 1570. 
 

12,456. Hennen Joannes, * 1570/80. 
 

12,458. Smeets Joannes Jan, * 1590/1600. 
12,460. Raedemacher (an de Linde) Paul, * 1550.  
=  1578 



————    133133133133    ———— 

 
 

12,461. Daelmans (Maes) Trijn, * 1553. 
 

12,466. Limpens Nicholaus, * 1550. † 1621.  
12,467. N. Catharina, * 1550/60. † 1611. 
 

12,468. Heijnen Thijs, * Sweikhuijzen, 1550.  
 

12,472. Limpens Claes, * 1500/20. † 1558. 
 

12,476. Pijls Gerard, * 1550. † 1628/31.  
=  1575.  
12,477. Zensis (Sensis) (Bredenraedt)  Petronella, * 1550. † 1623. 
 

12,478. Pesch Gerard, * Puth, 1560 - 1570. † 1634-1635 
12,479. Maes (Maessel) N.  
 

12,480. Schuttgens Wilhelmus, * 1560.  
=  1589 elıtt. 
12,481. N. Gertgen 
 

12,488. Vroemen Nicholaus, * 1550. 
12,489. N. Sophia 
 

12,492. Nuchelmans Joannes / Jennisken 
12,493. N. Ida 
 

12,494. Hoerckens Joannes, * 1570/80. † 1652. 
 =  1600/10. 
12,495. N. Catharina, * 1570/81. 
 

12,516. Heijnen Matthias Thijs, * 1550. † 1610. 
12,519. Hasen Helen, * Ophoven-Sittard, 1540/50.  
 

12,522. Knops van Dirck, * 1580/90. 
 

12,532. Bellen Wilhelmus, * Amstenrade, 1580/90. † uo. 1662. febr. 28.  
12,533. Janssen Catharina, * 1580/90. † Amstenrade, 1630.  
 

12,534. Hommert (van) Herman, * 1580. 
 

12,536. Cleuters Leonradus, * Merkelbeek, 1590/1600.  † Aachen, 1669/71.   
=  Maastricht, 1622. jan. 30.   
12,537. Brouwers Anna, * 1590/1600. † Maastricht, 1653. szept. 7.   
 

12,538. Knoren Jan Joannes, * Oirsbeek, 1590.  † uo. 1652. dec. 17.  
=  Oirsbeek, 1615.   
12,539. Severens (Gielen) Joanna Jenn, * 1590. 
 

12,540. Boors (Bors, Boes) Michael, * 1580. † Bingelrade,  1666. szept. 29.   
=  1600/05. 
12,541. Daemen (Doemen) Maria, * 1580. † Bingelrade, 1622. jún. 22.   
 

12,542. Hartmans Petrus, * 1582. † 1651.  
=  1610. 
12,543. Cremers Anna, * 1580. 
 

12,776. Aelman Winandus, * 1540. 
 

12,778. Keulen (Ceulen) Baltasar (Baltus), * 1540. † 1634.  
=  Vaesrade, 1570. 
12,779. Huntgens Maria, * 1550. † 1625. 
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12,780. Koecken (Willems) Daniel, * 1570/80. 
 
 

15. generáció 
 

19,808. benyói és urbanói Benyovszky György (okirati elıfordulása: 1566) † 1616 elıtt 
Miksa király 1566-ban Bécsben Benyóra és Urbanóra új adományban részesíti. 

 

19,816. szklabinai és blatniczai Révay Gábor (okirati elıfordulása: 1597-1598)  † 1598 után 
1597-ben  Turóc megye fıispánja. 
1598-ban Újszomotor birtokosa. 

= Lietava, 1590. febr. 18. 
19,817. bethlenfalvi Thurzó Katalin (okirati elıfordulása: 1571-1600) * 1571. nov 3. † 1600. 

nov. 28. 
1590.12.01. napján a király megerısítette a számára 1572 évben nyújtott adományt Lietavára. 
Thurzó György nádor testvére. 
Temetésén igen sok elıkelı résztvett, ezek egy része Szklabinyán lakott, így feltételezhetı, hogy vagy itt 

vagy valahol a közelben temették el Thurzó katalint. 
 

19,818. szentmiklósi és óvári báró Pongrácz Dániel (okirati elıfordulása: 1560-1616) * 1560 
† Óvár, 1616. okt. 4. 
1590.08.20. napján ı és Jeromos testvére, illetve Pongrácz Gáspár számára minden birtokukra protectio-

nalist kaptak. 
1605.10.19. napján Szunyogh Mózessel elcserélték budetini és óvári váraikat. 1608.12.17. napján Bécsben, 

II. Mátyás királytól magyar bárói rangot kapott a Bocskai (1604-1606) felkelés alatt szerzett érdemeiért. 
Megkapta a vörös viasszal való pecsételés jogát is.  

1609-ben elcseréli Nedeczi Andrással a nozdrkoczi kúriáját és felsıliszkói, felsı-alsó drettovai jobbágytelkét. 
Kassai nyomtatványok között fennmaradt lakodalmas verse. 

19,819. szunyogszeghi Majláth Anna (okirati elıfordulása: 1590) 
 

19,820. balassagyarmati és kékkıi Balassa András (okirati elıfordulása: 1564-1587) * Almás 
vára, 1538. nov. 27. † Vágbeszterce, 1591. okt. 21. 
1564-1565 körül Károly fıherceg kamarása. 
1564.10.20. napján Károly fıherceg 60–80 forint értékü serleget küldött neki nászajándékul.  
Házasságával, felesége révén szerezte meg Makovicát, Vágbesztercét és Budamért. 
1565.01.15. napján Károly fıherceg dijazását kiutaltatja folyó év augusztus 1-ig. 
1566-ban Gyırbıl indult Szigetvár megsegítésére, azonban nem ért oda, mert útközben összecsapott a 

törökökkel és vereséget szenvedett. 
1567-évi házasságával szerezte meg Csetfalva, Som, Zápszony és Makovica birtokokat és Vágbesztercét. 
1568-1575 között nógrádi fıispán. 
1568. 02.09. Bécsben kelt Balassa Menyhért végrendelete, aki úgy végrendelkezett, hogy István fia tutora 

Balassa János (öccse) legyen, ennek halála esetén Balassa András.  
Tizedbérlı volt, Nagy-Nógrád és Kis-Nógrád településekkel kapcsolatban, ám 1568-ban csak 600 forint, 

1571-ben kétszer 633 forint, 1573-ban 1000 forint összeget tudott beszedni. 
Lutheránus vallású volt, támogatta az értelmes, jobb sorsra érdemes fiatalokat. (pl. 1579-ben Bruno Jánost 

taníttatta valószínőleg külföldön.) 
1578.05.11. napján Vágbesztercén Báthory István országbíró elıtt Balassa (Balassi) Bálinttal (a költıvel) és 

Ferenccel osztozkodik. 
1579.05.22. napján Makovicán kelt adásvételi szerzıdésben lengyelországi birtokokat adott el. 
1580.12.20. napján Garamszentbenedeken kelt okiratban a nıtlen és örökös nélkül való Balassa László 

neki, Balassa Bálintnak (Balassi Bálint) és Ferencnek 4726 forint 41/2 dénárt ajándékozott. Balassa 
András Balassa Zsigmond végrendeletére hivatkozva ellentmondott az ajándékozásnak (!), a pénzt nem 
fogadta el, a többieknek ajándékozta.  

1581.02.04. napján Garamszentbenedeken kelt okiratban visszavonta az 1580.12.20-i nyilatkozatát 
(ajándékozás).  

1582. novemberében eljegyezte nevelt lányát  (Serédy Zsuzsanna) Janusz Ostrogski lengyel herceggel.  
1582-ben megszerezte Végles várát, ami után pereskedés indult, amelyben kiderült, hogy a vár Balassa 

Andrást illete volna, azonban az udvar Balassa Bálint és Ferenc kérelmére mégis visszavette. Az 
elızmények ellenére végül a király mégis neki ítélte Véglest egészben, és megszerezte Liptóújvár felét. 

1583.08.05. napján Nógrád megye törvényszéke elıtt Zólyomban kelt okiratban Balassi Bálinttal módosí-
tották vagyonmegosztási egyezségüket.  

1583. szeptemberében Vágbesztercén Végles ügyében osztozkodott Balassi Bálinttal.  
1584-ben Csütörtök mezıvárosnak kelyhet adományozott. 
1584.09.20. napján Zlabacsinban (Morvaország) kötött házasságot második feleségével, Mindszenthy Katá-

val (korábban Zay Ferencné, Báthory Andrásné).  
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1586. évben Liptó vármegye megintette, és felhívta, hogy egy egyezség révén vegye föl azt a 3300 forintot, 
mely a liptóújvári várban lévı részéért neki járt. 

1587–ben Balassi Bálinttal pereskedett több okból (hatalmaskodás, Dobó Krisztina örökségével kapcsolatos 
per). 1587.04.09. napján osztozott Balassa László hagyatéka fölött többekkel, pl. Balassi Bálinttal. 

1587.11.07. napján megvette Balassi Bálinttól 2500 forintért Kamenyec, Zmigrod, Odrzikon vár (és bir-
tokból) 1/4 részét.  

1587.11.03. napján 3300 forintért átadta neki Balassi Bálint (a költı) Liptóújvár ¼ zálogát és 
Liptószentpétert. 

1588. novemberében lemondott a király javára a rokoni pereskedést okozó Végles váráról, Liptóújvárért. 
1591.02.21. napján Liptó vármegye jelentette, hogy Balassa Ferenc nem engedte beiktatni Balassa Andrást 

Liptóújvárba, Hibe városba, Verbicébe, Plostinába, Illanovóba, Vovalovba, Wichodnaba. 
Birtokai voltak: Aszó, Bezdéd, Búza, Búzamezı, Csáka, Csáki-Gorbó, Csernek, Csobánka, Csömény, Gyur-

kapataka, Hagymás, Hegyköz, Hosszúmezı, Kabalapataka, Kalocsa, Keresztes, Klicz, Kornislaka, Köd-
mönös, Lozna, Noszoly, Paptelke, Somfalva, Szalonna, Szurduk. 

Egyes források halálának idıpontját 1591.09.02. napjára teszik. 

= Vágbeszterce, 1567. dec. 28.  
19,821. kaposmérei Mérey Anna (okirati elıfordulása: 1542-1583) * 1542. márc. 3. † Vág-

beszterce, 1583. jún. 1.  
1553-ban a Podmaniczky család kihalása (?) folytán megszerezte a vágbesztercei uradalmat. 
1561-ben Karos birtokosa, a vágbesztercei uradalom birtokosa, „mágnásleánynak” tartották. 
Bornemissza Péter (1535-1584; Balassi Bálint nevelıje, író, költı) Postilla címő mővének 1575-ben kiadott 

költségeit férjével együtt állta. (Harmadic resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo 
tanvsagoknac, mellyeket az keresztyeneknec gyülekezetibe szoktac predikalni minden ünnep nap. Kit az 
Wr Iesvsnac Lelke altal az együgyü keresztyeneknec iduösseges epületyekre ira Bornemisza Peter. 
Sempteröl 1575)  

A szerzı neki és férjének ajánlotta a könyvet: Gyarmathi Balassa Andrásnak … ausztriai Károly herceg 
komornyikjának … Nógrád … fõispánjának és az õ … házastársának … Mérai Annának Sempte 1575 
április 2.  

1586.05.04. napján szerepel a Szepesi Kamara jelentésében, mely jelentés Dunajecz vár ügyében kelt. 
Elsı férje Serédi Gáspár, ezzel összefüggésben keveredett perbe a Balassa családdal. 

 

19,822. Samuel Zborowski h. Jastrzębiec † 1586. máj. 26.  
19,823. Zofia Jordan z Zakliczyna h. Trąby (Brzezina)  † 1601.  
 

19,824. marsó- és jablonfalvi Marsovszky Félix, * 1548. † 1585 után 
1585.01.13. napján Trencsénben, mint Nyitra megye szolgabírája adott nyugtát Madocsányi Pálnak (? 

158,904) 4.-Ft-ról. 

19,825. „nemes” Sándor Borbála 
 

19,826. nádasi Tersztyánszky László (okirati elıfordulása: 1518-1579) * 1518 † 1579 elıtt 
„Vencel” néven is ismeretes. 

19,827. monostori és komlósi Izdenczy Kata † 1582 után 
Testvérei voltak a Daróczy győjtemény szerint: Péter, László, István, Miklós, János, Mihály. Mivel egyetlen 

Péter ismeretes a forrásokból, így nagy valószínőséggel az ı szülei voltak Kata szülei is. Ezt támasztja 
alá az is, hogy 1637-ben Izdenczy Péter fia András lehetett Tersztyánszky László és Izdenczy Kata 
gyermekei egyik ügyében a tanú. Ha a fenti kapcsolat valós, a tanú elsıfokú unokatestvére volt a 
Tersztyánszky gyerekeknek.  

 

19,828. thoposházi Thoposs Mihály (okirati elıfordulása: 1573-1611) 
1601.07.10. Bécsben kelt okiratban Kutassy János járt el Mihály fiának megadandó kegyelem ügyében. Az 

irathoz Thurzó György támogató nyilatkozatát mellékelték. 
1604-ben adományba kapta rokonaival Rudinát, és Klobusic, Chocholna és Szlopna helységekben 

részbirtokot. 
1605.12.10. napján Rudolf királytól kapott rokonaival címeres nemeslevelet. 
Második felesége Kajdácsy (Gajdácsy) Anna. 

19,829. Viszocsányi Erzsébet  
Megvizsgálva azt, hogy vajon Kajdácsy Anna vagy Viszocsányi Erzsébet lehetett az az ıs, aki itt helyesen 

szerepel, arra jutottam, hogy Viszocsányi Erzsébet lehet a helyes személy, különös tekintettel arra, hogy 
a leszármazók Trencsén megyei családokkal házasodtak, és Viszocsányi Erzsébet alább közölt 
feltételezett ısei is ilyen földrajzi területek családjaival álltak kapcsolatban. 

 
Viszocsányi Erzsébet vélt ısfája 

39,658. viszocsányi Viszocsányi János (okirati elıfordulása: 1549) 
39,659.  Fornószeghy Kata 

 

79,316. viszocsányi Viszocsányi Ferenc 
79,317. Barancskay Dóra 

 

158,632. Viszocsányi Balázs 
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317,264. Viszocsányi Benedek (okirati elıfordulása: 1514) 
317,265. Csalhiczky Ilona 

 

634,530. Csalhiczky Balázs 
 

19,840. bárczai Bárczay Ferenc (okirati elıfordulása: 1580-1594) * 1560. † elesett 1595 
Eger várában tanulta a katonáskodást. 
Borsod vármegye közgyőlési irataiban többször szerepel. 
1580.-ban visszakövetelte szökött jobbágyait Szirmay Istvántól. Mivel azonban a bíró szerint a jobbágyok 

még az 1556. esztendei törvény hatálybalépése elıtt szöktek meg, és az egyiket ı maga őzte el, a 
perben a bíró ellene ítélt. 

1581-ben Fügedy Imre tıle és apjától kérte elbúcsúztatni Nagy Mihályt. Ugyanebben az évben Török István 
követelte vissza tıle a szökött jobbágyát. 

1588-ban Putnoki várkapitány, és a Szikszói csatában is vitézkedett.  
1595-ben Mátyás fıherceg vezette egyik csatában halt meg. 
I. Rudolf király nevezte  „Magyar Achilles”-nek, mivel kora egyik legvitézebb katonája volt. İ ölte meg 

Carambus basát, és ezután még 21 törökkel is végzett. 
Érdekes, hogy Gyulaffy Lászlót (158,534) ugyancsak a „Magyar Achilles” néven emlegették. 

 

19,841. erkedi Bozásy / Borzásy Ilona / Helena † 1597 
 

19,842. nagykállói Kállay Lırinc (okirati elıfordulása: 1586-1617) † 1617. 
1586-ban Farkas nevő unokatestvérével osztozott Kállay János hagyatékán (Kállósemjén, Eszlár, Bagos, 

Laskod stb.). 
1588-1589 években Károlyi Mihállyal pereskedett. 
1598-ban ı és unokatestvérei kötelezték magukat, hogy rokonuk, Kállay György elhaltával Csapy 

Zsuzsannát illetı javakat kiadják neki. 
Lányai birtokhozjutása végett több szerzıdést kötött a Kállay fiágakkal, melyekben hangoztatta, hogy a 

Kállay javak megırzését fıleg felesége, Szakolyi Borbála költségén tudta biztosítani. 
1604-ben rokonaival Kálló elvesztése miatt panaszolták be a „Német Chaszar”-t, aki elvette tılük a várost. 
1605-ben Kálló elvesztését Szabolcs vármegye az országgyőlés elé vitte. 
1608-ban a pozsonyi országgyőlésen is tárgyalták a panaszukat, majd az 1609:57 tc. biztosította, hogy 

visszakapták a várost, de kárpótlás nélkül: 
 „1609. évi LVII. Törvénycikk hogy Kálló mezıvárost tartozékaival együtt, de azon véghely kára és 
veszedelme nélkül a Kállay családnak vissza adják 

 

Kálló mezıvárosnak, tartozékaival együtt, végre valahára a Kállay család részére való visszaadá-
sát, a mennyiben az ennek a most kijavitott véghelynek a kára és veszedelme nélkül történhetik, 
İ felsége, ugy a szentséges császári felségnek igen gyakran tett igéretéhez, mint a bécsi béke-
kötéshez képest, a nádor ur utján vétesse kegyelmesen foganatba.” 

(http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=3185) 
1612-ben Panyola, Olcsva, Apáthy között található Bajos erdı makkoltatása, fakivágása miatt pereskedett. 

19,843. Szokoly Borbála 
Férje által kötött szerzıdésekbıl tudjuk, hogy a Szokoly/Szakolyi vagyonból kerülhetett biztosításra az, hogy 

lányai jelentıs birtokokat örökölhessenek. Sajnos pontos életrajzi adatra még nem sikerült találnom. 
 

19,844. hanyi Hanyi Péter (okirati elıfordulása: 1611-1617) 
Hanyi Péter végrendelete fennmaradt, a pecsét is jó állapotban maradt. 

19,845. Putnoki Erzsébet 
 

19,846. Bégány Ferenc (okirati elıfordulása: 1598-1656) 
1629. szeptemberében kelt okiratban talán ı szerepel. Szatmár várában kezességet vállalt, és így jobbágya, 

Nagy István kiszabadult a fıispán fogságából. Ferencnek kötelessége volt az elıírt idıben törvényszék 
elé állítani a jobbágyot, ellenkezı esetben elfoglalhatták a Papos falubeli birtokrészét. 

19,847. Miskolczy Klára (okirati elıfordulása: 1595-1616) 
1595.06.13. napján I. Rudolf király Miskolczy Ambrus és Illavölgyi Katalin lányai (Margit, Klára) számára 

gyámként gersei Pethı Pál özvegyét, Kerecsényi Eufrozinát rendelte ki. 
 

19,852. bizáki Puky András (okirati elıfordulása: 1617-1620) † 1625. elıtt 
1617-1620 között abaúji táblabíró. 
Felesége Alsó-Mérai birtokán éltek Abaúj vármegyében. 

19,853. Balai Kata * 1585 körül 
 

19,854. = 19,856 
19,855. = 19,857 
 

19,856. szemerei Szemere Albert (okirati elıfordulása: 1593-1627)  † 1627. 
Elsıként használja a Szemere nevet.  
1604-ben Abaúj vármegye ispánja. 
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= 1593. 
19,857. kinizsi Kinisy Zsuzsa, † 1643. 
 

19,858. putnoki Putnoky György,  † 1639. 
I. Rákóczi György (*1593 +1648, erdélyi fejedelem) udvarmestere, udvari kapitány. 

19,859. alsó és felsıkékedi Kékedy Anna (okirati elıfordulása: 1584-1612) 
 

19,860. vajai Vay Mihály (okirati elıfordulása: 1602-1642) † 1642 után 
1629-ben szabolcsi alispán. 
1638-ban országgyőlési követ. 

19,861. Tyukodi Katalin 
 

19,862. csepei Zoltán Ferenc 
19,863. madocsányi és kelemenfalvi Madocsányi Dorottya (okirati elıfordulása: 1639) 
 

19,864. nagybossányi és nagyugróczi báró Bossányi Mihály (okirati elıfordulása: 1610-1649) 
† 1653. 
1621-ben - gróf Thurzó György kincstárának leltára szerint- Bossányi Mihálynak február elsején egy 

aranykupát adtak, melynek 1. gira 12. lat volt a súlya. 
1623-ban követ Bethlennél.  
1635-ben barsi alispán és követ. 
1649-ben alnádor, egyúttal magyar bárói rangot nyer. 
Nagyugrócon várkastélyt épített a török ellen. 
Gyászbeszéde Spetko Márton (1599.–1655.) evangélikus püspöktıl származik 1653. évbıl. 

= 1609 körül 
19,865 görgıi és toporczi Görgey Margit (okirati elıfordulása: 1590-1616) † 1616-1628. máj. 

17. között 
1590.11.24. napjáról fennmaradt Máriássy Andrással kötött házasságába bevitt hozományának jegyzéke.  
1602-ben Görgey István testvérétıl megkapta a jussát, ekkor Máriássy András († 1608) felesége volt. 
1612-ben Enyingi Török Istvánnal és annak nejével, Tapolcsányi Ilonával tiltakozott egy beiktatás ellen a 

nagyugróci, kalacsnai és pázsiti birtokrészekre vonatkozóan a Baracskay családdal kapcsolatban.  
1615-ben Görgey Istvánnak 2.000 forintot adott kölcsön, melynek biztosítéka annak a csetneki birtoka volt. 
1615.10.16. napján az ı nevében Szentlászlóy István ellentmondott Nagyugróc félbirtok más javára történı 

beiktatása ellen, felmutatva a nyitrai káptalan záloglevelét (1610.08.10.). Ez a Szentlászlóy István 
valószínőleg annak a Szentlászlóy Gábornak a rokona, aki Görgey Margit anyósának második férje volt. 

1620.09.02. napján osztozott gyermekeivel (Máriássy György, András, Ferenc, János, Zsófia, Anna) arany 
és ezüst tárgyain. Az összes ezüst 53 márka 2 lat mennyiségő volt, de ı csak egy 3 márkát érı fehér 
ezüst serleget tartott meg. Elosztotta a meglévı hat győrőt, száz aranyat, száz forintot, jobbágyokat 
stb. 

1620.09.04. napjáról fennmaradt azon ingóságok listája, melyeket nagy valószínőséggel ı vitt Ugróczra. 
Ezek a következık voltak: 

Fliader ládában: 1. egy aranyozott kupa, 2. egy belül aranyozott kanna, 3. kisebb kanna, aranyozott, 
4. aranyozott kupa emberkéz formával, 5. két egybetartozó pohár alul és felül aranyozva, 6. egy 
„fejér” pohár, 7. Egy kis fejér pohár, 8. aranyozott kanna, rajta pogány pénz, 9. tizenkét ezüst kanál, 
Görgey címerrel, 10. két ezüst villa (vidla), 11. egy parasztkanálka, 12. bogláros ev maiczon 14 
boglárral és csattal, 13. egy ev maiczon aranyozva, 14. egy pogány pénz „mógyára kicsin övecske”, 
15. arany lánc benne kétszáz arannyal, 16. egy aranylánc, benne 25 arannyal, 17. egy aranyperec. 
Egyebek: kilenc győrő (rubint, türkisz, karniol, zafír stb.) emellett különféle pénzekre utal a jegyzék, 
valamint újra győrők, aranylánc (94,5 arannyal) stb. 

1622.11.07. napján kelt lánya, Máriássy Anna (Ujfalussy Gergelyné) hozománylistája, melyben említik, 
hogy mit kapott tıle.  

1628.05.17. napjáról fennmaradt egy leltár a fiának és lányának juttatott ingóságokról, ahol úgy fogal-
maznak: „asszonya anyja hagyott….” Ebbıl valószínősíthetı, hogy nem sokkal ezelıtt halhatott meg. 

 

19,866. bedeghi Nyáry Miklós (okirati elıfordulása: 1613-1642) * 1587-1590 † 1642 
Diósgyörben töltötte gyermekéveit, fennmaradt mostohaanyjához (Várday Kata) írt levelei, melyben 

szerény kívánságait írta meg. 
1611 körül házasodott elıször, felesége uzapanyiti Dósa Katalin (†1617) 
1613.01.27. napján Szucsányban ı és testvérei, valamint mostohaanyja osztályt tartanak a Túróc megyei 

birtokokra nézve, Szucsány, Szentmihály, Nedozsér, Bodorfalva és Dubrova jobbágyai és zsellérjei tekin-
tetében.  

1614-ben (Húsvét utáni hatodik napon) megverte és letartóztatta Detre János prépost-ırkanonokot, ami 
akkor fıbenjáró bőnnek számított. A pert a kanonok végül 700 forint és két miskolci telek fejében vonta 
vissza, Nyáryt ezután az esztergomi fıszentszék elé idézték, bőnösnek találták, fogságba vetették. 

1617-évben testvéreivel osztályt tartottak, és pl. Túróc megyében 18 jobbágyot és 10 zsellért tudhatott 
magáénak. 

1618-ban az ı kezére és felesége kezére jutott Pápa, egyébként Gesztes és Diósgyır ura is volt. 
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Az 1618. évi országgyőlésen részt vett, ezt onnan tudjuk, hogy szerepel Szepsi Lackó Máté prédikátor 
mővében, melyet a résztvevıkrıl írt. Ebbıl az is kiderült, hogy Nyáry Miklós vagy rajzban vagy fes-
tészetben volt tehetséges. 

Bécsben is tartózkodott, erre utal aranysarkantyús vitézi címe. (Kassics Ignác szerint az avatás 1626-ban 
történt) 

Vagyoni ügyekben nem volt szerencsés, 1628-ra szinte az egész vagyona  Dósa Tamáshoz, a sógorához 
került. Érintett birtokok: Tamási, Gergelyfalva, Lónyabánya, Szinóbánya, Tossoncza, Udornya, Podre-
csány, Polichno, Budalehota, Dobrócz, Lossoncz, Ötség, Vámosfalva, Rimócz, Bolyk, Tragyisztyapuszta 
(Nógrád megyében), Gyöngyös város, Tarján, Gyöngyöshalászi, Sár, Visonta, Domoszló, Karácsond, 
Ugra, Szajla, Detk, Györk, Fegyvernek, Pél, Visznek, Verpelét, Tarnaörs, Körő, Ványa, Vécs, Bába-
Tarnócza-Bod-Tar-Pata-Pásztó-Szentjakab-Jobbágyi-Sámsonháza-Szécsény-Halászpuszták (Heves 
megye), Markazpuszta, Heves, Nána, Sirokalja, Kıkút, Nagyberek, Rosznok, (Heves és Közép-Szolnok 
Megye); Szkálnok, Kokova, Rimabánya, Fırész, Hatsava, Tiszócz, Kraszkó (Kishont megye) 

1632 körül elképzelhetı, hogy gondnokság alá helyezték, mert ettıl kezdve a felesége vitte a birtokok 
ügyeit. 

= 1617-1620 
19,867. alsólendvai Bánffy Judit (okirati elıfordulása: 1647-1663) † 1663. 

Hatalmas vagyon örököse.  
1647.06.12. napján Túrócszentmihályon egyezség jött létre közte és a gyerekei között, melynek értelmében 

a túrócszentmihályi kúria az övé maradt. 
1648.08.23. napján lánya, Krisztina esküvıjére Platt Pétertıl 150 magyar forintot vett fel. 
1659-ben hatvanhat tallérért eladta két vámosgyörki jobbágyát. 

 

19,868. bocsári Mocsáry Gergely (okirati elıfordulása: 1580-1607) † 1607. máj. 31. után 
1580-ban Rudolf királytól adománylevelet nyert testvérével „az Andornak, (Borsod) Szemere, Mulyad, 

Liptagerge (Egyházasgerge), Középhaláp, Baglyasalja, Kazár, Kurtány, Keresztúr, Dansa, Forró és 
Lubelle helységekben és pusztákon lévı királyi jogok gyakorlására”. Egy egyezség következtében a 
testvérek ezen területek tulajdonosaivá váltak még ugyanebben az évben.  

Kúriája volt még Karancslapujtın, Rádon, Peregen, Andornakon, Borsodszemerén, Egyházasgergén és 
Fegyverneken. 

1589. évben a rokonsága a Lipthay család tagjaival megállapodott birtoklási (Szemere, Andornak) kér-
désekben, és ebben az évben 150 forintért megszerezte Géczi Anna birtokrészét Szemerén.  

Az egri vár ostromakor, 1596 október elején Nyáry Pál (39,732) küldötte volt a Szerencsen tartózkodó Mik-
sa császárhoz, azonban a segítség nem érkezett meg, október 12-én a várat feladták a katonák. 

1598-ban Karancskeszi földesura. 
1603-ban a baksai részjószágért pert folytatott Battik Péter ellen. 
1607.05.31. napján végrendelkezett. 

19,869. sóri / szentléleki Sóry / Soóry Anna (okirati elıfordulása: 1584-1618) † 1618 után 
 

19,870. dereszlényi Litassy István (okirati elıfordulása: 1558-1568) † 1568 után 
1558-ban Kisendréden (Bars megye) Endrédy Imre örökös bevallást tesz neki és nejének. 

19,871. dubraviczai Dubraviczky Kata (okirati elıfordulása: 1558-1568) † 1568 után 
Mivel Nagy Iván (hivatkozva a Szent Benedeki Konvent adataira) eltér a TURUL-ban közölt megalapozott 
adatoktól, a TURUL adatait veszem alapul, melynek következtében a Kóvári és Deméndi ısök kiesnek az ıs-
fából. 
1568-ban 57 1/2 forintról ad nyugtát a Sági prépostnak (tizedbérlés). 

 

19,872. nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay János (okirati elıfordulása: 1607-1609) † 
1613. 
1607-ben Déva (Hunyad megye) vár kapitánya volt, kapitánysága még Bocskai István (†1606) fejedelem-

sége alatt kezdıdött. Ugyanekkor Rákóczi Zsigmond (†1608; fejedelem 1607-tıl haláláig) erdélyi 
fejedelem testırségének kapitánya. 

1607.11.01. napján Rákóczi Zsigmondtól több birtokra kap adományt, pl.: Toplicza, Nagiag. 
1608-ban a balázsfalvi lakótornyot adományként kapta, mint királyi udvarnok. 
1609.09.16. napján mint udvari familiáris Báthory Gábortól (†1613; fejedelem 1608-tól) birtokadományt 

kapott. 

19,873. malomvízi Kendeffy Zsófia (okirati elıfordulása: 1613-1640) † 1640. jún.1. után 
Az Erdélyi Királyi Könyvek szerint Nagyszebenben, 1613.12.11. napján gyámsági okiratban szerepel, mely-

nek kiadója Bethlen Gábor volt. 
1628-ban Keresztesi (Keresztessy) Pál kapitány felesége, Keresztessy János anyja. 
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem uralma alatt a szombatosokat üldözték, perbe fogták elítélték és 

áttérésre kényszerítették. Ez történt vele is, ügyvédje sem tudta menteni. 1638.07.03.-án Désen fej-és 
jószágvesztésre (!) ítélték, az elítéléshez elég volt az, ha a vádlott ünnepelte a szombatot, vagy 
húsvétkor pászkát evett, vagy disznóhúst nem evett, vagy esetleg a családtagjait nem kereszteltette 
meg. A fejedelem végül nem vette a fejét az elítélteknek, református prédikátorokkal térítették ıket át. 

1640.06.01. napján Szamosújváron kelt I. Rákóczi György fejedelem oklevele, melyben (csak) jószágvesz-
tésre ítélik az 1638. évi dési országgyőlés határozata alapján, „felségárulás miatt”. 



————    139139139139    ———— 

 
 

Birtokiratokból kiderül, hogy Kendeffy Zsófia testvére Gáspár volt. A Kendeffy családfában található Gáspá-
rok közül idıben teljesen jól elhatárolható módon csak egyetlen Gáspár volt található, aki testvére 
lehetett, a családfája is ezen alapul. 

 

19,874. sarmasági Sarmasági István (okirati elıfordulása: 1581-1594) † 1601 elıtt. 
1594.09.13. napján kelt okiratban Báthory Zsigmond fejelelemnek tesz jelentést. 

= 1592-1601 között 
19,875. görcsöni Serédi Dorottya (okirati elıfordulása: 1588-1601) † 1601 – 1604 között 

1588-ban Serédy Dorottya Horvát Mihályné jobbágyát, Nagy Ambrust meg Serédy Erzsébet jobbágyait 
(Balogh Pétert, Bakos Tamást és Sidó Andrást), mint szomszédokat idézték meg, a mikor Báthori Zsig-
mond fejedelem parancsára be akarták iktatni Fajdasi Horvát Gábort és nejét több birtokba. 

1589-ben keresetet adott be Bánffy családtagok ellen Valkó vár ügyében. Más forrás szerint ekkor még 
puella. 

A Serédy családdal a következı források állnak rendelkezésre (keletkezésük szerinti sorrendben): Nagy Iván 
(1857-1868 között); Századok (1880, Gr. Esterházy János: Adalékok a Serédy-család történetéhez); 
Nagy Iván Családtörténeti Értesítı (1890, Dr. Illéssy János: Az Alaghy család története I-IV). 

Ez utóbbi forrás szerint Nagy Iván adatai hiányosak (egyetértek), a Századokban megjelent cikk tévedé-
sekkel teli (valószínőleg így van), így a jelen munkámban Dr. Illésy János munkáját használtam fel, és 
így mód volt Serédy Dorottya ıseinek (részbeni) összeírására. 

1592-ben Tuzsér elfoglalási miatt indult perben érintett. 
1601-ben megegyezett Sarmasági Zsigmonddal, hogy az eltartja a lányait, cserébe megkapja Sarmasági 

István vagyonát. 
Elsı férje nyutódi Horváth Mihályné, második férje Sarmasági István, harmadik férje 1601-ben Bocskai 

Anarchy István. 
 

19,876. kis-és nagygúthi Gúthy Zsigmond † 1628. elıtt 
Elsı felesége valószínőleg Sztrithey Fruzsina, lásd Rady Zsófiánál írottakat. 

19,877. Rady Zsófia (okirati elıfordulása: 1628-1640)  
1628-ban Daróczi Erzsébet és társa tiltakozott az ellen, hogy egy tiszaszalkai telket Nagy Ferenc özvegy (!) 

Guthy Zsigmondné Rády Zsuzsannának 100 tallérért zálogba adott. 
1632.-ben tıle és fiától Böszörmény város hajdú katonái 43 telket elzálogosítanak. 
1632.-ben vele és férjével szerzıdést kötöttek Böszörmény város nemesei 32 háztelekre 1200 magyar 

forintért. 
1637.06.10. napján Csenger mezıvárosban Szatmár vármegye törvényszéke megállapítja, hogy ı (vitézlı 

Guthy Zsigmond özvegye) és fia Károly mezıvárosban még május 28-án ügyvédet állított. Itt „Ráthy” néven 
említik. 

1639.02.16-án Szatmáron kelt okiratban Szatmár vármegye törvényszéke megállapítja, hogy szolgabírót és 
esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzésére. 

1640.05.09. napján a törvényszék megállapította, hogy Körtvélyesen április 22-én ügyvédet állított. 
İsfája fıleg azon észrevételen alapul, hogy Guthy családbeliek a Rády családbeliekkel a megjelent szakiro-

dalomban egyetlen helyen, a Sztritei családnál fordul elı, méghozzá Guthy Zsigmond személye útján kapcso-
lódnak. A Sztrithei családfa alapján igen valószínőnek tőnik, hogy Guthy Zsigmond elsı felesége Szritei Fruzsi-
na lehetett (akinek elsı férje Pribék Ferenc volt), második felesége pedig ennek a Fruzsinának ez unokatestvé-
re, Rády Zsófia. Felhívom a figyelmet arra, hogy ha ez az ısfa jó is, egy generáció kimaradni látszik belıle!  

Tudni kell azonban azt is, hogy a források több helyen Rádhy Zsófiának jelölik. Arra az esetre, ha mégis 
Rádhy/Ráthy Zsófia lenne a név két szülıpárt kellene feltétlenül vizsgálni: 

Ráthy Zsigmond és nagymihályi Bánffy Magdolna illetve Ráthy János és nagyiványi Fekete Anna. A kérdés 
további kutatásra érdemes. 
 

19,878. = 2,488 
A források itt az 1,244-es személlyel való azonoságot jelzik, ez azonban tévedésnek látszik. 

19,879. = 2,489 
A források itt az 1,245-es személlyel való azonoságot jelzik, ez azonban tévedésnek látszik. 

 

19,880. girincsi és pósacsécsi Girincsy István (okirati elıfordulása: 1617-1639) 
1617-1625 között abaúji követ pl.: a kassai országgyőlésen. 
1627-ben abaúji hadvezér (?). 
1628-ban abaúji követ a kassai tábornokhoz. 
1629-ben abaúji követ Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez. 
1630-ban abaúji követ az országbíróhoz. 
1631-ben országgyőlési követ a kassai országgyőlésen. 
1634-ben abaúji alispáni helyettes. 
1634-ben abaúji követ Bánffy Zsigmond esküvıjén. 
1636-ban abaúji követ Drugeth János tábornokhoz. 
1636-1637 között Abaúj vármegye alispánja. 
1638-ban abaúji követ Esterházy István esküvıjén. 
1638-1639 között táblabíró. 
1639-ben kapitány, aki a „gonosztevık ellen” lép fel. 
Egyes források szerint a felesége Fuló Zsuzsanna. 
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19,881. Berencsi Zsófia 
 

19,882. bernátfalvi Bernáth János (okirati elıfordulása: 1590-1643) 
Második felesége: Újfalussy Kata. 

19,883. Zákány Kata 
Érdemes kutatni, vajon ezzel a családfával összeférhet-e Kata genealogiája: 

 

Zákány László 
 Zákány Bodiszló (1444) 
   Zákány Miklós 
 Zákány Miklós 
   Zákány Kata - Szerdahelyi Imre 
   Zákány László  
   Zákány Orsolya – Dombói Miklós 
Esetleg (a bernáthfalvi Bernátokkal közös földrajzi kapcsolat alapján) Kata származhatott a Zákány 

(másként: Literáti) családból is, akiknek Rudolf király 1603.03.24. napján adott címereslevelet, amelyet 
1604.04.26. napján hirdettek ki Nagyidán. 

 

19,884. fáji Fáy István * 1600. † 1639. máj. 30. után közvetlenül 
Erdélyi hadak fıvezére, Abaúj vármegye alispánja, táblabíró, Bethlen Gábor (1580-1629) erdélyi fejedelem 

(1613-1629) és magyar király (1620-1621) familiárisa, királyi tanácsos. 
1628.05.23. napján Füleken Pest vármegye rendjei elıtt tiltakozik, hogy Gyömrı, Gomba stb. helységekben 

a birtokait a szomszédai bitorolják. 
1638.11.22. napján Gömör vármegye ítélete Fáy Istvánnak Nadkay Balázsné elleni perében, elrendelve 

annak végrehajtását. 
1639.05.30. napján kelt jelentés Gömör vármegyének Fáy István és Nadkay Balázsné perében hozott ítélet 

végrehajtására. 

19,885. ecsédi Rıthy Kata (okirati elıfordulása: 1641-1666) † 1666. márc. 31. után 
1641.08.12. napján Füleken tanúvallatást tartottak a kérelmére Pécel, Isaszeg, Csaba határai ügyében. 
1645.06.01. napján Kassán különféle iratokat adott át a Fáy családnak. 
1648.04.28. napján Füleken Pest vármegye rendjei átírták Vay Katalinnal kötött egyezségi okiratát. 
1649.11.17. napján Füleken tanúvallatást tartottak a kérelmére a Pécel és Csaba közötti határ ügyében. 
1650.02.21. napján Vezkénben ı és Bándy Zsigmondné (Rıthy Erzsébet) birtokot cseréltek. 
1654.02.11. napján tiltakozik Heves vármegye rendjei elıtt, hogy Balassa Imre Hart község határait 

„tévesen” hirdette ki. 
1654.12.08. napján Füleken tanúvallatást tartottak a kérésére atekintetben, hogy rá és testvérére (István) 

milyen javak jutottak szüleikrıl. 
Nógrád vármegye törvényszéke 1654.12.14.-15. napján Losoncon megállapítja, hogy Rıthy Kata december 

9. napján Füleken prokurátort vallott. 
1655.01.27. napján Szécsényben a kérésére összeírták ecsédi jobbágyait. 
1656-ban fiával Ecsed, Rózsaszentmárton és Hort közötti határvitában jobbágyokat idézett. 
1656-1663 között folyamatosan idézték a Fáy-Nadkay perben. 
1656.03.31. napján Füleken tanúvallatás a kérelmére arra nézve, hogy Péntek völgyét még mindig az 

ecsediek birtokolják. 
1656.12.30. napján Gyöngyösön tanúmeghallgatást tartanak a kérésére atekintetben, hogy Nadányi Miklós 

az ecsediek ökreit elhajtotta, és az ıröket fogságba vetette. 
1657.02.06. napján Losoncon ı és Jánossy Margit Nógrád vármegye rendjei elıtt tiltakoznak, hogy 

Ragyolczy Péter a birtokát elidegenítette. 
1657.04.10. napján Murányalján a nádor perújítást rendelt el ı, fiai és Nadkay Imre perében. 
1657.08.01. napján Pest-Pilis-Solt megye közgyőlése és tisztújító ülésén, Füleken képviselıje útján 

tiltakozott Locsod és Maglód prédiumok ügyében. 
1657.08.25. napján Fájon 180 forintért megvette Fáy Péter alsónémedi birtokrészét. 
1657.12.21. napján folyamatban volt Balassa Imrével szembeni pere arra tekintettel, hogy Balassa Imre 

Rıthy Kata Péntek-völgyében lakó jobbágyaival hatalmaskodott. 
1658-ban Füleken pert indított Balassa Imre ellen az ecsédi határban elkövetett erıszakosság miatt.  
1658.03.20. napján Füleken ı és fia 150 aranyért zálogba adták Egyházasgeregye nevő birtokukat, 

egyidejőleg tarnai jobbágyukat 30 ezüst tallérért zálogba adták. 
1658.07.03. napján ı és Nadányi Miklós Heves megye rendjei elıtt egyezséget kötöttek. 
1658.11.26. napján egy újabb ítélet kelt Fáy-Nadkay ügyben. 
1658.12.09. napján Fájon kelt okiratban Kendy Jánostól „charta Bianca-t” kap 247 forintra. 
1659-ben Losoncon tanúvallatást tartottak Nyúzó és Varjas völgy tárgyában, mely ügyben érdekelt volt.  
1659.03.21. napján Fájon kelt okiratban Fáy Péter zálogba adta neki egy birtokát. 
1659-ben Becs Miklós nyilasi birtokrészének egyik felét (a másikat már elzálogosította másnak) - valamint 

szakácsi földjei negyedét - 24 tallérért elzálogosította neki és fiainak. 
1661.03.03. napján kelt okiratban Balassa Imre kijelentette, hogy hajlandó egyezséget kötni vele. 
1662.01.03. napján Murányban kelt okiratban a nádor utasítja a választott bírákat, hogy ítéletüket adják ki 

neki és Balassa Imrének. 
1662.03.02. napján Füleken a választott bírák megállapították, hogy a közte és Balassa Imre közötti peres 

ügyben nem jött létre egyezség. 
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1664.06.29. napján Fájon kelt okiratban bíróilag intette meg a fiát (Istvánt), hogy az osztály szerint neki 
juttatott marhákat hajtsa el. 

1666.03.31. napján Füleken Heves vármegye rendjei a részére hiteles alakban kiadtak három tanúvallomást 
Varjas és Nyúzóvölgy ügyében. 

19,886. monoki Monoky Ferenc (okirati elıfordulása: 1588) † 1619 elıtt 
Második felesége Chomboli Fruzsina, harmadik felesége Fejér Fruzsina († 1619 után) 

19,887. gagyi Báthory Anna Kata (okirati elıfordulása: 1614) † 1614 után 
 

19,890. Barbarith-Horváth György (okirati elıfordulása: 1565-1586) † Dobronya, 1586. 
szept. 28. 
Horvát származású kapitány, híres törökverı párbajhıs (összes párbaját megnyerte), zólyomi fıispán. 
1565.05.25. napján mint bakabányai kapitány Kapornaky Mihály prefektusnak írt a törökök mozgása 

ügyében. 
1573.11.09. napján I. Miksa király Bécsben neki adományozta Nesethét és Szlopnát, amelyet állítólag 1548-

tól (!) birtokolt már.  
1576.03.29. napján nevezték ki zólyomi kapitánynak. 
1577. novemberében I. Rudolf király leiratot küldött hozzá (mint zólyomi fıispánhoz és kapitányhoz), hogy 

védje meg minden erejével Zólyom várost. 
1579-ben megtiltotta a zólyomi és dobronyai erdık kivágását, és a szénégetést. 
1580.09.27. napján Prágában kelt oklevélben I. Rudolf király újra neki adományozza Nesethét, majd  
1581-ben kapta a címeres oklevelét. 
1582.01.27. napján Pozsonyban kelt okiratban ismét megtörténik az adományozás Nesethére. 
1582. áprilisában összeveszett Balassi Bálinttal. 
1583.05.21. napján kelt Zólyomban a levele a selmecbányai bírónak és a tanácsnak, melyben bepanaszolta 

Balassi Bálintot annak zsarnokoskodása, magatartása miatt. Végül két év alatt úgy összebarátkozott 
Balassi Bálinttal, hogy az megtette végrendelete egyik gyámjaként. 

1597.01.14. napján I. Rudolf jelentést kért az örökségének ügyével kapcsolatban. Érintettek voltak a lányai: 
Katalin, Zsófia, Margit, Ilona, illetve Vízkelethi Tamás és Gosztonyi Pál. 

= 1563 után 
19,891. cseri Csery Zsófia (okirati elıfordulása: 1561-1589) 

Elsı férje Palásthy Benedek († 1563) 
1561-ben Palásthy Benedek apja szintén Benedek rá és férjére végrendelkezett. 
1562-ben társaival Szörényi Pétert és Névery Miklóst nyugtatták, hogy azok valamennyi ingóságaikat és 

okirataikat visszaadták. 
 

19,892. felsıkubini, nagyolaszi és deménfalvi Kubinyi László (okirati elıfordulása: 1573-
1598) † Galánta, 1598. 
Gyermekkorában a szabad mővészeteket is tanulmányozta, ezt írja le I. Rudolf király 1578. évi 

okleveleiben. 
1573-ban királyi kancelláriai jegyzı. 
1575.08.15. napján Bécsben I. Miksa királytól birtokadományt kap. 
1578-ból fennmaradtak apjának neki írt levelei. 
1578-1584 között Ruber János Felsımagyarországi fıkapitány hadititkára. 
1584-tıl a pozsonyi királyi kamara tanácsosa. 
1586.03.24. napján Madocsányban osztozkodott még élı testvéreivel (János, Dániel) atyja hagyatékáról.  
Ekkor jutottak birtokába egészben-részben: Bertalanfalva, Mezıháza, Bobrovnyik, Párizsháza (Liptó vár-

megye), Farkasfalva (Zólyom vármegye), Kurta-Keszi (Komárom vármegye), valamint árva, borsod, 
ung, zarándmegyei részbirtokok, boczai bányajövedelmek egyharmada. Birtokai voltak még Eger 
városában nemesi ház és két szılı, Cseh faluban a Felsınemesudvar elnevezéső kúria, Szentkirály, 
Czibakháza, Kerek falu (Külsı-Szolnok), Szentmárton, Istvánháza, Ecseg (Közép-Szolnok vármegye), 
Félegyháza-i puszta (Csongrád vármegye), Nagykırös, Tápiószentmárton, Kóka, Almás (Pest várme-
gye), Szabadszállásban két nemesi kúria és Barabásszállása puszta (Solt vármegye), Petıfalva, Bolyk 
(Nógrád vármegye) , Oroszlánkıi vár és uradalom, Nagy-Koholna (Trencsén vármegye), Bukolecz, Helio, 
Szentandrás (Abaújvármegye) stb. 

Székhelye Bertalanfalva volt. Miután Kubinyi Dániel is meghalt, újra osztozkodott Jánossal, és megtartotta 
Madocsányt a kastéllyal. 

1588.01.13. napján Prágában I. Miksa királytól birtokadomány kapott. 
1598-ban bekövetkezett halála után hamvait a galánthai külsı templomba temettette Esterházy Miklós.  

19,893. galántai Esterházy Magdolna * Galánta, 1567. jan. 26. † Madocsány, 1616. szept. 1. 
Írónıként tartják nyilván. 
Férje halálakor csak 31 éves volt, de nem házasodott újra, Madocsányban élt.  
Nagybátyjához, Illésházy Istvánhoz nagyon ragaszkodott, ez abból is látszik, hogy annak hőtlenségi pere 

alatt (mikor Lengyelországa menekült) ı látta el élelemmel, és egyebekkel.  
Evangélikus volt, a teplai egyházi anyakönyvben megjegyezték, hogy az előzött teplai prédikátornak me-

nedéket nyújtott. 
Három magyar nyelvő levele maradt fenn: 1597-ben Madocsányból írta egy ismeretlenhez, a második 

1607.08.27.-én írta Görgey Istvánhoz, a harmadikat 1609.06.25.-én írta Révay Péterhez. 
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19,894. királydaróczi, deregnyıi Daróczy Ferenc  (okirati elıfordulása: 1577-1616) * 1572 
elıtt † 1616. máj.1. 
1577-ben atyjának Szerafinnak végrendeletében szerepel. 
Bereg vármegyében a deregnyıi várat és uradalmat birtokolta.  
1586.10.12. napján kelt Rudolf király protectionalisa Daróczy Szerafin özvegyének és gyermekeinek 

(Ferenc, Gáspár, Zsófia, Katalin, Krisztina és Erzsébet). 
1592-ben Jánd ügyében egyezséget kötött Perényi Krisztinával. 
1594-ben zálogba adja Fejercse, Misticze, Rákócz és Bilke helységekben lévı birtokrészeit Révay Katalinnak. 
1595-ben Székely Boldizsárral egyezséget kötött a kovászói, csegöldi, benei, muzsaji, szernyei, ujfalvi stb. 

birtokokra nézve. 
1596-ban rokonaival tiltakozott a Thárkányiak malomépítése ellen. 
1600-ban Deregnyı, Gálszécs, Iske birtokába iktatták. 
1600-ban Fejércse, Ugornya és Som birtokosa. 
1601-ben Csegöld birtokosa.  
1603-1606 között Erdély kancellárja, kancellári hivatásának a Bocskai-felkelés jelentette a végét, ezután a 

Kamara elnöke Kassán. Bocskai István börtönbe vetette, mert nem volt hajlandó megtagadni I. Rudolf 
királyt (ezzel részben ellentétes információ szerint Bocskai István híve, lásd.: Pálffy Géza: Gyıztes 
szabadságharc vagy egy sokféle sikert hozó felkelés? Századok Füzetek 3.) 

1604-ben a kaszonyi, somi és zápszonyi birtokait zálogba adta 550 forintért Bégányi Ferencnek. 
1608-ban a Szepesi Kamara tanácsosa. 
1608-ban Erdélybe küldött országos fıkövet volt. 
1608.03.17. napján Nyevickén kelt a végrendelete. 
1609-ben -mivel Perényi János és rokonai (pl.: Büdi, Székely, Pázmán családok) kihaltak-, megszerezte 

ezek dédai birtokait, Jándot és Kirva pusztát. 
1609-ben Helmecz város és várkastély, Semjén, Kis-Géres, Ricse; Gelényes, Déda, Kászon birtokosa. 
1610-ben beiktattatták Daróczon. 
1610-ben Kis-Dobrony és Nagy-Dobrony birtokosa, Dobó Ferenc után, illetve az egész Dobóruszkai urada-

lom felébe, mely a következı birtokokat jelentette: Kis-és Nagydobrony, Újfalu, Szernya, Nagymuzsla, 
Bartafalva, Bezı, Dobóruszka kúriával, Radics, Pinkóc, Zahar, Pér nemesi kúriával, Panyók, az Ung 
folyón egy malom, illetve egyéb szabolcsi, középszolnoki és krasznai birtokok. 

1611.07.17. napján Kassán született egyezség a magtalanul elhunyt Dobó Ferenc birtokai ügyében, mely-
nek vége, hogy 20.000 tallér fejében a birtokok egyenlı arányban Lorántffy Mihályra és Daróczy 
Ferencre szálltak királyi adományként. 

1612-ben Habsburg-hősége, katolikus hithez való ragaszkodása és hivatali mőködése elismeréseképpen 
bárói rangot kapott, ezután kezdte kialakítani deregnyıi rezidenciáját, egy olaszbástyás kastélyt.  

Rákóczi Zsigmond (lemondott erdélyi fejedelem) végrendeleti végrehajtója és a székelyhidi uradalom társ-
birtokosa. 

Királyi követséget vezet Báthory Gábor  és Bethlen Gábor udvarába.  
1613-ban a Szepesi Kamara elnöke. 
1614-ben Gulács és Papi birtokába iktatták. 
1615-ben Vámfalu helységben és Szinyérváralján lévı birtokokba iktatták be. 
1614-1615 között többször vezetett követségeket Erdélybe, ez szervesen hozzájárult a Magyar Királyság és 

az Erdélyi Fejedelemség között létrejött nagyszombati szerzıdés megkötéséhez.  
Szepesi Kamara tanácsosa, majd elnöke volt, mely pozíciót a saját céljaira állítólag úgy használt ki, hogy 

kamarai építész szolgálatait vette igénybe, illetve sokat segített Kornis Zsigmondnak, aki a sógora volt, 
pl.: megszerezte II. Mátyás király ajánlólevelét számára. 

= 1604 körül 
19,895. erdıdi Pálffy Erzsébet (okirati elıfordulása: 1611-1617) 

1611-ben Pálffy Katalintól (Illésházy István nádor özvegye) Gocznad birtokát megkapta. 
İ és férje anyagi és politikai segítséget nyújtott Kornis Zsigmondnak. 
Illésházy Istvánné, Pálffy Kata végrendeletében emíti:  

„……Posonyban 28 Martii 161… Daróczi Ferenc kezéhez Pálffy Erzsébet asszony számára 
ezerkilenczszáz forintot….Poson die 15. Augusti anno 1612.” 

1616-ban már özvegyként zálogba adta Szatmár, Szolnok és Ung megyei birtokait. 
1617-ben 32.000 forintért eladta egész Tasnád városát Veghlai Horváth Gáspárnak és nejének, Usaly 

Katalinnak. 
 

19,896. Tussay Sándor (okirati elıfordulása: 1598) 
1598-ban Berettó, Gerenda, Pelejte falvak birtokosa, itt Rákóczi Ferenc is birtokos. Berettóban Rákóczi 

Zsigmond is birtokos. Rákóczi Ferenc és Zsigmond testvérek meghatározása a korszakot figyelembevéve 
lehetséges: Ferenc (†1607) Zemplén vármegye alispánja, Zsigmond (†1608) pedig borsodi fıispán, 
majd erdélyi fejedelem. Ennek a Rákóczi Zsigmondnak a fia volt I. Rákóczi György erdélyi fejedelem, 
akinek a temetésén († 1648) Tussay Jakab képviselte Zemplén vármegyét, ami elképzelhetetlen, hogy 
ne valamilyen elismertségen (vagy rokoni kapcsolaton) alapult volna. Feltehetı, hogy innen és esetleg 
családi vonalon is fennállhatott a kapcsolat a Rákócziak és Tussayak között, ami késıbb Tussay Márton 
esetében a Rákóczi Szabadságharc alatt csúcsosodott ki. Sajnos nincs egyértelmő bizonyíték arra, hogy 
valóban Tussay Sándor volt Tussay Jakab apja, illetve nem találtam módot arra, hogy a családfát ezen a 
vonalon folytassam. Valószínőleg nem ı az a Tussay Sándor, aki 1624-ben a gálszécsi járás gabona-
szedıje, 1625-ben kassai várnagy. 
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Lehetséges, hogy az 1550 körül élt Tussay János és klacsanói Gallis Klára voltak a szülei. Lehoczky szerint 
Drugeth István 1570 elıtt megölte Thussay Jánost, állítólag szerelemféltésbıl. Gallis Klára a férje halála 
miatt 1584-ben kötött egyezséget Drugeth Istvánnal. Nagy Iván szerint a gyilkosság 1582-ben történt 
és Drugeth György volt a gyilkos, akinek titkára volt Tussay János. 

 

Fontosnak tartok megjelölni néhány Tussay adatot, egy késıbbi kutatás megsegítésére. 
- 1598-ban Tussa birtokosai voltak Tussay Albert, Ferenc, István és Miklós. 
- Berzeviczy István és budaméri Kónya Anna lánya Berzeviczy Margit felesége volt Tussay Jánosnak (oe.: 

1510), aki esetleg apja lehetett Tussay Márton zemplén vármegyei táblabírónak (oe.: 1526), aki talán 
apja volt Tussay Sándornak.  

- 1621/1622 körül Tussay Péter nıül vette Rákóczy Fruzsinát (oe.: 1618-1648), aki Rákóczi György és 
Raszlaviczay Zsófia lánya volt. (Ez a Rákóczi-ág nem azonos a fentemlített fejedelmi ággal) 

 

Ez utóbbi adat alternatív ısfát eredményezhet az esetünkben az alábbiak szerint: 
1. 1648-ban I. Rákóczi György fejedelem temetésén Zemplén vármegyét Tussay Jakab képviselte. 
2. Tussay Jakab 1656-ban alispán, majd ıt „egy” Tussay Péter követi az alispáni székben (hacsak nem 

ugyanarról a személyrıl van szó). 
Véleményem szerint  -mivel Tussay Jakab más házasságáról nem tudunk, csak amely a jelen könyvben 

szerepel- Tussay Péter Jakabnak lehetett a testvére (vagy talán fia, de ez azért nem valószínő, mivel 
ezen Tussay Péter nevével késıbb nem találkoztam) Ha Tussay Péter a testvére volt, akkor nagyon 
könnyen lehet az, hogy mindketten Tussay Péter és Rákóczi Fruzsina fiai voltak, így magyarázható pl.: a 
temetési követsége Tussay Jakabnak, illetve a Tussayak késıbbi „kuruc” mőködése. 

 

Ha ez lenne igaz, akkor az ısfa így alakul néhány nemzedéken át: 
 

19,896. Tussay Péter (okirati elıfordulása: 1621- 1625) 
= 1618-1621 között 
19,897. felsıvadászi Rákóczi Fruzsina (okirati elıfordulása: 1618-1648; 2.f. Oreska Pál) 

 

39,794. felsıvadászi Rákóczi György (okirati elıfordulása: 1569-1582) 
39,795. magyar-raszlaviczai Raszlaviczy Zsófia  
79,588. felsıvadászi Rákóczi András + 1564 elıtt 
79,589. atyai Hetei Krisztina (okirati elıfordulása: 1564-1592; 2.f. Lónyay János) 
79,590. magyar-raszlaviczai Raszlaviczay Lénárd (okirati elıfordulása: 1592) 
79,591. Varjú Dóra (szülei valószínősítéssel kerültek megállapításra) 

 

159,176. felsıvadászi Rákóczi György (okirati elıfordulása: 1507-1525) 
159,177. Szürtei (Zrittey) Agáta (okirati elıfordulása: 1525-1560; 2.f. Somogyi László) 
159,178. atyai Hetei istván 
159,179. Kerecseni Erzsébet 
159,180. magyar-raszlaviczai Raszlaviczy Mihály 
159,181. azari Azary Kata 
159,182. Varjú István 
159,183. bertóti Bertóthy Dorottya 
Stb. (a családfa folytatható, azonban olyan sok a kérdés Tussay Jakab ısfájával kapcsolatban, hogy ezt a 
kis ízelítıt elégségesnek tartom annak bemutatására, hogy milyen lehetıségek állnak még rendelkezésre 
a kutatások elıtt.) 

19,897. Trócsányi Judit 
Gyakorlatilag nem találtam rekonstruálható családfát ebbıl a korszakból. Trócsányi Judit apjaként három 

figelemre érdemes párt tudtam a forrásokból beazonosítani, azonban semmi alap nincs arra, hogy a 
genealógiai kapcsolatot kimutassam: 
- Bánó Borbála nıül ment Trócsányi Barnához 
- Bánó Júlia (Bánó Péter lánya, egyben Borbála testvére) (oe.: 1540-1560) nıül ment Trócsányi 
Tamáshoz 
- Nyomárkay Ágostonnak Varjú Zsófiától vagy Terjék Zsófiától származó lánya Orsolya (oe.: 1569) 
Trócsányi János felesége lett. 

 

19,898. = 19,860 
19,899. = 19,861 
 

19,900. kazinci (Sándor) Kazinczy Péter (okirati elıfordulása: 1628-1649) † 1649. jan. 5. 
elıtt 

Beregszászy Pál és felesége Szabó Zsuzsa (elsı férje: Mészáros Jakab) íródeákja volt, ekkor még Sándor 
Péter néven. Valószínőleg mint jobbágyfiút vette magához a gyermektelen Beregszászy család, emiatt is 
taníttatták. 

1628-ban a sárospataki fıiskolai anyakönyvben már Kazinczi Péter deák néven szerepel, aki ebben az évben 
fejezte be tanulmányait. 

1629-ben Beregszászy három miskolci házát, négy szılıjét eladta neki 1500 forintért, ebben a 
szerzıdésben Sándor Péter de Kazincz néven szerepel. Ekkor az örökbevallás ellen mások tiltakoztak. 

1630.05.08. napján kelt okiratban Abaújmegyére kihírdetett nemességet kapott, ebben szerepel, hogy apja 
Sándor (!) András, testvérei András, György és Zsuzsanna, unokatestvére Elek István. 
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1630-ban miután birtokot szerzett, nemességért folyamodott, amit meg is kapott. Rákóczi György kazinczi 
földesúrként és fıispánként tiltakozott Kazinczy tornavármegyei nemesítése ellen, mivel az az ı bele-
egyezése nélkül történt. Kijelentette, hogy Kazinczyt nem ismeri el nemesnek és mint „paraszt jobbá-
gyának fiát elfogatja s letartóztatja”. Végül Kazinczynak sikerül nemességét megvédeni, Torna vár-
megyében hirdették ki azt. Itt vette feleségül Szabó Borbálát, aki testvére –vagy más közeli rokona- volt 
Beregszászy Pál feleségének. Beregszászy rá és feleségére végrendelkezett, ezt támadta meg késıbb 
(eredménytelenül) Várkonyi Gáspár és János. 

Kazinczy Miskolcon újabb birtokokat is szerzett, de Kazinczon nem volt semmilyen birtoka. 
A következı tíz évben Kazinczy a vármegyei közéletben fontos szerepet töltött be. 
1640.01.25. napján a szendrıi tisztújításkor a szolgabiró mellé esküdtnek, majd még ebben az évben  

szolgabírónak választották meg. Két évig látja el tisztségét, majd 1647-ben újraválasztják. 
1649.01.05. napján már nem élt, mert a szendrıi közgyülés helyébe (mivel elhunyt) mást választott. 

= 1630 elıtt 
19,901. krasznikvajdai és szentimrei Szabó Borbála (okirati elıfordulása: 1630) 

A családi neve eredetileg valószínőleg Szentimrey lehetett. Szentimrey Szabó Tamás (sárospataki sáfár) 
gyermekeivel Bécsben 1610.06.25. napján címereslevelet kapott. Ez a Tamás lehetett esetleg a 
nagybátyja, ha ez beigazolódik, akkor Szabó Borbála nagyszülei lesznek Tamás szülei.  

Tamás  ısjegyzéke korlátozottan felépíthetı: 
Szentimrey Tamás (1568-1623) (négy feleség) 

Szentimrey Tamás (oe.: 1564-1571) – Bekess Erzsébet 
Szentimrey Mihály- Szabó Zsuzsanna 

Szentimrey László – Hathay Krisztina 
Szentimrey Tamás (aki állítólag Erdélybıl származott) 

 

19,902. Szőcs (Makay/Makai) Tamás 
A TURUL 1896-2 számában Kazinczy Péter feleségét a makói és geleji Makay családból származtatja, és a 

családfát 1160-ig vezeti vissza. Ezzel szemben a TURUL 1913-1 számában új kutatási eredményeket 
közöltek, melyek szerint Kazinczy Péter felesége is jobbágy származású lehetett. Ez utóbbi véleményt 
fogadtam el magam is, amit az is alátámaszt, hogy  1671.09.02. napján Sátoraljaújhelyen 17 tanú 
szerint Kazinczy Péter nemes és vitézlı Makay Tamás leányát vette feleségül, azonban az apósát mint 
Szücs Tamást említették. A tanuk között volt „maki” Szücs Ferenc is, egy Rákóczi  jobbágy, valószínő, 
hogy ennek a jobbágynak volt a közeli rokona Kazinczy apósa. Eszerint nagyon valószínő, hogy Szőcs 
Tamás és Szabó Anna Rákóczi-jobbágyok voltak. A kérdést érdemes lenne továbbiakban is kutatni. 

19,903. Szabó Anna 
 

19,904. bájogi hégen Szénás László (okirati elıfordulása: 1552) 
 

19,906. keresztúri Dobzay János (okirati elıfordulása: 1536-1560) † 1560 után; tem.: Szi-
lágyfı-Keresztúr 
Alsókorompa birtokosa. 
1536-ban Oláh-Ököritón 1 kapu után adózott.  
1543-ban Keresztúron 4, Ököritón 2 kapuja adózott. 
1549-ben Keresztúron 1 kapu után adózott. 
1545.04.07. napján ajándékba kapja Kucsó falut, a paptelki, brédi, mojgrádi, szélszegi és debreni részjó-

szágot Drágfi Gáspárné Báthori Annától. 
Ugyanebben az évben keresztúri nemeseket megintett, akik letaposták rétjén a fővet és egy szántóföldjét 

felszántották. 
1551-ben Zálnok és Csalános birtokrészeket kapta meg osztozkodás alapján, felesége családjától. 
1552-ben a nádorhelyettes tanúként jelölte meg zilahi Székely János beiktatásánál. 
1552-ben eltiltották néhai Deésházi István és Péter Keresztúr birtokának elidegenítésétıl. 
1560-ban János Zsigmond Közép-Szolnok vármegye közgyőlését utasította, hogy azt a pert tárgyalja újra, 

mely közte és Vid Ferencz, Bakó Ambrus, Nagy Fábián, Kónya János, Sikolya György, Német János és 
Bertalan István birtokos között folyt. 

Úgy vélem, hogy Dobzay Jánosnak „elıkelı” családból kellett származni, ezt az életrajza és gyermekei 
házassága is bizonyítják pl.: lánya Anna báró Sennyey Pongrác erdély kancellárja felesége lett, és Nagy 
Iván is megjegyzi, hogy Sennyey Pongrác rengeteg erdélyi birtokot szerzett a feleségével kötött 
házassága folytán. Esetleg kapcsolata lehet a gyerımonostori Radó családdal, Dobszai Antal (oe.: 1493-
1508) nıül vette Kabos Katalint (oe.: 1493-1494), aki gyerımonostori Radó „Kabos” András és Kémeri 
Ilona lánya volt (1494-ben Dobszai Antal gyermekei voltak: Zsigmond, Borbála, Anna, Margit) 

19,907. korompai Spáczay Anna (okirati elıfordulása: 1545-1570) † 1570 után; tem.: Szi-
lágyfı-Keresztúr 
Férjével és rokonaival együtt elvesztette birtokait, amikor Izabella királynéhoz pártoltak át. A család új 

adományként szerezte vissza a birtokokat. 
1545-ben másokkal megintették Alszegi Benedeket és Miklóst, Rátoni Bertalan Miklóst, Jánost és Istvánt, 

mert  jogtalanul birtokolták Rátoni Margit Ráton-i részbirtokát. 
1559-ben Spáczay Mártont és és társait az esztergomi káptalan beiktatta több birtokba (pl.: Korompa és 

Spácza), melyeket Izabella királynéhoz való hőségük miatt a Dobszayak, Spáczay Anna és fia, István 
(ítélımester) hőtlenség miatt elvesztettek. 
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1570-ben Keresztúron, Diósadon 1–1, Kucsón 2 kapu után fizettek a jobbágyai adót. 
Ásatáskor elıkerült férjével és fiával (István ítélımesterrel) közös sírkövük Szilágyfı-Keresztúron. 
İsfája Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiáján, a Dobai családról irtakon alapszik, egy 1551.08.18.-án a 

kolozsmonostori konvent elıtt készült okirat szerint. 
 

19,912. ludányi Bay Ignác (okirati elıfordulása: 1540-1557) † 1557. után  
Szapolyai János király híve, ez a király halála után kelt okiratokból derül ki. 
1549.02.26. napján Prágában a király neki és utódainak régi nemességükre hivatkozva címert adomá-

nyozott, ekkor még nıtlen volt. 

= 1557 elıtt 
19,913. Herencsényi Zsófia (okirati elıfordulása: 1557-1563) 

1557-ben Egerben Herencsényi Benedek (apja) a káptalan elıtt átenged lányának, Bay Ignácnénak 
Panyiton, Kesziben stb. lévı birtokokat. 

1560.04.10. napján Egerben Pest megye rendjei megosztották közte és családtagjai között Szele, Györgye 
és Félegyháza birtokokat. 

1563-ban Egerben Pest megye rendjei az ı és Dubraviczky Mária és Ferenc kérésére a Szentdemeter és 
más puszták határainak megállapításához szükséges tanúvallomásokat vettek fel. 

Egyes források (tévesen), Derencsényi Zsófiának nevezik. (pl.: Századok, 1889. 1. füzet, Bay ilona 
értekezése) 

 

19,914. Karna Boldizsár  
Nyírmada birtokosa. 
„Korna” néven is említik. (pl.: Magar Családtörténeti Szemle 1942/12; 278. oldal) 

 

19,918. szolnoki és magyardellıi Jármy János (okirati elıfordulása: 1570-1620) 
19,919. Zathay Anna † 1565 után 

1565-ben fiúsítják. 
 

19,920. bájogi hégen Szénás András (okirati elıfordulása: 1552) 
Lecsméri birtokos. 

 

19,926. ippi Porchi András (okirati elıfordulása: 1547-1549) † 1549. után 
1547-ben Ipp és Porcz részbirtokok elfoglalása miatt többekkel együtt megintették. 
1549-ben nem elsı alkalommal meginti Chenperdy Zsófia. 

19,927. pelleszarvadi Szarvady Erzsébet  
 

24,688. Klincken Giercken, * 1500/30.  
24,689. N. Entgen Anna, * 1500/30. 
 

24,692. Notermans Godart, * 1500/30.  
24,693. Pijlmans N., * 1500/30. 
 

24,694. Gleins Joannes, * 1500/30.  
24,695. N. Truda, * 1500/30. † 1570. 
 

24,908. Buschoops Christian, * 1550. 
 

24,916. Smeets Thomas, * 1560/70. † 1633/36.  
24,917. Wetzels Maria, * 1560/70, † Oirsbeek, 1636.  
 

24,932. Limpens Nicholaus, * 1500, † 1588. 
 

24,944. Limpens Hermanus, * 1470/80. † 1552.  
24,945. Trinen N. * 1480/1500. 
 

24,952. Pijls Jaspar, * 1530. † 1570/88. 
 

24,954. Bredenraedt van Sentis Matthias, * 1540. † 1621.  
=  1560. 
24,955. Rameckers Sophia, * 1540. † 1617. 
 

25,032. Heijnen Mathias, * 1520/30. 
 

25,064. Bellen Joannes, * 1560/80. † Amstenrade, 1623. jún. 8.  
25,065. Haenrats Catharina, * 1560/80. 
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25,068. Hommert van Wilhelm, * 1540/50. 
 

25,072. Cleuters Leonard, * Merkelbeek, 1553. 
25,073. N. Elizabeth 
 

25,074. Brouwers Paulus, * 1570. † St.Pieter, 1636. ápr. 30.  
=  1590/1600. 
25,075. Jeeckermans (Jeekermans/Leckermans) Catharina, * 1570. † St. Pieter, 1627. júl. 18.   
 

25,076. Knoren Gerard, * Oppeven/Oirsbeek, 1560.  
 =  1590.  
25,077. Gubbels (Hartmans) Petronella Peetgen, * 1560/70. † 1623. 
25,078. Severens N., * 1560. 
 

25,080. Boers Petrus, * 1550. 
 

25,082. Daemen Hendrik, * 1555. † Bingelrade, 1613. márc. ?  
=  Bingelrade, 1579. 
25,083. Schils Gertrud, * 1560. † Bingelrade, 1655. dec. 20.   
 

25,084. Rumpkens Hartmans Petrus Joannes, * 1550/60. 
 

25,086. Cremers Arnoldus, * 1550/60. † 1591.  
25,087. N. Judith, * 1550/60. 
 

25,556. Koelen Joannes, * 1510. 
25,557. Biessen in de Kathrinje 
 

25,558. Huntgens Bartolomeus (Mees), * 1520/30. † 1580.  
25,559. N. Catharina, * 1520/30. 
 

25,560. Koecken Wilhelmus, * 1550/60. 
 
 

16. generáció 
 

39,616. benyói és urbanói Benyovszky János * 1504 elıtt † 1566 elıtt 
 

39,632. szklabinai és blatniczai Révay Ferenc (okirati elıfordulása: 1556-1598) † 1598 után 
1556-ban testvéreivel együtt báró, késıbb a királyi tábla bárója, a kassai kamara igazgatója, többszörösen 

tagja a határvizsgáló küldöttségeknek.  
1556-ban testvéreivel együtt Paduában házat vásárolt. 
1557-ben testvéreivel a hőtlen Kendy Ferenc Erdélyben lévı Szent-Iván birtokára kapott adományt. 
1559-ben testvéreivel Szklabina várára és más jószágaira uj királyi adományt nyertek. 
1559-ben királyi adományt kaptak Werbıczi István és Zobi Mihály javaira, illetve Heves megyei Hort 

helységre ami Palóczy Antal magvaszakadtával háramlott vissza a királyra. 
1560-ban királyi adományt kapott testvéreivel Blatnicza várára és tartozékaira. 
1561.02.17. napján testvéreivel Turóc vármegyei örökös fıispánságot nyertek. 
1579-tıl haláláig császári és királyi tanácsos. 
1580.08.30. napján kelt Drugeth Miklós végrendeletében feleségét és gyerekeit gondjaira bízta. 
1584-ben királyi ajtónállómester. 
1587.11.23.–1598. között fıajtónállómester. 
1595.02.22. napján talán ı szerepel özv. Kendy Gáborné Révay Anna végrendeletében, de ez ellenırizendı. 
Feleségétıl, Drugeth Klárától egyetlen fia született. 
Egyes források 1588-ra teszik halálát. 

= 1563 
39,633. homonnai Drugeth Klára † 1593. febr. 28. 

Egyes források a házasságkötésüket 1543-ra teszik, ez azonban igen korai idıpontnak tőnik. Mindemellett a 
házasságukkal kapcsolatosan 1563.03.03. napján kelt (vagy ilyen házassági idıpontot tartalmazó) okirat 
maradt fenn. Mivel a forrásokban felsorolt más házasságok pontos idıpontja beazonosítható, és ezek az 
ott jelzett idıpontot nem sokkal követik, feltételezem, hogy Révay Ferenc 1563. nyarán vehetette nıül 
Drugeth Klárát. (Buzási János: Ungarische Alten Allgemeine Akten-tematikus leltár; MOL, Budapest 
1997)  
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39,634. bethlenfalvi Thurzó Ferenc (okirati elıfordulása: 1534-1576) * 1512. † Zsolnalitva, 
1576. márc. 12. 
Több külföldi egyetemen tanult, fıképp Itáliában, így sok nyelven beszélt.  
1534.11.25. napján végzett Páduában. 
Tanulmányai után egyházi pályára lépett. 
1534-ben nyitrai püspök, és mint ilyen, I. Ferdinánd király bizalmas embere. 
1540 évtıl kezdve a magyar királyi kamara elnöke.  
1548.07.14. napján az egri várban a Magyar Kamara elnökeként pénzügyi ellenırzést tart. 
1550.10.05. napján I. Ferdinánd kötelezte pozsonyi kamarai jószágigazgatóként, hogy a szolnoki sókamara 

újjáépítését vizsgálja meg.  
1553.09.22. napján megkapta a szkalkai apátság kegyúri jogát. 
Néhány év elteltével kiderült, hogy a Thurzók árvai ágából csak ı maradt meg férfiként, így 1556-ban a 

püspökséget feladta, katolikus szertartás szerint feleségül vette Kosztka Borbálát, és így szerezte meg 
Árva és Lietava várakat. Elsı felesége gyermektelenül halt el. 

1557-tıl királyi tanácsos, és a pozsonyi udvari kamara elnöke, késıbb királyi fıudvarmester, árva vármegye 
fıispánja, Magyarország török elleni harcaiban legfıbb élelmezési biztosa. 

1560.01.21. napján a 34 zászlósúr egyike, aki meghívót kapott Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya 
esküvıjére. 

1562.06.21. napján katolikus szertartás szerint vette feleségül Zrínyi Katalint, ezt követıen valamikor 
evangélikus vallásra tért.  

I. Miksa király tanácsosa. 
1570-ben szomszédja, Verancsics érsek levélben örökítette meg jó tulajdonságait. 
1573. év végén kezdett betegeskedni. 
1573.11.24. napján írta Batthyány Ferencnek, hogy Krakkóból kér orvost. 
Halálával kapcsolatos irat 1576.08.20. napjáról is fennmaradt. (Buzási János: Ungarische Alten Allgemeine  
Akten-tematikus leltár; MOL, Budapest 1997) 
Azt terjesztették, hogy kígyómarás következtében halt meg, azonban ez nem igaz. 

= Bajmóc, 1562. jún. 21. 
39,635. brebiri Zrínyi Katalin, * Csáktornya (?), 1548. ápr. 30. † Biccse, 1585. ápr. 26., te-

metve: Biccse 
Házasságkötésekor 14 éves volt, a férje pedig 50 felett járt, ez jól mutatja a házasság gazdasági és politikai 

jellegét.  
Tanította a szegényeket, ispotályokat, szegényházakat és iskolákat alapított, ehhez saját bevételeit használ-
ta fel, pl.: a trencsényi uradalom bevételeit. 
Többek között Huszár Gál (1512-1575) lelkész, majd református püspök és nyomdász pártfogója. 
Magyar nyelvő istentiszteleteket vezetett be kastélyaikban és templomaikban, és gondoskodott a prédikáto-
rok megélhetésérıl, mőködésérıl, többek között a népet kötelezte, hogy járjon templomba stb. 
Elsı férje 1576. márciusi halála után szinte azonnal, 1576. június 27 (24.?)-én férjhez ment Forgách 

Imréhez. (Házasságkötés helye: Biccse) 
1576-1583 közötti idıbıl több folyamodványa maradt fenn, fıleg az árva Thurzó gyermekek ügyében. 
Szerelmes levele maradt fenn. 

 

39,636. szentmiklói és óvári Pongrácz Gáspár (okirati elıfordulása: 1548-1580) † Óvár, 1580. 
Trencsén vármegyei alispán.  
1548-ban rokonaival megosztozott, és ezután birtokolta Óvárt. 

39,637. budetini Szunyogh Bora * 1542. jan. 15. † 1582. aug. 23. 
Eger vár híres védıjének, Mekcsey (Mekchey, Mechkey) Istvánnak († 1553) sógora Eszter húga révén. 
Második férje Kubinyi János (1555-1611) liptói ispán (Kubinyi Kristóf és Pongrácz Borbála fia) 

 

39,638. szunyogszeghi báró Majláth Gábor (okirati elıfordulása: 1547-1577) † Olmütz, 1577. 
júl. 22. 
1547-ben levelet írt Nádasdy Tamásnénak, hogy járjon el férjénél az érdekében. 
1547.08.13-án magyar bárói rangot kap, és mint Fogarasvár örökös ura, felveszi a „de Fogaras” elınevet. 
1555-1561 között Fogaras vármegye fıispánja, ekkor szerezte meg a „cymburgi” grófi uradalmat, és morva 

és alsó-ausztriai indigenátust. Ekkor már grófi rangban szerepel. 
1558-ban Kisgyıröd, Bartha és Telek birtokokba iktattatták be. 
1562-ben János Zsigmond elleni lázadó székelyeket legyızte. 
1566-ban János Zsigmond felsı-magyarországi hadjáratának hadvezére. 
1567-ben eladta Fogarasvárat, és Morvaországban inkolátust (lakhatási jogot) szerzett, és megszerezte 

Litencive birtokot. A birtokot még 1575 elıtt eladta. 
1569-ben megvásárolta Cimburk-Kycany várát. 
Morvaországba költözött, és ott is halt meg. 

= Bolondóc, 1563. júl. 12. 
39,639. alsólendvai Bánffy Anna (okirati elıfordulása: 1563-1591) 

Férje halála után a magyar és lengyel birtokokat kezelte. 
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39,640. balassagyarmati és kékkıi Balassa Imre (okirati elıfordulása: 1512-1544) † 1550. 
jún. 20. elıtt 
Balassi Bálint költı nagybátyja. 
A mohácsi vész után I. (Szapolyai) János híve. 
Somi Anna férjeként megszerezte Almás és Diód várát. 
1534-ben kinevezik sókamarai irányítóvá. 
1534. novemberében honti ispán, János király nevében tárgyal együtt Tomori Miklós erdélyi püspökkel 

Nagyszeben behódolásáról.  
1538-ban Szapolyai János király erdélyi vajdának nevezte ki Majláth István (79,276) mellé. 
1539. decemberében Majláth Istvánnal (79,276) és Kendi Ferenccel összefogtak azért, hogy az Erdélyt 

pusztító belháborút megszüntessék. Mivel az összefogás egyben összeesküvés és Szapolyai elleni 
lázadás is volt, Szapolyaival hadakozni kezdtek, aki 1540 márciusában leverte a lázadást, és május 7. 
napjára Tordára összehívta az országgyülést, ahova megidézte az összeesküvıket is. Balassa Imre 
bőnbánóként meg is jelent (állítólag álruhában szökött be János királyhoz, és életéért könyörgött), majd 
elmenekült.  Május 12-én Balassát és Majláthot (79,276) felségsértıknek nyilvánította az országgyőlés 
és jószágaik elkobzásáról határozott. A király 1540. nyarán elfoglalta Balassa Imre Diód és Almás várait, 
majd Fogaras várát ostromolta meg, mivel Balassa ide menekült. A szerencse az összeesküvık mellé 
szegıdött, mert hirtelen meghalt a király.  

A király halála után fosztogatni kezdett, majd pedig a segesvári országgyőlés 1540 augusztusában ıt és 
Majláthot (79,276) közösen erdélyi fıkapitánnnyá választotta, így ketten irányították Erdélyt. Izabella 
királynét a hatalomból sikerült kiszorítniuk nem sokkal azután, hogy az országgyőlés elıtt felajánlotta 
hőségét neki. (Verancsics Antal figyelmeztette Izabellát, hogy ne számítson arra, hogy Balassa Imre 
betartja a szavát.) 

1540.11.11. napján Szebenben bevallotta, hogy elpártolt Izabellától, emiatt Bornemissza Boldizsár és 
Horvát Mihály elkergette Erdélybıl.   

Miután 1541-ben Majláth Istvánt (79,276) a törökök elfogták, Balassa Imre I. Ferdinánd királynak fogadott 
hőséget. 

1544.10.01. napján I. Ferdinánd évi 2.400 forint díjt adott számára. 
1550.06.20. napján kelt okiratban (említve Balassa Imre halálát) I. Ferdinánd a jász tiszttartóságot 

meghagyja fiainak. 

= 1535 elıtt 
39,641. somi Somi Anna (okirati elıfordulása: 1523-1555) † 1558. 

1535-ben Bebek Imre a patelki birtoka negyedrészét eladta neki és férjének. 
1554-ben a kolozsvármegyei Almásvárhoz tartozó birtokrészének (Pl.: Aszó, Feketelak, Gyurkapataka, 

Hosszúmezı, Noszoly stb.) egy részét második férjének, Patócsy Boldizsárnak adta, ugyanígy tett Búza 
negyedrészével is. 

1555-ben három jobbágytelket adományoz szolgájának, Keczeli Oláh Boldizsárnak. 
 

39,642. kaposmérei és kisdovoráni Mérey Mihály (okirati elıfordulása: 1505 – 1572) * 1500. 
† Pozsony, 1572. febr. 26. 
1515.05.21. napján a somogyi konvent elıtt Mérey Imre 30 forintért eladta Szennai birtokát neki, test-

véreinek és anyjának, és vállalta, hogy az új tulajdonosokat megvédi ezen birtokukban. 
1520.05.22. Budán Báthory István nádor elıtt testvérei nevében is tiltakozott a karai birtok eladása miatt, 

és ettıl eltiltotta Jutai Ambrusné, Orsolyát. 
Elıbb kancelláriai konzervátor és jegyzı, majd 1537-1539-ben Thurzó Elek országbíró ítélımestere volt. 
1542-ben királyi tanácsos, és az 1542. évi 28., 29. és 30. törvénycikk alapján a  Pozsonyban felállított 

helytartói tanács tanácsosa. 
1544-ben I. Ferdinánd királyi személynöke, majd tıle 1563.11.13. napján bárói rangot kapott jelentıs 

birtokadományokkal. 
1544.09.29.-1562.09.26. között királyi személynök, királyi helytartó. 
1551-ben, mint jogtudós, I. Ferdinánd megbízásából részt vett a Quadripartitum Opus Juris Consuetudinarii 

Regni Hungariae, (Négyeskönyv) szerkesztésében, azonban az elkészült munkát nem emelték 
törvényerıre. 

1562.09.25.-1572.12.26. között nádori helytartó. 
1563-tól viselte a „kaposmérei” elınevet. 
1564.08.12. napján Miksa császár kíséretében Bécsbıl Pozsonyba ment.  
1565.08.06. napján I. Ferdinánd király bécsi temetésén a Szent Koronát (!) Zrínyi Miklós (79,270), az 

országalmát alsólendvai Bánffy László (79,278), a jogart kaposmérei és kisdovoráni Mérey Mihály 
(39,642) vihette. A negyedik felségjelvényt (a kardot) Dessewffy János magyar királyi udvarmester 
vitte. 

A Pozsony vármegyei Csallóközcsütörtökön fennmaradt A Mérey-epitáfium (azaz reneszánsz síremlék) 
maradványa a templom északi falán. A vörösmárvány maradványon látható két arckép közül az idısebb 
férfi arcképe Mérey Mihályé. 

= 1537 elıtt 
39,643. ghimesi és gácsi Forgách Julianna * 1537. † 1574 
39,644. Marcin Zborowski h. Jastrzębiec * 1495 körül  † 1565. febr. 25.  

Krakkói kasztelán. 
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39,645. Anna Konarska z Konar h. Awdaniec † 1565  
 

39,646. Spytek Wawrzyniec Jordan z Zakliczyna h. Trąby (Brzezina) * 1518. † 1568.  
39,647. Anna Sieniawska z Sieniawy h. Leliwa † 1597.  
 

39,648. marsó- és jablonfalvi Marsovszky János † 1536 után 
Nagy Iván és Szluha is ide helyezi Marsovszky Jánost és feleségét.  A Királyi Könyvekben megtalálható az az 

1573.01.09. napján kelt adománylevél, mely szerint Félix apja Márton lenne. Érdekes felvetés. Ha az a 
felvetés igaz, miszerint Márton II. Ulászló alatt (1490-1516) halt volna meg a török elleni harcban, akkor 
a Királyi Könyvek (vagy a fordítása) téves, hiszen eszerint Mártonnak 1516 elıtt kellett volna meghalnia, 
miközben a fia, Félix 1548-ban született. Másrészt, ha a generációs távolságokat is figyelembe vesszük, 
ebben az esetben is úgy tőnik, hogy a Királyi Könyvek szövege félreérthetı, ezért (noha a kérdés nyitva 
marad) János és felesége, mint valószínő genealógiai kapcsolatot az ısfában hagyom a Királyi Könyvek 
szövege ellenére. 

= 1536 elıtt 
39,649. Veliczay Anna † 1536 után 
 

39,652. nádasi Tersztyánszky Gáspár (okirati elıfordulása: 1480-1537) † 1537. 
Therthenszky, Trsztyanszky nevet is használta. 
1537-ben hőtlenség miatt jószágvesztésre ítélték. 

39,653. szlavniczai Sándor N. 
Legvalószínőbben Sándor Margit (apja: Márton, anyja: Chlevenszky Ilona) 

 

39,654. monostori és komlósi Izdenczy János 
Leszármazói (az ismert források alapján): 
Testvére vagy esetleg az apja lehetett az az Izdenczy István, aki 1556.09.26-án halt hısi halált, és ekkor 

már „öreg” volt. Sajnos csak azt tudjuk, hogy ennek az Istvánnak (aki ekkor öreg volt) egy fia élt. 
 
A késıbbi kutatások elısegítése céljából közreadok egy rövidített Izdenczy családfát a „kezdeti” idıszakból: 
Izdenczy János gyermekei: 
 Izdenczy Kata – Tersztyánszky László 
 Izdenczy László 
 Izednczy István 
 Izdenczy Miklós 
 Izdenczy János – (talán ı az, akinek a felesége Szentlászlói Margit) 
  Megj.: ha az ı felesége Szentlászlói Margit, akkor Bécsben, 1576.02.22. napján Miksa császártól 

kaptak nemességet. 
 Izdenczy Mihály 
 Izdenczy Péter – Palásthy Anna 
   Izdenczy András (Sárkándy N.)  
   Izdenczy István 
    Megj.: András és István Nagy Iván szerint is Izdenczy Péter gyermekei „Izdenczy család”-nál 
   Izdenczy Zsuzsanna (Elefánthy László) 
   Izdenczy Dóra (Névedy Mihály) 
    Megj.: András, Zsuzsanna, Dóra Nagy Iván szerint is Izdenczy Péter gyermekei „Symándy  
    család”-nál 
   Izdenczy György (Eödönffy Zsuzsanna) 
    Megj.: Györgyöt nemesi győjtemények sorolják Péter gyermekei közé. 
    Izdenczy Károly 
    Izdenczy Judit 
    Izdenczy Bora 
    Izdenczy Zsuzsanna 

39,655. giletinczi Ostrosith Margit 
Horvát származású család. Pozsega vármegyében található Giletinc lehetett a székhelyük. Magyarországra I. 

Ferdinánd király uralkodása alatt jött be a család, valószínőleg egy testvérpár, Miklós és János. 
Miklós királyi kapitány volt, 1536-ban Makovicza várát szabadította fel, 1542-ben vitézkedett Pest ostromá-

ban, ahol nagy valószínőséggel hısi halált halt, 1544-bıl fennmaradt nyomtatott latin versek szerint a 
török elleni harc során puskagolyó ölte meg. 

János 1549-ben Trencsén vármegyei fıispán volt, Nagy Iván két fiát (Miklós, András) ismeri. 
Sajnos nem találtam utalást, hogy melyikük lehetett Margit apja. 

 

39,656. thoposházi Thoposs Mihály † elesett, Gyır, 1594. 
Pálffy lovas ezred hadnagya. 
1594-ben Gyırnél a törökök elleni ütközetben hısi halált halt. 
İsfája lehet: 
 79,312. Thoposs Farkas (okirati elıfordulása: 1531) 
 158,624. Thoposs Ferenc (okirati elıfordulása: 1503-1544) 
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39,680. bárczai Bárczay Szaniszló (okirati elıfordulása: 1546-1582) * 1510-1515. † 1584. 
I. János király udvarmestere (állítólag), ezt azonban –különösen a király 1540. évi halála miatt- nem látom 

igazoltnak, érdemes további kutatásokat folytatni. 
1546-ban Bárczay György végrendeleti teljes örököse. 
1546-ban református hitre tért. (Más forrás szerint 1570-ben tér át.) 
Megszerezte Abaúj vármegye Csányi részét a Kemely pusztával, Tornamegyében Szinpetrit, Borsod megyé-

ben a csabai, mihályi, jenkei, gelei, papi, szirmai, miskolci részeket stb. 
1563-ban Hejıcsabán birtokos. 
1569-ben Borsod vármegye közgyőlési iratai között fordul elı több ügyben: jószágait követeli vissza, 

pereskedik Szirmay Istvánnal, zálogügyében nyilatkozik jogosultként. 
1570-ben Borsod vármegye elıtt vallomásokat tesz jószágok megöröklésével kapcsolatban, illetve a megye 

eltiltja jobbágyait Csaba possessio használatától. 
1572-ben ismét a Szirmay családdal kerül peres ügybe. 
1572-ben borsodi, tornai birtokait és kúriákat, valamint Kemen birtokát eladta Thomory Györgynek. 
1578-ban Bárius András visszaköveteli a Mályiból Bárczay Szaniszlóhoz szökött jobbágyait. 
1579-ben Mondolay Pál visszaköveteli a Csaba possesióba menekült szökött jobbágyait Bárczay Szaniszlótól. 
Ugyanebben az évben Bárius András idéztette, hogy állítsa törvény elé Csabán lakó jobbágyát. 
Ugyanebben az évben tıle és fiától Lughnay János, Rinóth Mihály és Móré János ingóságokat követel vissza. 
1582.03.04. napján az egri káptalan okirata szerint a Herczeg Péter-féle miskolci kúriát megtartja 

rokonaival történt egyezkedés során. Ekkor egyezkedik Bükk Andrással. 
Miután Bártfán egy szabónál letett 4000 aranyforintját a város lefoglalta, a várost beperelte. A perben az 

árvai megyei fıispán (Thurzó) fogságba vetette Bárczay Szaniszlót, ezért a fıispánt hatalmaskodás miatt 
perbe fogta, azonban a per eredményérıl nem maradt fenn ismert okirat. Valószínőleg a per miatt sokat 
bujdosott és így is halt meg. 

Három felesége volt: az elsı Czéczey Borbála, a második Jánoky Anna, harmadik Zsigerfalvi Zsyger Dorottya. 

39,681. Zsigerfalvi Zsyger / Siger Dorottya (okirati elıfordulása: 1554-1568) 
Siger Dorotya eredetileg Bornemisza Gergely egri hadnagy († 1555) felesége volt, ami talán nem véletlen, 

mivel Dorottya anyja, Mekcsey (Mekchey, Mechkey) Krisztina pedig Mekcsey István egri várnagy test-
vére volt. Egerben, 1554. januárjában házasodott össze Bornemisza Gergellyel, miután az az egri várba 
érkezett, és barátságot, katonai szövetséget kötött Mekcsey Istvánnal. Nem véletlen ezután, hogy mikor 
Mekcsey István 1553-ban Várkonyba ment haza pihenni és megölték a parasztok, Bornemisza Gergely 
személyesen állt bosszút katonatársa és felesége nagybátyja haláláért. Apró adalék, hogy Bárczay 
Szaniszló és Sigér Dorottya fia, Bárczay Ferenc Eger várában tanulta a katonáskodást. Megemlítem, 
hogy Dobó István (†1572) egri várkapitány nıvére Dobó Anna Zeleméry (Kamarás) Jánosnéként szintén 
szerepel a családfában.  

 

39,682. erkedi, bozzási és vajai Bozássy / Borzássy / Bozzássy Miklós (okirati elıfordulása: 
1546-1553) † 1589 elıtt 
1546-ban Fülöp és Jakab apostolok ünnepe körül anyjával elfoglalták és kiirtották Haraklányi Miklós Ha-

raklány birtokához tartozó Kesarajáróföld földrészét.  
1548-ban megidéztette unokatestvérének, Bozási Péternek özvegyét, egyrészt, hogy vegye fel hozományát 

Borzás és Lecsmér birtokokból, valamint azért, hogy unokatestvérétıl született lányait (Anna, Klára) 
adja az ı gyámsága alá. 

1549-ben I. Ferdinánd király meghagyta a kolozsmonostori káptalannak, hogy idézze meg ıt, testvéreit és 
özvegy anyját, mert a fiúk az anyjuk megbízásából tisztjeikkel, embereikkel betörtek Haraklányi Miklós 
várteleki Meszes-erdejébe, ahol sertéseket, és egyéb jövedelmeket lefoglalva több mint 50 aranyforint 
kárt okoztak. 

Nádorhelyettesi tanú (egyben szomszéd) Zilahi Székely János zilahi udvarházába történı beiktatáskor.  
1553-ban varsolczi, récsei czigányvajai jobbágyainak adóztatásáról maradtak fenn iratok. 

39,683. felsıvadászi Rákóczi Magdolna (okirati elıfordulása: 1552-1599) † Szászerked, 
1599. ápr. 1.; tem.: szászerkedi római katolikus templom kriptája 
Rákóczi Zsigmond fejedelem testvére. Elsı férje Bozzásy Miklós, második férje Gerendi János. 
1552-ben a kolozsmonostori konventet kötelezték, hogy Rákóczi Magdolna és Haraklányi Miklós közötti 

perben szolnok megyei tanúkat hallgasson ki. 
 

39,684. nagykállói Kállay Pál (okirati elıfordulása: 1526-1561) * 1526 elıtt † 1561 után 
1526-ban II. Lajos királytól donációs levelet kapott apjával, anyjával és Orsolya nevő testvérével közösen. 
1549-ben szabolcsi ispán. 

39,685. Rettegi Eufrozina † 1549 után 
Második férje Zentyanossy / Szentjánossy Lajos (1568-ban Bereg vármegye fıispánja). 
Rezegey és Reszegey néven is említik. 
Beazonosítani nem tudtam, legvalószínőbbnek azt tartom, hogy apja Rettegi Mihály, anyja Újlaky Krisztina 

lehetett, ez utóbbinak nıvére volt Garai Jób felesége Újlaky Fruzsina / Eufrozina, akirıl esetleg kaphatta 
a keresztnevét. 

 

39,686. Szokoly György (okirati elıfordulása: 1578-1599) 
1563-ban a nagybátyja, Makó László örökös nélkül halt meg, és anyjára (annak nıvérére) és rá (Szokoly 

György) végrendeletben hagyta birtokai nagy részét, így Makó város kétharmadát, valamint tizenhárom 
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falut Csanádvármegyében, illetve a székelyhidi uradalmat és Kaprevárát. Különféle jogügyletek után 
csak 1602-ben iktatták be Szokoly Györgyöt a birtokok egy részébe. 

1578. évi 37. törvény ıt és a fiaival (Miklós, Boldizsár) meghagyta azon birtokaiban, melyben a kincstár 
támadta. 

1588-ban Zemplén vármegye követe az egri vár megerısítésekor 
1588. évi 10 és 33. törvényben a határjárások kivizsgálója. 
1599. évi 17. törvény alapján tábori élelmezési mester. 
1602-ben beiktatták az 1563. évi öröksége egy részébe. 
Wagner adatai szerint 1618-ban még élt. 

39,687. rosályi Kun Borbála 
Sajnos nem sikerült rekonstruálnom a forrásomat utólag, így Kun Borbála személye felettébb bizonytalan, 

eképpen javasolt kezelni az ı helyét és személyét az ısfában. Igen érdekes lenne, ha a rosályi Kun 
családfában meg lehetne találni a helyét, kutatásra mindenképp érdemes a személye. 

 

39,688. hanyi Hanyi Mátyás (okirati elıfordulása: 1598) 
 

39,690. Putnoky Bálint (okirati elıfordulása: 1550-1592) † 1601 elıtt 
39,691. Istenmezey Kata (okirati elıfordulása: 1602) 
 

39,692. Bégány Pál (okirati elıfordulása: 1593) 
Sárközi adományos, 1593-ban Bégány birtokosa. 
Második felesége Bór Dorko. 

39,693. paposi, bátorkeszi Eördögh Fruzsina Eufrozina (okirati elıfordulása: 1567-1581) 
Valószínőleg ı az, aki 1567-ben Mezıkaszonyban eladott birtokokat Daróczy Györgynek (79,576.), és feleségé-

nek, Bilkey Annának (79,577.). 
 

39,694. Miskolczy (Tánczos) Ambrus (okirati elıfordulása: 1521-1589) † hısi halált halt, 
Kékmezı, 1595. jún. 13. elıtt 
Deák, diósgyıri várnagy. 
1521-ben elcserélte az óbudai apácákkal a megyeri határban lévı szıllıjét egy kerekedi szöllıre. 
1554.12.04. napján szerzett armálist. 
1568-ban a terebesi vár gondozója 
1580.04.20. napján a lányának, Katalinnak az érdekében tiltakozik jobbágy elbocsátása miatt. 
1580.12.07. napján a megyei nemesség úgy határozott, hogy amennyiben Miskolczy Ambrus vármegyei követ 

mégsem menne el az országgyőlésre, az alispánt felhatalmazzák, hogy 100 forint büntetést hajtson be rajta. 
1589-ben elsı feleségének és fiának állítatott epitáfimos sírkövet. 
Anyai féltestvére Márk deák (késıbb ı is felveszi a Miskolczy nevet). 
1589-ben egy kis-kállói perben bizonyítást nyer a szegénysége. 
1595.06.13. napján Rudolf király a néhai Miskolczy Ambrus és Illaweölgyi Katalintól született lányainak, 

(Margit, Klára) gyámjául gersei Pethı Pál özvegyét, Kerecsényi Eufrozinát rendelte. 
Állítólag hısi halált halt Kisgyır mellett, Kékmezınél. 
Második felesége Irinyi Krisztina (elıbb Daróczy Szerafin -39,788- felesége) 

39,695. Eölvedi / Ellyevölgyi / Illavölgyi Katalin * 1559. † 1589. ápr. 29., temetve: Avasi 
templom 
Az Avasi református templomban 1939-ben Megay Géza megtalálta címerekkel ékesített sírját (XI-XII sír.), 

mely fiával volt közös. (Címere: a pajzsban kivont kardot tartó kar, fölötte félhold és csillag) 
A sírban megtalálta Illavölgyi Katalin „vállig érı szıkésbarna haját”, ruhákat, ékszereket. 
Sírruháját rekonstruálták, fényképe megtalálható a Herman Ottó Múzeum Évkönyve 9 (1970) számában. 
Sírfelirat gyöngyszeme a korabeli feliratoknak (Novotny Gyula fordításában): 

„Oh Katalin, kedves, így hagyod el kedves férjedet és hirtelen az égi honba mész, tudniilik, hogy 
kísérhesd szelíd gyermekedet, aki egy év elıtt holt meg. Ah drága Katalin maradj tovább velem és 
élj velem egészségesen sok napot. Legyen ez közel, mert Krisztus neked már feltárta az Olym-
post, és engem is be akar sorolni az égi karba. Te szerencsés ne tudd….az égi csillagokhoz, eljön 
az idı, mikor én magam is vidáman követlek. Emeletetett a szomorú férj által, a házastársi szere-
tet kinyilvánítása végett” 

 

39,704. bizáki Puky Péter (okirati elıfordulása: 1590-1607) † 1607 után 
1590 körül Damokon lakott. 
Borsod vármegye táblabírája 
1607-ben elzálogosítja Iszkáz birtokát Veszprém megyében. 

39,705. ludnai Ludnay Anna  
Ludnay Anna ısei kutatásra érdemesek, különös tekintettel arra, hogy fia, Puky András azt a Balai Katalint 

vette feleségül, akinek az anyja, Bór Dorottya (39,707) második férje Ludnay János. Nagyon könnyen 
elıfordulhat, hogy Ludnay Anna és Bór Dorottya második férje testvérek voltak. 
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39,706. Balai Ferenc 
Vizsgálandó, hogy a következı információ a családfában szereplı Balai Ferencre vonatkozik-e 1559-bıl: 

„Nagyságos Bebek György, …………., Balay Ferencz ………………. nemesek Tomorra rontottak; a 
megerısített templomerıdöt felgyújtották…………….” 

Személye azért is vizsgálatra érdemes, mert pl.: egyeneságon ıse Horthy Miklós (1868-1957) volt 
Kormányzónak. 

(Balai Ferenc-Bór Dorottya 
 Balai Katalin-Puky András 
  Puky Péter-Fejérpataky Anna 
   Puky Márton-Ónodi Erzsébet 
    Puky András-Fáy Kata 
     Puky László-Szilasi Zsuzsanna 
      Puky Simon-Borbély Borbála 
       Puky Amália-Horthy István 
        Horthy István-Halassy Paula 
         Horthy Miklós) 
(Természetesen számtalan ágon vizsgálható a Horthy és más családok kapcsolata a jelen ısfával. Az itt 

közölt adatok forrása: Dr. Bor György  és  Dr. Bor Dezsı: A halmaji, gibárti és szikszói Bor családok 
Története; Budapest, 2001) 

39,707. halmaji és gibárti Bór Dorottya (okirati elıfordulása: 1574-1580) † 1580. ápr. 20. 
után 
Balay Ferenctıl született Katalin lánya. 
Második férje Ludnay /Lendvay János, kiktıl Anna és Zsófia lánya született. 
1574-ben fordul elı oklevélben elsı alkalommal, testvéreivel együtt. 
1578.06.25. napján, Borsod Vármegye jegyzıkönyve szerint idézték Bálay Ferencet (?!) „Bor Dorottya 

asszony, Lughnay János házastársa kérelmére”. Hogy ez a Bálay Ferenc melyik Balay Ferenccel azonos, 
pontosabb regeszta tudna felvilágosítást adni. Ugyancsak ezen a napon a vármegye jelentette, hogy egy 
szoknyát és egy subát kértek Bálay Ferenctıl Bor Dorottya asszony kérelmére. 

1579.07.01. napján Borsod Vármegyének jelentették, hogy az ı kérelmére Bálay Menyhérttıl elkérték a 
Nagybarcán termett bor és gabona dézsmáját. 

1580.04.20. napján prókátort vallott. 
 

39,712. szemerei Szemere Gergely (okirati elıfordulása: 1592) * 1492. † 1592 után (!) 
Kivételesen hosszú életet -100 év felett- élt, azonban kevés maradt róla. 
Egyes források szerint három felesége volt: Czikó Anna (gyermektelen), Fúló Magdolna (kilenc gyermek) és 

Czikó Katalin (gyermektelen) A feleségei, és ezek sorrendje megítélésem szerint bizonytalan. Fúló 
Magdolnát Nagy Iván a Fúló családnál Wagnerre hivatkozva második feleségének jelöli 1616-ból, 
miközben a Szemere családnál Fúló Magdolna már elsı feleség, és a második feleség Czikó Anna. 
Harmadik felesége szerintem nem volt, Czikó Katalin feleségkénti megjelölése tévedésnek tőnik. 

= 1570 elıtt 
39,713. fúlókértsi és felsıszendi Fúló Magdolna (okirati elıfordulása: 1570-1616) † 1616 

után 
Nagyjából 40-60 év korkülönbség lehetett közte és férje között. 
1570-ben rokonaival új adományként nyerte el a baktai, czéczei, szalai és bakóházi stb. birtokokat és pl.: 

Bájt. 
Fúló Magdolnánál említeni szokott 1616 évi okirati elıfordulás tévedés is lehet, az 1616-os oklevélben 

említhetik, de nem mint élıként. 
 

39,714. kinizsi Kinisy Pál  
39,715. pilisi és szilasi Szilassy Dorottya (okirati elıfordulása: 1607) 
 

39,716. „szentandrási” putnoki Putnoky Boldizsár (okirati elıfordulása: 1573-1605) † 1605 
után 
Felesége lehetett még Gyulay Anna, Gyulay Erzsébet (Kuun Gáspárné) testvére.  
1601-ben (valószínőleg ı) Füzér várának várnagya. 
1605-ben Gyulay Anna (elsı férje: Erdélyi Gergely), mint Putnoky Boldizsár felesége Völcsöt lányának 

Erdélyi Zsuzsánnának adta zálogba. Eszerint ekkor még élt Putnoky Boldizsár. 

39,717. Hevesi alias Bornemissza Katalin  
 

39,718. alsó és felsıkékedi Kékedy Gáspár (okirati elıfordulása: 1554-1580) 
1554-ben más Kékediekkel együtt tiltakozott hollóházi Korom Farkasnak Alsókéked egy részébe történı 

beiktatása ellen. 
1559-ben János unokatestvérével együtt új adományba kapta Kékedet és Csetfalvát. 
1559 körül Tarczay Anna tolmácsa, I. Ferdinánd királynak Tarczay Annához írt, és késıbb a vele szembeni 

vád alapját képezı latin leveleit magyarra fordította. 
1566-ban Tárczay Anna neki adta Ádámfölde, Szilva és Ilosva birtokát, majd rá és feleségére végrende-

letben ráhagyta a pusztamezıi pusztát. Miután elfoglalta a javakat, Bornemissza György a leleszi kon-
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vent elıtt óvást emelt ez ellen. 1568-ban Miksa császár zár alá vetette a javakat a vita eldöntéséig, 
mely végül 1572-ben Bornemissza György javára dılt el. Következı években Kékedy Gáspár még meg-
próbált a javakban maradni, végül 1575-ben zárult le a vita. 

1580-ban elborult ez elméje, bár az ilyen tartalmú okleveleket mindig fenntartásokkal kell kezelni. 

= 1566. elıtt 
39,719. Szinyei Merse Magdolna (okirati elıfordulása: 1566) 

Szinyei Merse Magdolna ısfáját következtetéssel állapítottam meg, és a következtetést vitára komolyan 
alkalmasnak érezvén, az ısfáját bedolgoztam az ısjegyzékbe. Több oklevél, és a források szerint az 
alábbi családi kapcsolatrendszer állítható fel: 

Drugeth Simon – Bebek Zsófia 
 

 
 
Szapolyai - Drugeth   Tárczay Miklós-Bánffy Dóra   Drugeth - Izbugyai 
Krisztina     János         Hedvig   Bernát 
 
 
 
 
Ráskay  - Drugeth – Tárczay Anna      Tárczay Zsófia       Tárczay  - Kékedy     Szinyei Merse – Izbugyai  
Orsolya     György         Semsey Ferenc      Erzsébet János        László    Katalin 
 
 

 (?)  
Drugeth Ferenc Drugeth Gáspár          Semsey János   Kékedy Gáspár  -  Szinyei Merse Magdolna 

 
Tárczay Anna és mostohafiai között hitbér és egyebek miatt per indult, ahol pl.: az özvegy kapta meg 

lakhelyként a homonnai kúriát. A mostohafiúk nem tudtak belenyugodni a helyzetbe, ezért rengeteg 
hatalmaskodás mellett zaklatták Tárczay Annát (pl.: cselédjét elrabolták stb.) 

Tárczay Anna 1552. augusztusában még élı anyjával Tárczay Györgytıl sárosmegyei birtokokat vett át, és 
átköltözött a tárcai kastélyba. Anna ezután gyakorlatilag átvette a Tárczay család birtokainak igazgatá-
sát (fivére Lengyelországba ment), ostromokat élt meg, igen sok gonddal küszködött, és mostohafiai 
ekkor sem hagyták nyugodtan gazdálkodni özvegyi javaiban. 1563-ban a leleszi konvent elıtt fıbb 
bizalmasait (Bornemissza György, lipóci Keczer Ferenc, Wizkeleti Tamás) örököséül (!) fogadta. Ezt 
követıen a kiválasztottakkal a viszony megromlott, és ekkor Kékedy Gáspár unokaöccsének vallotta be 
örökre Kékedet, Ádámföldét, Szilva és Ilsova birtokot (ezeket korábban fogadott örököseinek juttatta). 
1567.03.06. napján végrendelkezett, ekkor Gáspárra hagyta Pusztamezı pusztát, malommal együtt, a 
birtok alsó részét a kúriával Gáspárnak és feleségének hagyta. Emellett a nagyszilvai részbirtokot 
Gáspárnak és Magdolnának, hitbére felét Gáspárnak, kocsiját és négy lovát Magdolnának juttatta. Több 
rendelkezés mellett úgy határozott, hogy a korábban Semsey Jánosnak zálogba adott 7 ezüst 
„billikomot” (ivóserleg) csak Gáspár válthatta ki. Végül a Tárczay nemzetség iratait Gáspárra és 
Magdolnára bízta. Nem sokkal ezután meghalt, Gáspár pedig pereskedhetett a korábban örökössé 
fogadottakkal, végül elvesztette Ádámföldét. A vita során tettlegességekre is sor került, ahol 
feljegyezték Magdolna bátorságát is. 

A fentiek, és más közvetett bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy Szinyei Merse Magdolna nem 
csupán Kékedy Gáspár felesége volt, hanem Tárczay Anna férje unokatestvérének lánya is egyben. 

 

39,720. vajai Vay Péter (okirati elıfordulása: 1570-1594) † 1606 elıtt 
1574-ben apja és nagybátyjai halálával megörökölte azok vitás ügyét Posgay Mátyás és Dersy Erzsébet 

ellen. Miksa király a Szatmár megyei Vitka helységben az ı javára ítélt. 
1582-ben nagybátyjainak (Demeter, Péter) halálával megörökölte azok vitás ügyét Károlyi László, Lónyay 

István, és Gusztovich Orsolya ellen, ahol Vitka helységbe országbirói itélet alapján került birtokba. 
1592-ben a Szabolcs megyei komorói birtokának egy részét, melyet apja Ormós Mihálytól zálog útján 

szerzett meg, Ormós Mihály örököseinek pénzfizetés nélkül átadta, ellentételezésként „ezek egy mást 
részt 200 ft. szavatossági öszveg mellett neki örökösen bevallanak.” 

1594-ben szabolcsi alispán. 

39,721. nagymihályi Pongrácz Borbála (okirati elıfordulása: 1590)  
1590-ben Egerben tanúkihallgatást tartottak Pongrácz Borbála által Kerekes János és felesége elleni perben. 
Elsı férje Lövıpetry István (lövıi Petry?; Lövı-Petri?) volt. 

 

39,722. Tyukodi alias Xantos Bálint (okirati elıfordulása: 1567-1596) † 1596-1597 között 
1567-ben János Zsigmond familiárisa. Említik Tyukodi „Szantus”  és „Santhus” néven is. 

39,723. Nagymihályi (Csanády) Katalin (okirati elıfordulása: 1576-1579) 
„Korczvai” néven is ismert. 

 

39,724. csepei Zoltán Mihály 
Érdemes volna az eredeti okleveleket kutatni, hogy vajon az itt felsoroltak közül, melyik vonatkozhat az itt 

álló Zoltán Mihályra: 
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1541-ben Zoltán Mihály Csepe és Csedrek részbirtokit elcserélte özv. Sasvári Veres Benedekné Ákosi 
Erzsébettel és társaival annak ákosi házára, kúriájára, részbirtokaira. 

1547-ben a hetényi Márthon család magvaszakadtával Hetényt adományba kapta Zoltán Mihály és Fejes 
Gergely. 

1548-ban I. Ferdinánd királytól új adományba kapták Zoltán Mihály és rokonai, valamint az Ákos 
családbeliek Csepe és Csedreg helységet.  

39,725. magasmarti Pathó Margit 
1600 körül élt. 

 

39,726. madocsányi Madocsányi Márton (okirati elıfordulása: 1637) 
1637-ben a Tiszavidékre költözik. 

39,727. petri / ugornyai Petry Anna 
Második férje Kereky István. 

 

39,728. nagybossányi és nagyugróczi Bossányi János (okirati elıfordulása: 1577-1608) 
Elsı felesége nagylucsei Dóczy Sára, akinek elsı férje zeleméri Kamarás László volt. 
1605-ben Nyitra vármegye alispánja. 
A Bocskai-felkelés alatt a király híve. 
1607-1608 között a Királyi Tábla nemesi bírája. 
1607. júliusi pozsonyi országgyőlésen országgyőlési követ. 

39,729. zeleméri Kamarás Katalin, † 1640. 
Második férje Szentlászlói Gábor. 

 

39,730. görgıi és toporczi Görgey Kristóf (okirati elıfordulása: 1559-1593) * 1520 körül. † 
1595.; temetve: Toporc, katolikus templom 
Egyes források 1545-re teszik a születését. 
1559-ben Kubinyi Lászlóval együtt kapta Görgey Vilmos birtokait, így két kúriát Görgın, két birtokrészt 

Répáson és a Toriszka patakon mőködı malmot. 
1560-ban beiktatják a fenti birtokokba, azonban ki kellett egyeznie a Zosna családdal. 
1562-ben Göbölfalva elbirtoklása miatt tiltakozott Horváth Jánosné Polyánkay Anna ellen. 
1565-ben zálogba vette Olsaviczai birtokát Thurzó Domokostól. 
1567-ben újra tiltakozik Göbölfalva elbirtoklása miatt. 
1567-ben zálogba vette özvegy Berthóthy Imrénétıl Hrapkót, és 1568-ban be is iktatták. 
1567-ben a Berzeviczyektıl zálogba vette Kakaslomniczot, Hunfalvát, Waldorfot, Bierbrunnt, Hundertmor-

gent, Krempachot. 
1567-1570; 1574-1580; 1585-1588 között Szepes vármegye alispánja  
1567, 1572, 1574, 1583 között Szepes vármegye követe 
1568-ban idézteti Segnyey Lászlót. 
1569-ben Miksa császár megerısíti összes birtokában. 
1569-ben a Kúriától és a nádortól halasztást kapott a Polánszky perben. 
1570-ben kiadta a kötelesrészt Körtvélyessy Lászlónak és Erzsébetnek. 
1570-ben kétszer tiltakozott Lıcse ellen, hogy Toriszka falut kiépítsék. 
1570-ben megegyezik Körtvélyessy Lászlóval Görgey Lászlóné leánynegyedének ügyében. 
1570-ben megakadályozta, hogy Horváth György a svábóci birtokot birtokba vegye. 
1571-ben kiadta nıvérét, Katát (Recsky Zsigmondné) illetı részt. 
1571-ben elveszti a Paludszkyak elleni pert, de a 36 márka bírság megfizetését megtagadta. 
1572-ben II. Miksa császár felszólította, hogy a Paludszkyaknak adja ki a peres birtokokat. Többszöri ha-

lasztás után 1574-ben 225 forintért megveszi a peres birtokokat. 
1575-ben rokonai tiltakoznak az ellen, hogy a Görgey Vilmostól örökölt birtokokat eladja. 
1576-ban ezüstön osztozott a testvéreivel. 
1577-ben kétségbe vonta Ficzenes Gáspár nemességét. 
1579-ben osztozik testvéreivel a szepes megyei birtokokon és zálogba vette 1.000 forintért a megyaszai 

birtokot. 
1580-ban osztozkodott atyai birtokaikról. 
1580-ban 80 forintot adott kölcsön Dubraviczky Györgynek. 
1580-körül László testvérével görgıi nemesi iskolát alapított, mely 1670-ben Toporcra került, és 1735-ig 

mőködött. 
1582-1588 között adószedı. 
1583-ba busóczi és kaczvini birtokát feleségére iratta. 
1584-ben testvéreivel kiadta anyai jussát Körtvélyessy Lászlónénak Koncsháza és Homok birtokokból. 
1585-ban Szentandrássy Jánostól megvásárolta Pikóc birtokát. 
1586-ban elcseréli pikóci kúriáját özvegy Dubraviczky Györgyné egy telkére és két zsellérére. 
1586-ban megvásárolta Nagycsepelyi László kúriáját. 
1587-ben Váraljai János pöspöki helynök végrendeleti végrehajtója és fia gyámja. 
1588.01.16. napján szerepel Bárczay Anna hozománylistáján, mint annak lejegyzıje (?). 
1590.11.24. napján Görgey Margit (Máriássy Andrásné) hozományjegyzékét leírta.  
1591-1593 között Kacvinért Busócot elcserélte, és Kacvin más részéért megegyzik Asgúthy Györgyné 

Chomori Erzsébettel. 
1592-ben Levkószky Lénárdtól zálogba vette annak levkóci szántóit. 



————    155155155155    ———— 

 
 

1593-ban Kacvinon telkekbe beiktatták. 
1593-ban elcseréli kazvini birtokát palocsai Horváth György busóci birtokáért. 
1593-ban Farkasfalvi szántókat vett zálogba Zsoldos Kristóftól. 
1619-ben fia István, mellé temetkezett. Sírkövön az olvasható, hogy az apa a feleségével és a fiú is a 

feleségével mind egy sírban nyugszanak. 
Elsı felesége Monoky Bora / Dora 

= 1583 elıtt 
39,731. csetneki Csetneki Zsófia (okirati elıfordulása: 1583-1608) † 1608 után; temetve: To-

porc, katolikus templom 
1583-ban megkapta férjétıl annak busóczi és kaczvini birtokát. 
1595-ben, már özvegyen egyezséget köt Kálna Simonnal a pikóci birtokra. 
1595.06.24. napján kelt a végrendelete. A végrendelet eléggé hosszú, és azzal kezdıdik, hogy betegen 

fekszik, majd igen sok személyrıl emlékezik meg. 
 

39,732. bedeghi Nyáry Pál (okirati elıfordulása: 1594-1607) * 1550 után † 1607. dec. 24. 
Gyermekkorát Szucsányban töltötte, majd a Bécsi udvarban nevelkedett több más arisztokratával együtt.  
Bihar, Kraszna, Közép-Szolnok vármegyék fıispánja, Várad fıkapitánya, Fülek kapitánya.  
Hadvezér a török elleni harcokban (pl.: Esztergom, Hatvan védelme). 
1594-ben Eger kapitánya, mivel a török ostrom hírére nem érkeztek meg kellı számban a felmentı csa-

patok, így III. Mohamed szultán által vezetett török sereg ostrom alá tudta venni a várat. Nyáry Pál a 
kilátástalan helyzetben fellázadt zsoldosokat elfogatta, azonban erre még többen fellázadtak, és október 
12-én átadták Nyáry Pált a töröknek, aki fogságba esett. (Zrínyi Miklós is megemlékezett a vár átadá-
sáról). Az ostrom végét követıen két héttel következett a mezıkeresztesi csata, ahol Báthory Zsigmond 
hadai ütköztek meg a törökkel. A zőrzavarban sikerült Nyáry Pálnak megszöknie a fogságból Arnold 
Wolff von Hall segítségével, és végül Nagy Balázstól kapott lóval elmenekült. (Nagy Balázst utóbb Ta-
mási községben jobbágytelekkel jutalmazta)  

Megszabadulása után rögtön bevádolták, azonban miután hısiességét bizonyítani tudta, 1597-ben nagyvá-
radi fıkapitány-helyettessé nevezték ki, a fıkapitány Melchior von Redern volt. 

Az egri vár hısi védelmét mutatja a Magyar Nemzeti Múzeumban található abádszalóki harang, melyen 
Nyáry neve olvasható: „Paulus Nari de Bedegk, tempore capitaneatus sui Agriensis” 

A török hadak Nagyváradot 1598.09.29. napjától kezdve öt héten át ostromolták, azonban ez az ostrom 
sikertelen maradt. Az ostrom során tanúsított hısiessége miatt nagyváradi fıkapitánnyá nevezték ki, 
maga is életveszélyesen megsebesült. Mint nagyváradi fıkapitány több eredményes törökellenes akció-
ban vett részt.  

Udvari schola így ünnepelte: „…neve Európának városit jargalja, de sıt még Ázsiának is… sok titkos helyeit 
bétöltötte.” 

1598-körül halt meg elsı felesége, és a gyermekeket Török Fruzsina, az elhalt nıvére nevelte. 
1599-ben a súlyos sebesülésébıl Szucsányban próbál felgyógyulni, ekkor még katolikus vallású, ezt onnan 

is lehet tudni, hogy 1599.09.30. napján az erdélyi püspök örömét fejezi ki újbóli hivatalbalépése okán.  
1599. szeptemberben biztosan hivatalban volt, mert miután jelentette Basta-nak Sarkad visszafoglalásának 

hírét. Basta szeptember 6-i levelében emlékeztette, hogy a zászlót tőzzék ki, és szervezze meg az 
ırséget. 

Ezután az emigrációba menekülı Bethlen Gábor Nyáry Pál erdélyi fejedelemnek (!) történı megválasztásán 
fáradozott.  

Nagyjából akkor szakított a bécsi udvarral, amikor 1600.05.09. napján Kisvárdán feleségül vette Várday 
Katát (1580-1630; elsı férje Telegdy Pál), és kálvini hitre tért át. Miután sokat volt távol feleségétıl, 
rengeteget leveleztek, mely levelek fennmaradtak. Második házasságával is rengeteg birtokot szerzett. 

1602-ben Mátyás fıherceg utasította, hogy a császárhoz utazzon a regensburgi birodalmi győlésre. 
1604-ben gondos (vagyonmentı) elıkészületek mellett csatlakozott a Habsburg-ellenes Bocskai – felkelés-

hez. Elıször javait zálogba adta, majd kérte Rudolf királytól, hogy bocsássa el a váradi kapitányi 
hivatalból. 1604.08.12. napján Prágában várta a király válaszát, ezt igazolja feleségéhez írt levele. Ezt 
követıen Bocskai István fıudvarmestere, bizalmasa lett. 

1606.12.20. napján Kassán Bocskai István fejedelem (1557-1606) adományba adta Kisvárdát Nyárynak. Az 
adományhoz tartoztak a következı birtokok: Ajak, Litke, Döge, Rozsály, Veresmart, Pap, Tuzsér, Ka-
longa, Dombrád, Tas, Kék, Demecser, Pátroha, Gégény, Berencs, Jánk, Hermanszeg, Szamosszeg, Rics-
je, Gyugy, Mándok. A hatalmas adománynak természetszerőleg sokan ellentmondtak. 

1606.11.11. napján a fejedelem nevében, mint hő embere írta alá a bécsi és zsitvatoroki békeszerzıdé-
seket.  

1606.12.29. napján meghalt Bocskai István fejedelem, ezért Nyáry nem tudta birtokba venni a neki 
adományozott Dévát és Radnót. A fejedelem a végrendeletében Nyáry Pálnak hagyta meg, hogy 
tisztességesen temettesse el.  

Ezután Rákóczi Zsigmond lett a fejedelem (rövid két évre, 1606-1608 között), aki megakadályozta, hogy 
Nyáry megszerezze Déva és Radnót birtokát. 

A nehézségek dacára, rövid idıre újra igen fontos pozícióba került, mivel 1607. év elején kinevezték a 
fejedelmi tanács elnökének és Felsımagyarország fıkormányzójának. Néhány hónap múlva azonban 
már csak a Királyi Tanács címzetes tanácsosa. 

1607-ben Közép-Szolnok és Kraszna vármegye fıispánja, Bihar vármegye fıispánja az erdélyi fejedelem 
fennhatósága alatt. 

Sokan közvetítettek a császár és Nyáry között, ezt Thurzó György (késıbbi nádor) levelébıl tudhatjuk meg. 
1607 tavaszán megromlott egészsége, nem épült fel, december végén meghalt. 
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Feleségei révén hatalmas vagyonhoz jutott: várak, uradalmak kerültek a tulajdonába, ilyenek voltak pl.:  
Pápa, Gesztes, Diósgyır, Kisvárda, Debrecen, Miskolc, Jászó szabadalmas bányaváros és Kisvárda 
földesüre stb. 

Fennmaradt két korabeli arcképe. 
Jelentıs levelezése maradt fenn (pl.: Bocskai István, Illésházy István, Mihály román vajda, Péchy Simon, 

Thurzó György, Szárkándy Anna, Balassi Coeliája stb.). 
Jelmondata: „Nec Pluribus Impar” (A jelmondat jelentése: A többieknél különb; mindenek fölött álló; nincs 

hozzá fogható.) 
Haláláról többek megemlékeztek, pl. Bornemisza Váci Menyhárt is, aki Ecsedi Báthory Istvánnal együtt a 

vitéz Hunyadi, Tomori és Kinizsi követıjének mondta ıt. 
Vagyonának legnagyobb részét a késıbb irodalmi értékő naplót maga mögött hagyó Krisztina lánya (Várday 

Katától), Thurzó Imre majd Esterházy Miklós felesége örökölte. 

= 1581 után 
39,733. enyingi Török Zsuzsanna (okirati elıfordulása: 1571-1595) † 1595 - (?) Diósgyır, 

1598 között  
Diósgyırt, mint családi birtokot vitte házasságába, és sok más birtokkal is rendelkezett. 
1580.05.25. napján Borsod Vármegye jegyzıkönyv eszerint Bárius András panasztételét követıen kihívta az 

alispánt Kisarlóra, ahol Geszthy Ferenc, Török István és Török Zsuzsanna hatalmaskodva elfoglalt. 
1580.09.28. napján Borsod Vármegye jegyzıkönyve szerint Holczman Geszthy Ferenc pere átszállott rá 

(leányasszonyra) és testvéreire.  
1580-ban testvérével Diósgyırt és Országh Borbála ezüst tárgyait átadta Geszthy Ferencnek. 
1581.03.15. napján Borsod Vármegye jegyzıkönyv, eszerint az egri káptalan elbúcsúztatni kéri Fejér And-

rást, Virágh Benedeket, Hegyi Pált, Ózdi Pált, Hegyi Jánost és Rudas Mihályt Kövesdrıl, tıle és társaitól. 
Ha ez így igaz (a megfogalmazás) ezután mehetett férjhez. 

1595-ben Lórántffy Pál idéztette, mivel Török Zsuzsanna jobbágyai az ı jobbágyaival erıszakoskodtak. 
 

39,734. alsólendvai Bánffy Gáspár (okirati elıfordulása: 1551-1600) * 1551. dec. 21. † 1613. 
febr. 12. elıtt 
1588.05.08. napján protectionalis levelet kap kanizsai lovaskapitányként. 
1588.10.13. napján Zala megyei közgyőlésen képviseletében Kecskés Máté vett részt. 
1592.02.19. napján Zala megyei közgyőlésen Falusy János nevében tiltakozott, hogy birtokaikon a végvári 

katonák rabolnak és fosztogatnak. 
1593.01.25. napján Zala megye közgyőlésén okirat kelt arról, hogy Bánffy Gáspár malmot szeretne építeni 

a saját földjén, Bánffy János pedig ezt meg akarja akadályozni. 
1594.01.25. napján Zala megye közgyőlésén panaszt tett, hogy malomépítésében Bánffy János meg akarja 

akadályozni.  
1595.07.12. napján Nádasdy Ferenc tiltakozik, hogy Gáspár Bánffy Jánostól örökölt birtokain teljes taxát 

követelt a jobbágyoktól szokásos 6 forint helyett. 
1595.09.28. napján Zala megye közgyőlésén Egerszegy Ferenc által tiltakozott Body István nemeslevelének 

kihirdetése ellen. 
1595.12.07. napján Kusthathon György alszolgabíró Gáspár kérésére 28 forint megfizetésére kötelezte Alsó-

lindva mezıvárosban Sárhiday Istvánt.  
1596.01.02. napján a megyei közgyőlésen megjelent. 
1596.04.24. Bánffy Gáspár ellen tiltakoztak, hogy az a bellatinczi területen új malmot építtetett.  
1596.09.04. a közgyőlésen Bánffy Gáspár jelenlétében határoztak, hogy 12 forint bírság terhével rendelik el 

a nemes és jobbágy számára az általános insurrectiót. 
1596.09.04. Zrínyi gróf panaszt tett ellene és Bánffy Kristóf ellen, hogy elfogták a király zsoldosvajdáit. 

Bánffy Gáspár és Kristóf elfogadták az ítéletet, mivel jogkövetı magatartást szeretnének tanúsítani. 
1597.06.11. Egerszegi Ferenc tiltakozott Gáspár nevében Kristóf ellen a néhai Bánffy János javainak felosz-

tása és az emiatt bekövetkezett birtokcserék miatt. 
1598.01.07. napján a Zala megyei közgyőlésen jelen volt. 
1598.01.22–24. között Bánffy Kristóf képviselıje útján tiltakozik, hogy Bánffy Gáspár 500 forintot letéve 

megintette Zobothinus Györgyöt. 
1598.05.14. Széchy Tamás képviselıje útján tiltakozik Bánffy Gáspár, Kristóf és György ellen, akik a vásá-

rok alkalmával a birtokaikon jogellenesen vámokat kértek. Bánffyak képviselıje szerint mindenki jogo-
sult a vámok szedésére a birtokain. 

1598.06.11. napján a Zala megyei közgyőlésen jelen volt. 
1599.01.09. napján Zala megye közgyőlésén az alszolgabíró tiltakozott, mert Széchy Tamás által letétbe 

tett búzát Bánffy Gáspár elvette.  
1600.01.04. napján a Zala megyei közgyőlésen jelen volt. 
1600.01.27–29. napján a közgyőlésen Bánffy György és Kristóf képviselıje útján tiltakoztak az ellen, hogy 

Bánffy Gáspár turnicsai Mossótzy Márton prédikátort a birtokán megtőri. Bánffy Gáspár a prédikátort a 
birtokán akarja továbbra is tartani. 

1600.01.27–29. napján Bánffy Gáspár képviselıje útján megintette Nemesnépi Balázs nemest és számadást kért. 
1600.05.25–26. napján az ı nevében is tiltakozik a képviselı, hogy  Resznek és Jakabjánosfalva faluk nem 

fizetnek tizedet.  

39,735. gersei Pethı Katalin (okirati elıfordulása: 1606-1613) † 1613. febr. 12 után 
1606. évi bécsi békekötés visszahelyezte jószágaiba, amitıl Bánffy Miklós fiai megfosztották. 
1613.02.12. napján özv. Pethı Katalin férjének 1000 talléros hátalékos zsoldja ügyében írt az uralkodónak. 
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39,736. bocsári Mocsáry Balázs (okirati elıfordulása: 1540) 
1540-ben adományba kapja Nagyfalut. 
Fülek kapitánya. 

39,737. dereszlényi Litassy Borbála (okirati elıfordulása: 1540) 
 

39,738. sóri Sóry / Soóry Péter (okirati elıfordulása: 1583) † 1588 után 
39,739. Tárczay Zsófia † 1588 után 
 

39,740. dereszlényi Litassy István (okirati elıfordulása: 1523) 
1523-ban testvéreivel Szénásfalván és Vihnyén 550.-forint értékben örökbevallást tettek nagy-lucsei Dóczy 

Ferencnek és családjának.  

39,741. kisendrédi Endrédy Bora (okirati elıfordulása: 1540) 
 

39,742. dubraviczi Dubraviczky Mihály (okirati elıfordulása: 1505-1538) † 1538 után 
Dicator (adó-rovó). 
1505-ben nagylucsei Dóczy Ferenc és László bevádolták rokonaikat és Dubraviczky Mihályt hatalmaskodás 

miatt, 1505.06.17. napján II. Ulászló király az elıbbi ügyben perbehívta a vádlottakat.  
1507-ben nagybátyja (Miklós) felkérte végrendeleti végrehajtójának, feleségét, gyermekeit gondjaiba ajánlva. 
1510-ben Zólyom megyei rendek elıtt rokonával (György) tanúskodik egy peres ügyben. 
1511-ben Zólyom megyei rendek elıtt Dubraviczky Györgyöt nevezi meg „procurátórául” (megbízott) 
1512-ben Dubraviczky Miklós özvegyének (Thurán Márta) procurátora. 
1513.02.19. napján II. Ulászló király idéztette jelenléte elé, mivel Zólyom megye rendjei elıtt azt állította, 

hogy egy bizonyos telekadót nagyluchei Dóczy Ferenc tisztjei nem fizették meg. A garamszentbenedeki 
konvent folyó év március 14-én jelenti a királynak, hogy kézbesítették az idézılevelet az egyházasnyé-
nyei kúriáján. A király  március 21. napjára tőzte ki az ügy tárgyalását, majd a határnapot május 5. 
napjára tették. Ítéletrıl nem tudunk, és arról sem, hogy Dubraviczky Mihályt megbírságolták volna. 

1514 ben Benedekfalvy Péterrel pereskedik. 
1515-ben Kremnyicza, Szelnicze, Bresnicza, Lehota, Pesthen, Malachova és Szent Antal zólyom megyei bir-

tokokba akarta volna magát beiktattatni, de ennek ellentmondott bethlenfalvi Thurzó Elek a garamszent-
benedeki konventnél.  

1518-ban feleségével együtt megvásárolta az egyházasnyényei birtokot.  
1520-ban II. Lajos király említi testvérével (Márk) a Dubraviczára vonatkozó új adománylevelében, és az 

1522. évi Pest megyei birtokokot adományozó adománylevelében.  
1521-ben Siráky családtagok ıt és feleségét hatalmaskodásal vádolják. 
1523-ban a kérésére a király parancsot ad Hont vármegye rendjeinek, hogy Lukanyényei Luka Ambrus és 

közte folyt perbeli (Dubraviczky Mihályt 25 aranymárkában marasztaló) ítéletüket a király személyes 
jelenléti bírósága elıtti felebbezés folytán vonják vissza, és terjesszék a király elé. A per Báthory István 
nádor bizonyságlevele szerint egyezséggel zárult. 

1524-ben a siráki birtokuk háborgatása miatt ı és felesége panaszt tesznek Syráki András, Luka Ambrus és 
társaik ellen. 

1527-ben az ı panasza alapján Szapolyai János király megbízza a budai káptalant, hogy vizsgálják ki 
Domonyi Benedek ellen, hogy az valóban elvette-e fegyveres erıszakkal Dubraviczky Mihály hatvan 
ökrét és három tehenét, miközben az az állatokat Domonyon át hajtotta.  

Ugyancsak 1527-ben a panasza alapján Szapolyai János király megbízta a váci káptalant, hogy vizsgálja ki, 
hogy Sivolyi Ethele László és társai valóban betörtek-e a panaszos és testvére szelei birtokára, és ott 
hatalmaskodtak-e. A per a vádlottak 1529. évi elmarasztalásával ért véget.  

1528-ban négy telket szerez, de ezek eredete nem olvasható ki az okiratmaradványból. 
1531-ben a váci káptalannál tiltakozott maga és unokaöccsei (János, Bertalan, Márk) nevében amiatt, hogy 

Ispán András a szelei és más birtokukat elfoglalta. Érdekes per lehetett, két király is érintve volt benne, 
és ez mutatja Dubraviczky Mihály befolyását: Ispán András János király eredeti adománylevelét hasz-
nálta fel a beiktatásra, azonban a király (a lengyel király közrehatására) 1532-ben visszavonta ez ado-
mányát. A visszavonó okiratban a birtokokat visszaadta Dubraviczky Mihálynak (és unokaöccseinek). 

1535-ben Palásthy András végrendeletébıl tudjuk, hogy Dubraviczky Mihály két Ipolykeszin lévı jobbágy-
telke van zálogban. 

1537-ben Dachó Gáspár végrendeletének egyik tanúja. 
1538-ban végrendelkezik, végrehajtójának bizalmasát, Fráter György nagyváradi püspököt kérte fel azzal, 

hogy részjószágait fordítsa árvái számára. Végrendeletében úgy rendelkezett, hogy 20 db hátaslovának 
árát osszák szét, a Ferenc-rendi szerzetesek Szent János zárdája és a jászberényi zárdája között. 
Kiderül, hogy Neklincz-i zálogbirtoka értéke 200 pénzben (moneta) és 25 aranyforint. Említi, hogy 150–
150 forintot kölcsönzött Mohorai Widfy Lırincznek és Werbıczy Istvánnak. Említ másik zálogot is: 
Kıkeszi Horváth Mátyás özvegyének Kıkeszi javait 100 pénzen (moneta) és 20 aranyforinton zálogolja 
azzal, hogy kiváltás esetén 100 pénzt kapjanak lányai (Magdolna, Katalin), a 20 aranyforint a feleségéé. 
A kıkeszi plébánosra hagyta a Csábrág várban lévı aranyos bíbor szövetet, hogy abból misemondó 
ruhát készíttessen. Említi, hogyha unokatestvérei (János, László) a közös javakon osztoznának, azokból 
ıket egyharmad, unokaöccseit (testvére Márk fiait) kétharmadrész illeti. 

Utolsó okirati emlék róla az, amely szerint 1538-ban a budai káptalan elıtt a maga és unokaöccsei nevében 
egyezséget kötött a Podmaniczky családdal, mely szerint a Podmaniczkyak Szelére vonatkozó és más 
birtokjogukat 600 forintért átengedték nekik. 

Két felesége volt: elsı csontfalvi Csont / Chont Anna, második Mocskos György özvegye, Borbála. 
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= 1507-1513 között  
39,743. N. Borbála † 1538 után 

1507-ig az elsı férje egyházasnyényei Mocskos György, nógrádvármegyei alispán. Majd 1513-ban már 
Dubraviczky Mihály felesége. 
1518-ban férjével együtt megvette Mocskos Erzsébet egyházasnyényei birtokát. 
1521-ben férjével együtt hatalmaskodással vádolta meg Siráky György a rokonaival. 1524-ben viszont már 
ı és férje perli Siráky Györgyöt. 
Deméndy Borbálával szokták össze keverni! 

 

39,744. nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay István (okirati elıfordulása: 1573-1615) * 
1547. † 1615. ápr. 16. – 1616. júl. 8. között 
Szatmári és tokaji kapitány, híres törvénytudó. 
1573. évi összeesküvésben részt vett, ennek céljaira 100 lovast ajánlott fel. Az „összeesküvés” valójában 

arról szólt, hogy miután 1571-ben elhunyt János Zsigmond erdélyi fejedelem, a török a trónra Báthory 
Istvánt, a Habsburgok pedig János Zsigmond korábbi fıtanácsosát, kornyáti Bekes Gáspárt (1520-1579) 
akarta ültetni. Bekes csatát vesztett Kerelıszentpálon, majd barátságot kötött Báthory Istvánnal, aki 
megtette a lengyel lovasságparancsnokává. 

1584-ben Ilk birtokosa. 
1585-ben Kisnamény birtokosa. 
1600-ban Csetfalva, Asztély birtokosa. 
Felesége a házasságba sok birtokot hozott. 
1601-ben Nyíregyháza birtokosa. (stb.) 
1602-ben Szatmár megye közgyőlése Domahidán úgy határozott, hogy Lónyay István megsértette Báthory 

Péter javait és jogait. 
1603-ban Szatmár megye közgyőlése idézte ıt és feleségét egyes birtokok elfoglalása miatt. 
1604-1606. között a Bocskai-felkelésben Bocskai István oldalán harcolt. 
1607.06.10.-24. között a kolozsvári országgyőlésen Boroszlai János bevádolta, hogy ı és felesége az általa 

letett pénzt nem adta vissza.  
1607.11.12. napján Tokajban kelt levéllel fordult Báthory Gábor fejedelem hozzá.  
1614.01.08. napján meggyesaljai kertjeik ügyében feleségével együtt megjelent személyesen Szatmár me-

gye közgyőlésén. 
1614. szeptemberében többedmagával Apagyi István ügyében intézkedett. 
1615.04.16. napján Szatmár vármegye közgyőlése úgy határozott, hogy jobbágyai Szárazberken a taxa 

harmadrészét kötelesek megfizetni. 
1616.06.08. napján felesége már özvegyként szerepel az iratokban.  

= 1601 
39,745. szaniszlófi Báthory Katalin (okirati elıfordulása: 1607-1641) † 1641. 

1607.05.04. napján Irinyben kelt okirat szerint Szatmár megye képviselıje elıtt képviselıi útján tiltakozott 
öröksége elfoglalása miatt. Érintett birtokok: Szalka, Gebe, Csaholy, Kocsord, Tunyog, Ilk, Parasznya, Ho-

dász, Meggyes. 
1611-ben Szatmár megye közgyőlésén férjével együtt pert indított Szálka, Gebe, Csaholy, Kocsord, Tunyog, 

Ilk, Parasznya és Hodász birtokai iránt, melyeket még a mohácsi csata után (!) erıszakkal foglaltak el a 
családjától. 

1612.09.26. napján Szatmárban törvényszéki ülésen felperes több alperes ellen (pl. idısebb Sulyok István, 
Kapy András és Sándor, Prépostváry Sára, Alaghy Ferenc özvegye, Kóródi Ispán István, Ibrányi Anna, 
Bornemissza László özvegye). 

1615.04.16. napján Csengerben Bay Zsigmondné Ibrányi Anna elleni perében korábban visszakapott, Ho-
dász faluban levı ingatlanokat kiadták, zálogba adták. 

1616.06.08. napján özvegyként szerepel egy jobbágyokkal kapcsolatos ügyben. 
1625.07.16. napján Perecsény várkastélyban végrendelkezett. 
1629.02.07. napján Szatmár vármegye törvényszéke megállapította, hogy Meggyes mezıvárosban ügyvé-

deket állított. 
1630-ban kelt okirat szerint Vajda Zsigmond birtokai zálogban voltak nála. 
1633.09.07. napján Batizon kelt oklevélben Szatmár vármegye pecsételı széke megállapította, hogy maga 

a szökött jobbágyai ügyében szolgabírót és esküdtet kérnek. 
1641.10.06. elıtt pert indított ellene négy ökör elhajtása miatt Guthi Miklós. 

 

39,746. malomvízi Kendeffy Miklós  † 1602. jan. 15. elıtt 
39,747. nagymihályi Bánffy Margit † 1602. jan. 15. után 

1602.01.15. Déván kelt Báthory Zsigmond oklevele, mely szerint felségárulás miatt jószágvesztésre ítélték. 
Az okiratban felsorolták fiait. 

A források a nagymihályi Bánffy családot „Nagymihályi” néven említik sokszor. 
 

39,748. sarmasági Sarmasági Miklós (okirati elıfordulása: 1548-1589) * 1548 elıtt  † 1589  
1548-ban kelt oklevél szerint gyermek. 
1570-ben Dobai János árvái gyámjai idéztetik, mivel szerintük hatalmaskodva elfoglalta ingatlanokat (az 

ilosvai kúriát és száldobágyi részbirtokot). 
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Fennmaradtak jobbágyainak adózására vonatkozó iratok a következı településekre: Sarmaság, Kövesd, 
Girókut, Sziget, Alsóderzsida, Felsıderzsida. 

1573-ban kelt somlyói Báthori István levele, mely szerint rátóti Gyulafi László perli, és megemlíti, hogy a perben 
nem jelent meg. 

1575.03.28. napján egy Konstantinápolyban kelt okiratban szerepel együtt Kendi Sándorral, eszerint ebben 
az idıpontban ott tartózkodott. 

1585-ben Révai Anna második férjeként említik, tehát vélelmezhetı, hogy Kun Anna felesége ezelıtt halt el. 
1587.10.02. napján Rudolf király hozzájárulásával felesége (Révay Anna) részére megvette Bene és 

Nagymuzsai birtokokat. 
1587.11.01. napján Hadadon kelt Hadadi Tamás vallomását tartalmazó oklevél, melybıl kiderül, hogy 1585-

ben Bornemissza János Wesselényi Ferenc képviseletében Sarmasági Miklóssal és feleségével együtt 
tárgyaltak a hadadi vár átadásáról. 

1588-ban egy récsei birtokrészbe beiktatták. 
1589-ben Báthori Zsigmond fejedelemtıl adományba kapta Gurzófalvát, azonban még ebben az évben 

Péterfalvi Bencze Istvánt iktatják be, ekkor Révay Anna már özvegy. 

39,749. Kun Anna † 1585 elıtt 
Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiájában a "Sarmasági " családnál "Rozsályi Kún Anna" néven talál-

hatjuk meg. Máshol "törteli" Kun Anna néven említik. 
A TURUL 1900-4 számában a Stessel József által írt "A Sarmasági Család" címő cikkben csak "Kun Anna" 

néven említik. 
Mindezekhez képest sem a rosályi, sem a törteli Kun ismert és hiányos családfán sem lehet ennek az 

Annának a nyomára bukkanni, viszont a Sarmasági családnak voltak peres ügyeik és birtokkapcsolataik 
a kis -és nagy Dobay vagy néhol "dobai" Kun családdal (lásd.: pl. férjénél, 1570-ben bejegyzett pert a 
Dobaiakkal azzal a kiegészítéssel, hogy a gyámok voltak: Keresztúri Dobszai István és Lazinczki Horváth 
István). Ez arra enged következtetni, hogy könnyen lehet, hogy Kun Anna a dobai Kun család leszár-
mazottja, vagy egyszerően Dobay Anna lenne ı. 

Megnyugtató lenne a kérdés tisztázása, és sok genealogiai adat beemelését is lehetıvé tenné. 
 

39,750. görcsöni Serédi István (okirati elıfordulása: 1550-1570) † 1570 
1554-ben Várday Mihállyal osztozik „Kék” birtokon.  
1554-ben Alaghy Jánossal együtt beiktatták a krasznavármegyei horváti, alsó- és felsı-paliczkai, alsó-báni 

részbirtokokba. 
1570-ben kapitánynak nevezték, és adományba kapta a csögi és szakácsi birtokokat. 
1570-ben kapuadót vetettek ki szıdemeteri és balázsházi jobbágyaira. 
Egyes források Serédi Gáspár fıkapitány (+1550) fiának jelzik. Ennek ellentmondó adatok miatt (pl.: Tokaj 

átadása Gáspár által fiának Istvánnak) a családfa ugyan nem építhetı tovább, azonban itt megadom az 
alapvetı összefüggéseket: 

Serédi Miklós gyermekei Nagy Iván szerint:  
1. Serédi Gáspár fıkapitány (+1550.03.01.); felesége N. Erzsébet. 
2. Serédi György sárosi fıispán, kassai kapitány (+ 1557.04.23.); felesége Buchinska Katalin. 
3. Serédi János  
4. Serédi „Vas” Miklós 
5. Serédi Benedek 
6. Serédi Veronika; férje alagi Bekény Gáspár 

Más forrás sem tud több testvérrıl, ezért feltételezhetı, hogy nem is volt István nevő testvérük. 
 

Vegyük sorra a fiútestvéreket: 
1. Gáspár végrendeletében (1547.09.04.) fı-örökösének György testvérét nevezte meg, meghalt 1553. 

03.01.-án, így Nagy Iván tévedett a halála idıpontjával kapcsolatban (+1550). Érdekes, hogy Gáspár 
fiaként jelölt János halálának évét 1555-re teszik. A lényeg: Serédi Istán (39,750) nem lehetett az ı fia.  

2. György örökösévé testvérét Miklóst és Veronika gyermekeit tette, özvegyének a makovicai vár ha-
szonélvezetét hagyta, örökhagyása azért következhetett így be, mert egyetlen fia Ferenc, vélhetıen még 
az ı életében elhalt. Egyes források egy Istvánt is besorolnak gyermekei közé, ez azonban tévesnek 
tőnik. Ebbıl az következik, hogy Serédi István az ı fia sem lehet. 

3. Serédi János esetében Nagy Iván nıtlennek és kihaltnak tekinti az ágat. 
4. Serédi Miklós fiaként egy fiút tüntetnek fel, Serédi Gáspárt 
5. Serédi Benedek okirati elıfordulása 1560-ból való, és (Nagy Iván alaptábláján nem szereplıen) egy 

István fiat jelöl neki Szirmay C. Zemplin not. hist. 69. Erre tekintettel, Serédi Benedek lehetett az apja 
Serédi Istvánnak.  

Mindent egybevetve a legvalószínőbb az lehetne, hogy Serédi Benedek gyermeke lehetett Serédi István, 
ugyanakkor Nagy Iván ugyanabban a leiratában (Serédy család) Istvánt Benedek illetve György fiának 
írja. Ami viszont következetesen kiderül, hogy 1560 után valamikor ez az István Némethy Ferenc (Tokaj 
vár kapitánya) gyámsága alá került, majd úgy tőnik, hamar elhalt. Eszerint tehát a gyámság alapján 
Serédi István nem lehetett egyikük gyermeke sem. 

Igen zavaró ráadásul, hogy egy OSZK kézirat ifjabb Serédi Istvánnak nevezi. Ez persze azt is jelenthette, 
hogy lehetett a családnak egy másik ága, ahol volt egy másik István.  

Feltőnı érdekesség továbbá, hogy Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája a következıket hozza a Serédi 
családnál, idézek: 

“1559-ban özv. Nagyfalusi Serédy Istvánné Várday Klára és Keresztúri Dobszay István, fejedelmi 
fıjegyzı tanúvallatást kérnek arra vonatkozólag, hogy a Bodon és Csiglen nevő erdık Kucsóhoz 
vagy Paptelkéhez tartoznak-e. 



————    160160160160    ———— 

 
 

„1502-ben Valkó várának s a nagyfalusi kastélynak Serédy István az ura, a ki Ferdinánd párt-
ján állt.” 

„Nagyfalusi Serédi István kapitány a fejedelemtıl Csögi Domokosnak csögi és Perjenessy Má-
ténak szakácsi birtokát kapja 1570-ben, a birtokrészekbe be is iktatják, de midın a szakácsii bir-
tokba akarják beiktatni, többen ellene mondanak. Ezeket a fejedelem elé idézik.” 

„1570-ben Seredi István szeıdemeteri jobbágyait négy, balázsházi jobbágyait másfél kapú 
után rótták meg adóval. Még ez évben meghalt, mert II. János király ítélılevelében a többek közt 
özvegy Serédi Istvánné Klára van említve….” 

 

A Várdai családnál ez olvasható: 
 „….1553-ban …….. Ugyanez évben L. Bánfi István kötelezi magát, hogy Valkóvár birtokot és 

összes tartozékait átadja Serédi Istvánnak és nejének Várday Klárának és örököseiknek stb.-nek. 
Várday Klára mint özv. Nagyfalusi Serédy Istvánné kér tanúvallatást 1559-ben arra vonatkozólag, 
hogy a Bodon és Csiglen nevő erdık Kucsóhoz vagy Paptelkéhez tartoznak-e.” 

 

A Petri-idézetek értelmezése nem könnyő. Feltételezem, hogy az „1502-re” utalás elírás lehet, azonban az 
nagyon feltőnı, hogy Bodon és Csigen ügyében 1559-ben özvegyként jegyzi Várday Klárát. Lehetséges 
az is, hogy ez is elírás, de az is lehetséges talán, hogy az 1559 elıtti forrásokban valóban ı szerepel, az 
azt követı forrásokban fia, és ott írták el az édesanyját feleségnek. 

Hosszan lehetne sorolni még a problémákat. Mindazonáltal azt gondolom, hogy innentıl kezdve a családfa 
nem folytatható a rendelkezésre álló adatok alapján. 

Ahogyan azt Serédy Dorottyánál megjelöltem a Serédy családdal a következı források állnak rendelkezésre 
(keletkezésük szerinti sorrendben): Nagy Iván (1857-1868 között); Századok (1880-3, Gr. Esterházy 
János: Adalékok a Serédy-család történetéhez); Nagy Iván Családtörténeti Értesítı (1899, Dr. Illéssy 
János: Az Alaghy család története I-IV). Ez utóbbi forrás szerint Nagy Iván adatai hiányosak 
(egyetértek), a Századokban megjelent cikk tévedésekkel teli (valószínőleg így van), így a jelen 
munkámban Dr. Illésy János munkáját használtam fel, és így mód volt Serédy Dorottya ıseinek 
(részbeni) összeírására. 

A fentieken túl az összes forrást összevetve Serédi István és Várday Klára gyermekei: 
Ferenc, Péter, Gáspár, György, István, Erzsébet és (!) Dorottya. 

39,751. kisvárdai Várday Klára (okirati elıfordulása: 1550-1574) 
1550-ben idézik I. Ferdinánd király parancsára Valkó vár ügyében. 
1553-ban losonczi Bánffy István arra kötelezte magát, hogy átadja Valkóvár birtokot neki és férjének.  
1570-ben II. János király ítélılevelében többekkel alperes Valkó vár; Nagyfalu és Kraszna városok; Váralja, 

Jaáz, Bagolyfalu, Főzes, Újvágás, Oláh és Magyarvalkó, Gyümölcsénes, Elyős, Detrehem, Halmosd, 
Bucsum, Kaznacs, Zovány, Rákpataka, Vajkfalva, Boronamezı, Bogdánháza, Tótfalu, Szék, Tusza, Pap-
telke, Csízér, Boján, Bán, Felsıperje birtokok és Magyarkaznacs prédium ügyében. 

1574-ig tartó pereskedésben vesz részt Valkó vár ügyében. 
1574-ben takarmányt szállíttatott Farkas Jánoshoz és felvilágosította ıt arról, hogy Nagyfalu városban 

némely házhelyeket felosztottak maguk között Bánfi Miklós fiai, Tamás és György. 
 

39,752. kis – és nagygúthi Gúthy János 
Nejével Pazonyi Cheres Annával szabolcsi és beregi birtokokat kap. 
A Gúthy család tiszavidéki-ágának megalapítója. 

39,753. pazonyi Cheres / Cseres Anna 
Nyírpazonyi birtokos család tagja.  

 

39,754. Rady János 
Földrajzi szempontok szerint talán a váradi Rády család leszármazója. 

39,755. Sztritei Zsuzsanna  
Sztrittey, Zrittey, Szőrtey, Szörtey stb. formában is írták a nevet. 
Második férje Ispán Mátyás. 

 

39,760. girincsi és pósacsécsi Girincsy László (okirati elıfordulása: 1563-1599) † 1599. ápr. 
7. után 
Girinchy, Gerencsy, Gerinczy, Ghyrinchy és más hasonló formában is elıfordult a neve. 
1563.06.02. és 30. napján Zemplén városában a Zemplén vármegyei győlés elıtt képviselıje által Pósa-

csécs birtok egy része ügyében járt el. 
1569-1580 között Borsod vármegye közgyőlési irataiban említik többször. 
1570. februárjában Silye Lukácsot és Benedeket Papiról elbúcsúztatni kéri. 
1570. áprilisában visszaköveteli Vattay Pétertıl és Petres Mihálytól Nyéky Istvánt. 
1579. júniusában a királytól Tarjánból visszakövetelte egy szökött jobbágyát: Köteles Jakabot. 
1580.05.04. napján eltiltott mindenkit a nagycsécsi jószágok megvásárlásától, egyidejőleg pedig Szikszay 

Jánost ezen jószágok eladásától. 
1580.09.07. napján Csécs-i nemesi kúriának eladásától eltiltja Szikszay Jánost és feleségét, Nyéky Katalint, 

mindenki mást pedig ezek megvételétıl. 
1580.09.28. napján Istenmezey Farkastól (Nyékrıl) visszakéri elszökött jobbágyát, Berzéte Balázst. 
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39,761. Kerepeczi Dóra (okirati elıfordulása: 1598-1599) † 1599. ápr. 7. után 
Egyes források (szerintem tévesen) szüleinek Kerepeczi Istvánt és Pethı Barbarát tekintik Ez az állítás 

Forgon megbízható könyvével szemben áll, ahol 1598-ban valóban egyidıben jeleznek két Dórát a 
Kerepeczi Családban. 

1599.04.07. napján az ı Lajos János nevő szabadosa (egyben férje szabadosa) megölte Tar Pált. 
 

39,762. Berencsi Imre (okirati elıfordulása: 1590-1595) 
1590-ben megszerzi a berencsi prédiumot. 

39,763. Pilisi Zsófia 
 

39,764. bernátfalvi Bernáth László (okirati elıfordulása: 1590-1603) 
Feleségei voltak még: Anarchy Anna, Burian Anna 

39,765. göncruszkai Kornis Kata (okirati elıfordulása: 1586-1603) * 1560-1565 között † 
1603 után 
Az ismert kevés okirati adat alapján Bernáth Lászlónak tıle származhat a családfában szereplı gyermeke. 
1595-ben Kornis György egyezkedett a máramarosi birtokok ügyében a testvéreivel és férjeikkel, innen 

rekonstruálható Kornis Kata ısfájának kiindulási pontja. A négy lánytestvér: Weér Mihályné Kornis Anna, 
Kun Péterné Kornis Zsófia, Bernáth Lászlóné Kornis Kata, Mikolai Ferencné Kornis Borbála. 

 

39,768. fáji Fáy István (okirati elıfordulása: 1584-1614) * 1550. † 1614. aug. 16. elıtt 
1584-ban abaúj vármegyei táblabíró. 
1584.03.02. napján Jászóban kelt okiratban ı és apja, Fáy Lászlónak magvaszakadtával rájuk szállt kúriáját 

átengedték Fáy Agáthának és fiának Kéry Györgynek. 
1599-ben ı és Pethe László voltak Abaúj vármegye követe a fejedelemhez. 
1599.03.17. napján Pozsonyban kelt okiratban a királyi helytartó a magvaszakadt Bor Mihály halmaji birto-

kait neki és Pethe Lászlónak adományozza. 
1599.10.05. napján Egerben kelt az az idézı levél, mely az ı és Pethe Lászlónak Bor Katalinnal szembeni 

ügyében idézi ıt. 
1599.11.17. napján Jászóban a konvent beiktatta ıt és Pethe Lászlót Bor magvaszakadásával keletkezett 

birtokokba. 
1602.02.04. napján kelt Pethe László neki küldött levele. 
1608.09.19. napján Göncön kelt okiratban Abaúj vármegye substitutus viceispánja. 
1608-ban Kassán udvarbíró. 
1608-ban Abaúj vármegye országgyőlési követe. 
1611-1616 között abaúj vármegyei alispán. 
1614-ben országgyőlési követ. 
1614-ben II. Mátyás király törökországi követe. 
Egyes források szerint Kinisy Kata az elsı felesége, nem pedig az édesanyja. 

39,769. hubói Hubay Katalin (okirati elıfordulása: 1611-1614) † 1614. aug. 16. után 
1611-ben férjével megvásárolta a hegyalján a Zombor határában lévı szılıt 80 forintér Kırösy Ilonától és 

fiától. 
1614.08.16. napján Fájon kelt okiratban Ambrús Balázs egyezséget köt özvegy Fáy Istvánnéval, Hubay 

Katalinnal és fiaival. 
 

39,770. ecsédi Rıthy Orbán (okirati elıfordulása: 1601-1653) † 1653. szept. 26 - 1653. okt. 2. 
között 
Birtokos középnemes, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György erdélyi fejedelmek idején fontos katonai tiszt-

ségek viselıje, Erdély fıispánja. 
1601.01.15. napján Losoncon kelt Nógrád vármegye közgyőlési okirata, melyben anyja a saját és az ı 

nevében eltiltja Herczegh Kristóf özvegyét és másokat Kisbelna birtok elfoglalásától.  
1616.05.11. napján Füleken kelt okiratban rendelkezett arról az egyezségrıl, melyet Solt vármegyei pusztái 

ügyében cserkátai Kátay Ferenc között jött létre. 
1620-as években ónodi várkapitány. 
1627.04.15. napján Füleken Pest megye rendjei elıtt tiltakozott a szentkirályi pusztájának bitorlása miatt.  
1628.06.11. napján az ı érdekében Losoncon tanúkihallgatást tartottak Sıreg határának ügyében. 
1629-bıl fennmaradt Rimay Jánoshoz írt levele. 
1630 táján a sárospataki vár kapitánya. 
1631.03.09. napján Füleken zálogba adta Dunapataj városának szentkirályi pusztáját 125 tallérért. 
1634-1644 között kıvári fıkapitány volt. Utóbbi tisztérıl idıs korára való tekintettel már 1636-ban le akart 

mondani, I. Rákóczi György azonban nem engedte el, nem mondhatott le szolgálatairól. Katonai és po-
litikai tevékenysége mellett a kıvári uradalom gazdasági ügyeit is irányította.  

1639.11.02. napján Füleken kelt okiratban Heves megye ítéletet hozott az ı és özvegy Balassa Imréné 
hartai jobbágyai elleni panasz ügyében. 

1640.03.23. napján kelt Füleken az az idézés, mely ıt Bosnyák Judit elleni panaszának tárgyalására idézte 
be. 

1641-ben összeírták Heves vármegyei jószágait (1744.01.29.-i hitelesített okiratban maradt fenn). 
1643.12.09. napján Füleken a kérelmére tanúvallatás volt Ecséd és Fancsal valamint Ecséd és Lırinci 

határai iránt. 
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Az 1643–1644. évi sikeres felvidéki hadjáratot követıen 1644-tıl a felsı-magyarországi hét vármegye és 
Kassa fıkapitánya, gönci fıkapitány volt. 

1653.09.26. napján végrendelkezett, ekkor a fejedelem kassai generálisa. Végrendeletében az ısi falut 
Ecsedet István fiának hagyta; Kıvár vidékén birt négy oláh falut Rákóczitól kapott adomány mellett, 
Berkesen és Szakatvárán (Szakaturán) udvarházai voltak, a berkesi házat Litka, Duncsfalva és 
Dánfalvával szintén fiának hagyta stb. és végrendeletileg három leányára is hagyott vagyont. 

1653.11.17. napján Gyulafehérváron a gyermekei visszaadták Rákóczi György fejedelemnek apjuk Kóvárvi-
déki birtokát (a fejedelem 1653.10.02. napján már kérte ezt az özvegytıl). 

Második felesége Filstick Kata (1644) 

39,771. Mocsáry (Bocsáry) Bora Zsófia Judit (okirati elıfordulása: 1618-1637) 
1637.03.23. napján Losoncon ı és férje tiltakoztak Nógrád vármegye elıtt Berényi Ferenc ellen a Szenter-

zsébet bitorlása miatt, a tiltakozásukat megismétlik április 20. napján. 
 

39,772. monoki Monoky János (okirati elıfordulása: 1584-1598) † 1598 
Fülek kapitánya. 
1584-1585 között abaúji alispán. 
Elsı felesége Bocskay Ilona, második felesége Berthóthy Margit, harmadik felesége Keczer Zsuzsanna. 

39,773. bertóti Berthóthy Margit † 1601 után 
Monoky Jánosnak három felesége közül következtetés útján került kiválasztásra Monoky Ferenc édesanyja  
ként Berthóthy Margit. Egyrészt az elsı feleség (Bocskay Ilona) nevéhez sorolt gyermekek között nem sze  
repel Ferenc, másrészt Ferenc a középsı gyermekek között született, harmadrészt Ferenc gyermekei név 
adásában egyértelmően a Berthóthy ısök nevei kerültek megismétlésre. Végezetül pedig Monoky János  
harmadik feleségének (Keczer Zsuzsanna) ez a házassága már a negyedik (!) volt, idıben szinte kizárt,  
hogy az ı gyermeke lenne Ferenc. 

 

39,774. gagyi Báthory Zsigmond (okirati elıfordulása: 1607) 
Elsı (?) felesége: Hethessy Katalin 

39,775. melléthei Barna Zsuzsanna (okirati elıfordulása: 1607-1624) 
 

39,782. cseri Csery Gáspár (okirati elıfordulása: 1561-1589) 
Eltérnek a források Csery Gáspár ısfája tekintetében. Nagy Iván adatait veszem alapul, mivel ez az ısfa 

tőnik a legpontosabbnak és leginkább logikusnak, noha maga Nagy Iván is jelezte a bizonytalanságot. 

39,783. varbóki Varbóky Krisztina (okirati elıfordulása: 1557-1581) 
A család ismert még Széplaki és Krasznay néven is. 
1557-ben az esztergomi káptalan elıtt a nıvéreivel együtt visszaszerezte farkas-warboki részbirtokát Paloj-

tay Jánostól 
1581-bıl a Klapka levéltárban található tıle irat. 

 

39,784. felsıkubini, nagyolaszi és deménfalvi Kubinyi Kristóf (okirati elıfordulása: 1527-
1586) * 1502. † Madocsány, 1586. jan. 27.; tem.: Tepla 
1527 elıtt jogi tanulmányokat folytatott, illetve általában Madocsányban lakott. 
1527-ben I. Ferdinánd király híveként Szlavóniában harcolt. 
1530-ban Roggendorf fıkapitánysága alatt részt vett a budai hadjáratban, majd miután Buda újra török 

kézre került, Esztergomban és Fehérvárott hadakozott. A törökökkel szembeni harcokban többször meg-
sebesült. 

1535-ben Pest ostromában vett részt. 
1540-ben Leonard Vels fıkapitánysága alatt Gyırnél harcol. 
1554-1562 között Nádasdy Tamás nádor vezetése alatt vett részt a hadjáratokban.  
1557.01.15. napján Miksa fıherceg (késıbb király) kötelezte, hogy a likavai várhoz tartozó Lucski falut adja 

vissza a kincstárnak, és ne ırizze azt tovább a hőtlenné vált Pekry családjának. Mivel nem engedel-
meskedett, ezért ıt és testvérét (Jakab) 1558.08.07. napján Bécsben a teljes tanács hőtlenséggel 
vádolta meg, és idézte a következı országgyőlésre. Az ügy sokáig tartott, és kibıvült egy másik váddal, 
melyet 1559.05.27. napján Felsı-Kubinban vizsgáltak ki (itt felmentették). Az ügy végül nem került az 
1559. januárjában összeült pozsonyi országgyőlés elé.  

1559.03.04.-én Pozsonyban, 1560.05.09.-én illetve 1565.05.25.-én és 1576.02.25. Bécsben, I. Miksától új 
adományt kapott. 

Az 1560 évi adomány kiterjedt: Csepanov, Levkova (Árva vármegye), Deménfalva, Dubrava, Alsó-Rásztoka, 
Váralja, Jánosfalva, Maletina, Hlinik, Proszek, Szentanna, Hódászfalva, Madocsány birtokokra, valamint 
Pepernik és Lehota pusztákra is.  

Ezen idık alatt több perben vett részt, általában sikerrel.  
Egyéb szerzeményei pl.: Maletina két jobbágytelek (1545), Alsó-Attrak (1559 és 1561), továbbá Lindva vá-

rához tartozó három falu (Vas vármegye), Csongorfalva puszta (1560), Tomány, Bástyánkafalu, Kur-
takeszi, Bodina-Lehota, Nagyolaszi – Kisolaszi, Verbe, Vidafölde, Fiacsicza, Tomány, Bástyánka (1564), 
Szári (1565) stb. 

1562.11.20. napján a pozsonyi Királyi Kamara a király parancsára meghívta, hogy bizonyos ügyekben 
egyeztessenek. 

Jó barátja volt Verancz Antal esztergomi érsek, aki 1573.05.28. napján kelt végrendeletében ismerte el, 
hogy 1000.-Ft összeggel tartozik Kubinyi Kristófnak. 
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Miksa király trónralépése után a király tanácsadója, pl.: a király 1569.04.25.-én Bécsbıl írt neki, hogy 
segítse elı az állandó lovasság fenntartását a határszéleken; 1571.04.27. napján Prágai várból írt neki 
és királyi ügyésszé nevezi ki vízlopásos ügyekben.  

1574-ben Thurzó Ferenc úgy rendelkezik, hogy végrendeletének egyik végrehajtója legyen.  
Ezután visszavonultan él, gyermekeivel levelezik, tanácsokat ad nekik.  
1577-ben valamiért megromlott a viszonya a gyermekeivel, így a vagyonának jó részét sógorára, Pongrácz 

Pongráczra ruházta át.  
1578-ban címerbıvítést kapott. A címerbıvítést még Miksa királytól kapta, azonban az már I. Rudolf 

királysága alatt lépett hatályba.  
1580-ban újra Pongrácz Pongráczra hagyta a többi vagyonát, melyet Pongrácz 1581-ben úgy adott vissza a 

családnak, hogy cserébe megkapta Szentmiklós, Szentandrás, Jakabfalva, Szentkatalin, Pribilina falvak-
ban lévı javaikat. 

1582.02.17. napján I. Rudolf királytól birtokadományt kapott. 
1585-ben Balassa Bálint költı úgy rendelkezett, hogy a végrendeletének egyik végrehajtója legyen, és 

gyámja feleségének Dobó Krisztinának. (Verner György sárosi várparancsnok is az ı védelmébe helyezte 
családját végrendeletében) 

Második felesége Pongrácz Borbála (†1582), elsı felesége unokatestvére. 
1585.8.03. napján Madocsányban látta vendégül Chernel Tamás ítélımestert, és végrendelkezett elıtte, 

azonban ez a végrendelet nem maradt fenn.  

39,785. nagypalugyai és bodafalvi Palugyay Zsófia † 1555. 
 

39,786. galántai Esterházy Ferenc (okirati elıfordulása: 1573-1604) * 1533. † Galánta, 1604. 
dec. 21.; temetve: Galánta 
1573-ig Veráncz esztergomi érsek udvarában szolgált hadnagyként, majd udvarnokként, tıle haszonbérbe 

kapta az egyházi tizedet. Az érsek halála után Pálffy Miklós pozsonyi fıkapitány egyik hadnagya és 
alvezére. 

1579-ben Pozsony vármegyei alispán, kamarai tanácsos, aranysarkantyús vitéz. 
1579.09.09. napján egy hatalmaskodása miatt idézték, az idézést csak anyjának tudták átadni (innen tud-

juk, hogy Bessenyei Ilona ekkor még élt) 
Szencen harmincados. 
1584-ben anyja után megörökölvén a galántai birtokot, ı írta elsıként a nevét Esterházy-nak „galanthai” 

elınévvel. 
1584-ban mint Pozsony vármegye alispánja a királyhoz eredménytelenül folyamodott, hogy elnyerhesse az 

esztergomi érseki birtokok adminisztrátori állását. (Sógorát, Illésházy Istvánt nevezték ki). 
Gondokkal küzdött, megemlíti egy fennmaradt levelében, hogy egész életén át szegény volt. 13 gyermeke 

nem könnyítette meg a helyzetét, és ráadásul 1585-ben az egész országban hatalmas éhínség pusztí-
tott. Rokonok úgy segítettek pl. hogy Miklós fiát Kubinyi László pozsonyi kamarai tanácsos, (nıvére, 
Esterházy Magdolna) férje vette át. (Pl. Révay Mihálytól búzát kért, hogy legyen mit ennie.) 

1587-ben az országgyőlés azon bizottságának tagja, mely a Duna Liptó megye és a bányavárosok közötti 
várak állapotát ellenırizte és felelt az adókért.  

1572-1590 között megszerezte a Bessenyei rokonok galántai részeit. 
1590.06.04. napján Galántán kelt levelében értesíti Pozsony várost leánygyermeke születésérıl. 
1590.11.21. napján új adományt kapott. 
1596.09.20. napján Sellyén a pozsonyi dandárt szemléztette. 
1596.10.28. napján Diószegi várban van a győlésen. 
1600-tól lutheránusnak tekinthetı. 

= 1566. 
39,787. illésházi Illésházy Zsófia (okirati elıfordulása: 1566-1599) * Illésháza, 1547. † Ga-

lánta, 1599. márc. 12. 
Lutheránus. 
1569-ben részt vett a testvéreivel szülei hagyatékának felosztásában, osztályban. 
Illésházy István nádor (1541-1609) húga. 
Tizenhárom gyermeket szült férjének, akikbıl csak három gyermek halt el gyermekként. 
Pálffy Géza (A Magyar arisztokrácia a 16-17. század fordulóján; Századok, 2009. 4 . száma) Illésházy Zsófia 

halálát 1609 utánra teszi. 

39,788. királydaróczi, deregnyıi Daróczy Szerafin  (okirati elıfordulása: 1567-1585) † 1585-
1586. okt. 12. között 
1567-ben Bereg vármegye fıispánja, és pl.: Tivadar birtokosa. 
1572-ben zálogba vette Kisfaludi János egy tivadari telkét. 
1575-ben királyi táblai jegyzı, adományba kapta Bilkei János birtokait Bilkén, ahol már addig is birtokos volt. 
1575-ben Hartyányi Gáspártól 70 forintért vásárolt egy kúriát Gulácson, ami ellen Vas Márton és társa 

tiltakozott, amely per 1580-ban is tartott. 
1577-ben végrendelkezett, ekkor birtokait a gyerekeire hagyta (Ferenc, Anna, Borbála, Zsófia). 
1578-ban Ugocsa vármegyében Csernató birtokosa. 
1579-ben Jánd ügyében pereskedett Dobó Annával. 
1580-ban Lukova birtokosa, illetve Ivasko András magvaszakadása miatt Misztice birtokot kérte adományba. 
1580-ban rokonai óvást emeltek a leleszi konvent elıtt ellene a birtokrészeik elfoglalása miatt. 
1580.11.22. Ardón kelt okiratban ı és társai egyezséget kötöttek Horváth Menyhérttel. 
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Több végrendelete maradt fenn, pl.: 1577, 1586.02.04. 
1580-ban királyi adományba kapta Ivasko András bilkei birtokát, itt a beiktatásnak Dolhai György és társai 

ellentmondtak. 
1584-ban Gulácsi Ferenccel Olasz Andrástól négy tivadari telket vásároltak. 
1585-ban az 1577 évi végrendeletét kiegészítette. Ebben az évben királyi táblabíró, és társaival beiktatták 

Nagy-Darócz birtokrészekbe. 
1586.10.12. napján Rudolf király protectionalisa Daróczy Szerafin özvegyének, Irinyi Krisztinának és gyer-

mekeinek. 
1587-ben már néhaiként emlitik. 
Két neje volt, az elsı Oroszy Krisztina, a második Irinyi Krisztina. 

39,789. Oroszy Krisztina (okirati elıfordulása: 1567-1573)  
1567-ben ı és férje eladta 200 forintért Bilkei Anna és Daróczy György két mezıkaszonyi szöllıjüket. 
Férje 1586-os végrendeletébıl csak az állapítható meg, hogy volt anyósa, Dolgos Anna, Krisztina édesanyja 

még élt ekkor.  
 

39,790. erdıdi Pálffy István * 1550. ápr. 2. † 1596 elıtt 
Gyıri, csábrági, szitnyai fıkapitány. 

39,791. Bogacsóczy Márta (okirati elıfordulása: 1601-1603) 
Lengyel származású, valószínőleg a lengyel Bogacki család leszármazója, Mazowsze „nádorának” család-

jából. 
1601.02.17. napján Prenben kelt okiratban (özvegyen) kérte Zamoyski kancellár segítségét a hitelezık zak-

latása miatt. 
Utóbb Usaly László felesége, férje halála után (†1601) Gocznód helységet bírta. 

 

39,800. Kazinczy András 
39,801. Elek Mária 
 

39,808. bájogi hégen Szénás Lajos  † elesett, Mohács, 1526. aug. 29. 
39,809. Kaplyoni Erzsébet  

Valószínőleg nem ı az, aki 1570-ben (!) ellentmondott Serédy István szakácsi beiktatásának, Szénás 
Lászlóné néven. Ha ı lenne, akkor apja: Kaplyon János (1515-1516), nagyapja lelei Kaplyon Dénes 
(1466? – 1514) 

A Kaplyon név itt valószínőleg nem a családnevet, hanem a Kaplyon nemzetségbıl eredı mivoltot jelezte. 
 

39,814. korompai Spáczay Gáspár (okirati elıfordulása: 1522) 
1522-ben zálogba vette 42 aranyforintért Mayádi István özvegyének szakácsi birtokrészét. 

39,815. nagydobai Dobay Borbála (okirati elıfordulása: 1499-1519) 
Elsı férje Majádi Gergely 
1499-ben (vagy ekörül) 1300 forintért zálogba vette Nagymihályi Pál és László Ördögkút, Pósa és Nyárló 

birtokait. 
1519-ben ı és Berendi Dávid Nagy-Doba egy nemesi telkének zálogbirtokosa, mely egyébként Nagydobai 

István és társai közös birtoka. 
Rát, Nagy-Doba, Ököritó, Sarmaság, Zálnok és Csalános stb. birtokosa, mely birtokokon majd 1551-ben 

osztoznak utódai. 
 

39,824. ludányi Bay Mihály 
39,825. Décsy Helena 
Apjának kilétét valószínősítéssel állapítottam meg, így a kérdés kutatandó. Mivel vélt apjának ısi nem szere-

pelnek az ıfában, ez az eljárás nem okoz valós gondot az olvasó számára. 
 

39,826. Herencsényi Bernát / Benedek (okirati elıfordulása: 1557) 
1557-ben Egerben a konvent elıtt lányának, Bay Ignácnénak átengedett bizonyos birtokrészeket Panyiton, 

Kesziben és más birtokokban. 
Apja, Herencsényi Benedek, akivel kapcsolatát konkrét okirattal nem tudtam alátámasztani. Lehetséges 

tehát, hogy apja Benedeknek valamely fitestvére, azonban apai nagyapja bizonyosan Herencsényi 
Sándor István felsınyéki bíró. 

39,827. dubraviczai Dubraviczky Anna 
 

39,828. Karna Pál 
Egyes források szerint a keresztneve „Lajos”. 

39,829. Madai Zsófia 
 

39,836. szolnoki és magyardellıi Jármy Bertalan 
39,837. Zolnoky Katalin 
 

39,838. Zathay Gergely / Gáspár (okirati elıfordulása: 1565-1570) † 1570 után 
1566-ban Váncsod, Guzár, Vaja, Kis-Báka ıt illetı részeket a felesége neki „beírta” 200 forintért. 
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1570-ben Kis-Báka birtokrészeket vesz zálogba Bákay Zsófiától és Vay Katától 184. forint értékben. 
Volt egy Zathay Madarász család, érdemes lenne kutatni, hogy nem abból a családból származik-e, a ren-

delkezésemre álló okiratokból ez nem derült ki. Érdekes, hogy sógornıje a zathay Madarász családból 
talált férjet magának, könnyen lehet, hogy a két Vay lány két Madarász (Zathay)-hoz ment nıül. Akár 
szülei lehettek: zathaji Madarász János (neje Erzsébet, korábban Csőri Imréné) aki 1548-ban élt.  

= 1566 elıtt 
39,839. vajai Vay Katalin (okirati elıfordulása: 1565-1570) † 1570 után 

1566-ban Váncsod, Guzár, Vaja, Kis-Báka ıt illetı részeket a férjének „beírta” 200 forintért. 
1567-ben királyi parancs alapján a szatmári kapitány köteles volt a Vayakat és Ibrányiakat megvédeni Vay 

Katalintól, aki el akarta foglalni ifj. Vay István vajai birtokát. A kapitány utasította Katalint, hogy tartsa 
be a törvényt. 

1568-ban Vay Katalin és Vay Anna Madarász Imre özvegye egyezség alapján megkapták néhai apjuk, Vay 
Balázs vajai vásárolt részbirtokát a Custus-, más néven Ó-Vajai jószággal. 

 

39,840. Szénás Károly (okirati elıfordulása: 1481) 
Valószínőleg ı az 1481-ben, amikor Bihar vármegye két szolgabírája elıtt esküszik, hogy a debreceni ke-

reskedıket a Báthori család szolgái fosztották ki. 
 

39,854. pelleszarvadi Szarvady Miklós (okirati elıfordulása: 1475-1492) 
 

49,386. Pijlmans Leonardus, * 1470/1500. 
49,387. Butzken N. * 1480/1500. 
 

49,816. Busschops Heijn, * 1520. 
 

49,888. Limpens Herman, * 1440/50. † 1505. 
 

49,904. Pijls Gerard, * 1500/10. 
 

49,908. Breijdenraedt (van) Vicentus, * 1500/10. 
 

49,910. Rameckers Matthias, * 1500. † Mulraede, 1553.  
 

50,136. Hommert (van) Matthias, * 1510/20. 
 

50,144. Cleuters Herman, * 1520. 
 

50,148. Brouwers Godefridus (Guert), * 1560. 
 

50,149. Hermens Anna (von) Huben 
 

50,152. Knoren Gerardus, * 1530.  
 

50,153. Ghijlen N. 
50,154. Ghijlen Gabriel, * 1530. 
 

50,156. Severens Platvoet Leonard, * 1530. 
 

50,160. Boers Michiel, * 1520. 
 

50,164. Daemen alias Hendrichs Severus, * 1535. 
50,165. Daemen N, * 1535. † 1560. 
 

51,116. Huntgens Stephanus, * 1490/1500. 
 
 

17. generáció 
 

79,232. benyói és urbanói Benyovszky Márton (okirati elıfordulása: 1498-1504) † 1504. 
1498-ban II. Ulászló királytól Budán adományt kap Benyóra, amely ettıl kezdve a családi elınevet adta. 

 

79,264. szklabinai és blatniczai Révay Ferenc (okirati elıfordulása: 1510-1553) * 1489. † Po-
zsony, 1553. nov. 1.; tem.: Túrócszentmárton 
1510.-ben nádori kiküldött. 
1516.-ban speciális kiküldött. 
1519.-tıl Báthory István nádor jegyzıje. 
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1521.-ben Báthory István nádor titkára, ítélımestere. 
1521.-ben a címerbıvítı levélben említik. 
1526.-ban a mohácsi vész után Ferdinánd híve. 
1526. ıszétıl nádori ítélımester. 
1527.-ben Ferdinánd király követe Iván cárhoz. 
Mivel 1527-ben I. Ferdinánd hívei közé vitte bátyját Istvánt és Cserni Jovánt (aki korábban cárnak kiáltatta 

ki magát) I. Ferdinánd a királyi tábla elnökévé nevezte ki, és Szklabinya vár felét kapta királyi ado-
mányként. 

1527.11.29.-1542.11.26. között I. Ferdinánd király személynöke, személynöki ítélımester. 
1528. évben testvérével megszerzi Fejér vármegyében Váll, Nyék, Egyházas és Kápolnás- Kápoly helysége-

ket. 
1531-ben I. Ferdinánd követe Visegrádra, hogy ott tárgyaljon Szapolyai János követeivel a peres ügyekben 

és a két király jobbágyainak ügyében. 
1532-tıl haláláig Turóc vármegye fıispánja. 
I. Ferdinánd sokszor hívta tanácskozásokra, pl.: 1533.09.18. napján a török követtel tárgyalt; 1534.03.30. 

napján Grittivel tárgyalt; 1539.06.16. napján Szalónak vára ügyében tárgyalt, és ez folytatódott 1552-
ig) 

1538-ban királyi adományt nyert Blatnica várára Korom Bálint és István magvaszakadását követıen.  
1539-ben I. Ferdinánd esztergomi követe abból a célból, hogy ott Szapolyai János követeivel tárgyaljon újra 

a két király jobbágyairól és perekrıl. 
1540-ben megszerezte Szklabina másik felét Istvánffy Annától Macedoniai Miklós özvegyétıl 3550 forintért. 
1540-ben királyi jóváhagyással megszerezte Holics és Sassin várakat és várkastélyt a birtokokkal Amadé 

János özvegyétıl, Czobor Annától. 
1542-tıl haláláig nádori helytartó. 
1542-ben Pest-Pilis-Solt vármegye fıispánja.  
1544-ben királyi parancs miatt a protestánsok ellen kellett volna fellépnie. Annak ellenére, hogy a király 

iránt feltétlen hőséget tanúsított, a parancsot nem hajtotta végre, mivel maga is protestáns volt. 
1545-ben testvérének Istvánnak eladott 50 telket Trebosztó, Jahodnik, Bisztricska, Sámbokrét és Neczpal 

helységbeli birtokokból.  
1549-ben már biztosan Paxy Anna a felesége, ekkor kelt egy levél, amelyet felesége írt neki gazdálkodási 

ügyekben.  
1550-ben Zrinyi Miklós (79,270) felkínálta neki megvételre Szombathely várát. 
1550-ben jelen volt az országgyőlésen, ahol a határvizsgáló bizottság tagjává válaszották a 41. törvénycikk 

szerint.  
Mővelt ember volt, támogatta a tudományt, tudósokat, pl.: Verancsics tıle kérte el Bonfini IV. és V. tizedé-

nek kéziratát. (Verancsics bíbornok 1550.03.05. levele) Fennmaradtak levelei pl.: Gyulai Andráshoz 
(Századok 1873. 47. l.); Choron Andráshoz (Századok 1887. 59. l.).  

Luther Márton ıszinte híveként levelezett Lutherrel, és Luthernek a hozzá írt levelét ki is adták (Ribinyi 
János -1722-1788- Memorabilia augustanae confessionis in regno Hungariae a Ferdinando I. usque ad 
Carolum VI. Posonii, 1787., 1789. II. kötet 43. l.). Különösen érdekes a Zwinglivel kapcsolatos vitájuk, 
mivel Révay Ferenc Zwinglit követte Luther kérése ellenére bizonyos hitkérdésekben. (Ulrich Zwingli 
1484-1531,svájci protestáns reformátor, mondhatni, hogy a református egyház alapítója.) 

1552-ben jelen van a pozsonyi országgyőlésen, és a Forgách család ügyeit képviseli az uralkodó elıtt. 
Két felesége volt, az elsı: Gyulay Borbála (akitıl a gyermekei származnak), a második Paxy Anna, martono-

si Pesthényi György özvegye. (Más forrás Czobor Annát jelöl meg feleségeként.) 

= 1528 
79,265. gyulai Gyulay Dulay Borbála (okirati elıfordulása: 1528) † 1542. jan. 24. elıtt 

1528. évben a fejérvári káptalan elé idéztette Gyulay Istvánt Vinicze, Trakostyán, Drubovecz és más jószá-
gaik ügyében, mint a melyek mint két ágra szólók! Ez igazolja különösen a rokonságát, melyet apja 
szócikkénél vezetek le. (lásd.: ott) 

Halálának idejét férje által Gyulay Andrásnak 1542.01.24. napján írt levelébıl tudjuk kikövetkeztetni, mivel 
férje ebben a levélben hívta meg volt sógorát újabb házasságkötésére. Nagy valószínőséggel erre az 
Andrásra vonatkozhat az a regeszta, mely szerint 1512.02.18. napján Óváron, Gyulai András deák 
(ekkor országbírói jegyzı) egy 14 forint értékő ló visszaadására kötelezte magát Várkonyi Amadé István 
alországbíróval szemben. 

1544-ben Eck Bálint (Ecchius Lendanus) költı emlékezett meg róla. (Eck Bálint 1539-1540 közötti levelei 
fennmaradtak a Révay Levéltárban, a Révay gyerekek nevelıje volt 1539-1541 között.) 

Werner György (I. Ferdinánd király erdélyi biztosa) írt megemlékezést késıbb Gyulay Borbáláról. 
 

79,266. homonnai Drugeth Gábor (okirati elıfordulása: 1535-1551) † 1549. jún. 29. - 1558. 
nov. 14. között 
1535.03.21. napján Bécsben I. Ferdinánd király elıtt kegyelmi ügye volt folyamatban.  
1536-ban a Szepességben elfogta I. Ferdinánd király kapitánya (Csernahora Ulrik) és Kassára, majd 

Eperjesre, végül Lıcsére vitte fogságba. Itt addig tartották fogva, amíg 15.000 forint váltságdíjat meg 
nem fizettek érte.  

1540.11.30. napján Bécsújhelyen I. Ferdinánd neki és testvéreinek birtokadomány ad. (Chazlocz; 
Wamosgewcz.)  

1540-ben szerepel Drugeth Imre végrendeletében. 
1541-ben már I. Ferdinánd király hőséges híve, Ung és Zemplén vármegye fıispánja. 
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1542.02.14. napján kölcsönös védelmi szövetséget kötött Sárospatakon testvéreivel (Imre, Antal), valamint 
Perényi Péterrel, Bebek Ferenccel és Drágffy Gáspárral. 

1542-ben Jeszenıi várában pénzverı mőhelyt rendeztetett be, ahol hamis pénzeket veretett. 
1557-ben I. Ferdinánd király Zemplén vármegyébe küldte Telekessy Istvánt, aki miután elfoglalta Zemplén 

várát, Sárospatakot is bevette.  
1548.12.24. napján neki és rokonainak ismét kegyelmi ügye van I. Ferdinánd elıtt, Bécsben. 
1549.06.29. napján Prágában I. Ferdinánd Ung megye fıispánjává nevezte ki. 
Elsı felesége Warkoch Borbála volt. 

79,267. rátóti Gyulaffy Krisztina Fruzsina (okirati elıfordulása: 1551-1563) † 1578 elıtt 
1551-ben testvéreivel Jánossal és Lászlóval megintették Báthori Szaniszlófi Imrét, Gáspárt, Eleket és Já-

nost, hogy adják ki néhai Báthori Szaniszlófi Jánosnak Somlyó, Perecsen, Hidvég, Ujlak, Szoros, Maladé, 
Csehi, Badacson, Györtelek, Kerestelek, Gyulakuta, Endrefalvi és más javaiból ıket megilletı negyedet. 

Férje állítólag a lengyel határ közelébe költözött, ám Krisztina Fruzsina meghagyta, hogy Csobáncon temes-
sék el. 

Zemplén vármegye közgyőlési jegyzıkönyveinek regesztráiban többször szerepel, pl.: 
1558.11.14. napján Zemplén vármegye győlése Vásárhelyen megállapítja, hogy Mikóházy Ferenc  tiltakozott 

az ellen, hogy Gyulaffy vásárhelyi jobbágyaival Hór possessio erdıjébıl jobbágyainak a sertéseit elhaj-
totta. 

1559.04.10. napján Vásárhelyen Zemplén vármegye győlése megállapította, hogy ı és rokonsága tilatkozott 
Homonnai Gáspár ellen, hogy az a Laborc folyó medrében malmot akart építeni. 

1559.08.07. napján Zemplénben Zemplén vármegye győlése megállapításokat tett az ı és Eszéky György 
vitájában. 

1559.10.16. napján Zemplénben Zemplén vármegye győlése elıtt ı és rokonai eltiltották Mikó Ferencet a 
Hór possessióbeli birtok használatától. 

1560.03.18. napján Zemplénben Zemplén vármegye győlése megállapította, hogy Drugeth Ferenc az elmúlt 
farsangkor Gyulaffy Fruzsina által rendelt madarakat jobbágyai által elvette. 

1561.02.03. napján kelt okiratban Rákóczi Mihály kéri kiadni a Vásárhelyi birtokán tartózkodó jobbágyait. 
1561.03.03. napján kelt okiratban Sztáray Jánost idézik, mert Gyulaffy Fruzsina jobbágyának szılıjét elvette. 
1561.03.24. napján kelt okiratban Mekcsey László Vásárhely possessióbeli házát azért állíttatta helyre, hogy 

ott megszállhasson Gyulaffy Krisztina. 
1561.05.05. napján kelt okiratban ı és fia prókurátort vallottak. 
1561.09.22. napján kelt okiratban többeket (Viczmándy Tamás, Hosszúmezey Balázs, Vállay Tamás, Ho-

monnay Miklós) idéznek Gyulaffy Krisztina ellen. 
1562.08.31. napján kelt okiratban Hosszúmezey Györgyné Zbugyay Dorottya követeli vissza tıle Kozmanka 

Marka nevő jobbágyát. 
1563. májusától több hónapon át pereskednek, mivel Drugeth Ferenc és Gáspár valamint közte és fia között 

létrejött szerzıdést nem kívánják teljesíteni. 
1578-ban apja végrendeletében arról ír, hogy ezer forintot hagyott Fruzsinára, és kötelezte a családot, hogy 

házasítsa ki. Ez a Fruzsina azonban nem egyezik meg Drugeth Gábornéval, az az 1551 évi okiratból és 
az ebbıl fakadó következtetésbıl derül ki. Eszerint Drugeth Gáborné 1578-ban már nem élt. Hogy ez a 
másik Fruzsina kicsoda, vagy esetleg a végrendelet fordítása hibás, nem tudom. 

 

79,268. bethlenfalvi Thurzó János a „sánta”, * 1476.  † 1534 elıtt 
Írók, költık, tudósok pártfogója. Zsigmond lengyel király udvari orvosa látogatása után írásban emlékezett 

meg róla. Hihetetlen, de csupán ennyi adatot találtam róla. Mindenképpen érdemes a kutatást folytatni 
tovább. 

79,269. Abaffy Anna * Nagy-Abafa 1488. † 1534 után 
 

79,270. Zrínyi Miklós (okirati elıfordulása: 1529-1566) * Zrín, 1508. † elesett, Szigetvár, 
1566. szept. 7.; temetve: Szentilona 
Horvát nevén Nikola Šubić Zrinski. 
A szigetvári hıs. A Šubić családból származott, a Zrínyi nevet a család 1347-tıl a zrini kastély után hasz-

nálta 
Nagybirtokos fınemes, horvát-szlavón bán, tárnokmester.  
Mohács után I. Ferdinánd király híve. 
1529-ben a török által ostromolt Bécset védte. 
1542-1556 között horvát-szlavón bán, és ezalatt állandóan harcolt a betörı törökök ellen, és sok gyızelmet 

aratott (pl.: 1556 Kostajnica és Babócsa, 1564 Segesd).  
1546. évben Csáktornyát (és Muraközt) királyi adományként kapta. 
1549.10.22. napján Sárváron Nádasdy Tamással örök barátságot és szövetséget kötött. 
1557.11.23.-tól tárnokmester. 
1560-tól haláláig Baranya és Tolna vármegyék fıispánja.  
Eleget téve a vallása miatt Württembergbe menekült evangélikus Hans Ungnad kapitánynak, 1558.-1561. 

között jóváhagyta, hogy protestáns könyveket terjesszenek a birtokain.  
1561. évben Szigetvár kapitánya lett. 
1563-tıl haláláig dunántúli fıkapitány és tárnokmester. 
1562-ben Truber Primus horvát lelkész protestáns könyveket köttetett be Zrinyi Miklósnak. 
1564. évben másodszor is nısült, felesége Eva von Rosenberg, aki még egy gyermeket (János, csehül Jan) 

szült neki.  
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1565.08.06.napján I. Ferdinánd király bécsi temetésén a Szent Koronát (!) Zrínyi Miklós (79,270), az 
országalmát alsólendvai Bánffy László (79,278), a jogart kaposmérei és kisdovoráni Mérey Mihály 
(39,642) vihette. A negyedik felségjelvényt (a kardot) Dessewffy János magyar királyi udvarmester 
vitte. 

1566. nyár végén Szigetvárat I. Szülejmán szultán augusztus 9. napjától ostromolni kezdte, többek között 
azért, mert Zrínyi a király (I. Ferdinánd) 1564. évi halála után ellenezte a töröknek történı sarcfizetést. 
2500 katonájával szemben hatalmas török had állt szemben. A többszörös túlerı a védısereget 
felırölte. Zrínyi Miklós hiába várta a Bécset védendı, de Gyırnél állomásozó sereget, és mivel a nyári 
forróság vár vizesárkait és a környezı mocsarakat kiszárította, és így a török azt fel tudta gyújtani, a 
belsı várból az eredeti várvédık maradékával (kb 15%, azaz kb. 300 fı) kitört a várból és hısi halált 
halt, állítólag elfogták és helyben lefejezték. Döntéséhez hozzájárulhatott, hogy tudhatta, nagy ellenfele, 
I. Szülejmán, szeptember 6. napján Szigetváron meghalt. 

Állítólag egy ágyúra fektetve vágta le a fejét haldoklás közen egy fıtiszt. 
1566.09.15. napján Szokoli Musztafa budai beglerbég elküldte Zrínyi Miklós fejét II. Miksa császárnak, aki 

bebalzsamoztatta, majd Kanizsára küldte, ahol a ferenc-rendi templomban közszemlére tették, hogy 
kegyeletüket az emberek leróhassák. A fejet végül Csáktornyán, pontosabban a közeli Szentilonán 
temették el katonai tiszteletadás mellett. (Lásd.: pl.: 1566. november 1. napján kelt, Musztafa pasa által 
írt levelet; Barabás Samu: Zrinyi Miklós a szigetvári hıs életére vonatkozó levelek és okiratok = Codex 
epistolaris et diplomaticus comitis Nicolai de Zrinio; Budapest : MTA, 1899.) 

Zrínyi és Szülejmán emlékmőve ma Szigetváron (illetve Szigetvártól nem messze) a Magyar-Török Barátság 
Parkban áll. 

= Ozalj, 1543. jún. 17. 
79,271. Frangepán Katalin (okirati elıfordulása: 1543-1561) * 1509 után  † 1561. ápr. 6. - 

1561. jún. 20. között; temetve: Szentilona 
Hatalmas vagyont vitt be a házasságába. 
1550.08.03. napján Csáktornyán Frangepán István elismerte Nádasdi Tamás nádor elıtt, hogy Frangepán 

Katalin és férje, Zrínyi Miklós az ıt illetı javakat kiadta. 
1559.03.15. napján a zágrábi káptalan elıtt az ı és fiai nevében tiltakozott Borbély János az ellen, hogy 

Frangepán István Ribnik várát eladta. 
1561.04.06. napján már súlyos beteg volt. 
Tizenhárom gyermeket szült Zrínyi Miklósnak.  
Temetésének helye, Szentilonán Szent Ilona tiszteletére alapított kápolna, melyet 1559-1561 között építte-

tett Zrínyi Miklós, és amely pálosok kezelésében volt. Szentilona Csáktornyától alig három km-re talál-
ható. 

 

79,272. szentmiklósi és óvári Pongrácz Miklós (okirati elıfordulása: 1493-1526) † 1528. 
szept. 29. elıtt 
Kincstárnok, asztalnokmester.  
1505-1525 között II. Ulászló király udvarnoka.  
1508.06.12. napján Budán, II. Ulászló király neki és testvérének (Pongrácnak) pallosjogot adományozott. 
1525-ben kamarás. 
1528.09.29. napján néhaiként említik. 

79,273. burcsinai Korlátkıi Katalin (okirati elıfordulása: 1488-1540) 
1503-ban Éleskı várára nézve Bazini és Szentgyörgyi Péter országbíró, valamint ı, testvérei és apja és 

mások osztályos atyafiakká fogadták egymást, mely egyezséget II. Ulászló király 1504-ben jóváhagyta. 
1519-ben eltiltotta Ságnak és a csongrádi birtokrészeknek az elidegenítésétıl Bakóc Tamás esztergomi 

érseket, illetve Balassa Ferencet (79,280) ezek megszerzésétıl, végül azonban  1521.04.09. napján II. 
Lajos király elrendelte a beiktatást. Ugyanebben az évben eltiltotta testvérét (Pétert) Basarág és más 
birtokoknak Bakócz Tamás és Balassa Ferenc (79,280) részére történı elidegenítésétıl. 

1534-1538 között élı lánytestvéreivel (Borbála, Krisztina), illetve elhalt nıvére Zsuzsanna gyermekeivel a 
családi vagyon védelme érdekében jogi intézkedéseket tettek. 

 

79,274. budetíni Szunyogh László (okirati elıfordulása: 1495-1526) † 1526. júl. 6. után 
1506.02.01. napján II. Ulászló király meghagyta a túróci konventnek, hogy ıt és társait (pl.: apját) iktassa 

be Nagy-és Kis Rudina birtokba. A beiktatás 1506.10.11. napján megtörtént. 
1511.05.15. napján II. Ulászló király értesítette a túróci konventet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a Rudi-

nában lévı nemesi kúriát Luczenszky János eladja Szúnyogh Gáspárnak és fiainak. 
1521.05.14. II. Lajos király Budán meghagyta Trencsén vármegye hatóságának, hogy társaival kötött osz-

tályt Budetin vára, Újhely mezıváros és várbirtok vonatkozásában ne hajtsa végre, mert azt nyolcados 
törvényszéknek kell tárgyalnia. 

1521.05.31. Budán, II. Lajos utasította Trencsén vármegyét, hogy osszák meg az elhalt Szúnyogh Gáspár 
Trencsén vármegyei birtokát, ami fiait (Lászlót, Mózest) egyenlıen illeti meg. 

1524.04.04. napján Trencsén vármegye alispánjai az 1521-ben kelt okiratokat átírták, mivel az örökölt 
birtokjog nem tartozott a megye hatáskörébe. Ez ellen ı és testvére fellebbeztek, amely fellebbezést a 
megye felterjesztette a király személyi jelenléti bírósága elé. 

1525.02.06. napján Budán Sárkány Ambrus országbíró tárgyalást tartott, a távol maradt Lászlót és Mózest 
megbírságolta, és elrendelte, hogy a garamszentbenedeki konvent Szúnyogh Bertalan, László és Mózes 
minden birtokát két egyenlı részre ossza, és így iktassa be ıket (ingóságokat is így adja át). 
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1525.0215. napján Budán II. Lajos király értesítette a garamszentbenedeki konventet, hogy László és Mó-
zes jogorvoslatot kért, ezért nekik perújítást engedett, és utasította a konventet, hogy Bertalant idézzék 
a király jelenléte elıtti bíróságra azzal, hogy távolmaradása esetén is ítéletet fog hozni. Egyben eltiltotta 
a végrehajtástól a hatóságokat. 

1525.03.15. napján a garamszentbenedeki konvent értesítette II. Lajos királyt, hogy idézte Bertalant. 
1525.03.26. Buda, Sárkány Ambrus országbíró értesítette a garamszentbenedeki konventet, hogy László és 

Mózes a birtokait velük és Bertalannal egyenlı arányban osztja meg. (Az okirat bonyolult, zavaros, nem 
világos, mi is lett az ügy vége.) 

1526.07.06. Esztergomban Kaplai László szentgyörgymezei prépost és mások meghagyták az egyházi ható-
ságoknak, hogy közösítsék ki (!) Lászlót és Mózest, mivel azok nem fizették meg Sokorodi István 
gyermekeinek (Márton, Dorottya, Zsófia) a megítélt hitbért és jegyajándékot. 

79,275. rosonmiticzi Roson Bora 
Daróczy győjtemény szerint az ısei: László (1569)-Benedek (1519)-László (1492)-Benedek. Az adatok té-

vesnek tőnnek. 
 

79,276. szunyogszeghi Majláth István (okirati elıfordulása: 1511-1550) * 1502.  † Konstanti-
nápoly, 1550. dec. 20. körül. 
Román bojár családból származó apja 1480 körül költözött Erdélybe. Keresztapja Szapolyai János volt. 
Fiatal korában II. Lajos király udvarában élt. 
1525-ben diszpenzátor és cubicularius. 
1526-ban túlélte a mohácsi csatát, és I. Ferdinánd király híve lett, majd (Nádasdy Tamással) átadta Po-

zsony várát a királyi kincsekkel, ezért Fogaras várát kapta adományként. 
1527.11.25. napján pozsonyi várnagy. 
1528-ban már Szapolyai János király híve, aki erre tekintettel megerısítette a fogarasi adományt. 
1530-ban erdélyi vajda. 
1531-ben részt vett a veszprémi országgyőlésen. 
1532-ben betört seregeivel Havasalföldre, mert a Ferdinánd-párti vajdát akarta viszahelyezni a tisztségbe. 
 A támadás során fogságba esett, de meg tudott szökni. 
1532-ben részt vett a kenesei országgyőlésen. 
1534-1541 között másodszor is erdélyi vajda, emellett székelyispán, Fogaras vármegye fıispánja. 
1534-ben, miután Czibak Imre püspököt orvul megölette Ludovico Gritti (Gritti Lajos) szultáni miniszter, 

Magyarország kormányzója (1530-1534), a Gritti elleni felkelés vezetıje lett. Miután Medgyes várában 
sikeresen ostromolta Grittit, Gritti elmenekült Péter moldvai vajda seregéhez, azonban azok kiadták ıt 
Majláth Istvánnak. Majláth kivégeztette Grittit és Dóczy Jánost Medgyesen szeptember 28. napján. 

1534-ben már mint erdélyi vajda vezette I. János felvidéki hadjáratát Fráter Györggyel (eredeti családi neve 
Utješenić, illetve anyai családi neve alapján: Martinuzzi), aki akkor váradi püspök volt (késıbb 
esztergomi érsek, bíboros). 

1538-ban Balassa Imre (erdélyi társvajda) (39,640) komoly védelmi intézkedésket tett a török ellen. 
 Ebben az évben megromlott a viszonya Fráter Györggyel, akit azzal gyanúsított meg, hogy bizonyos 

jövedelmekkel nem tudott elszámolni. Fráter György a gyanúsítás miatt Majláth Istvánt hőtlenséggel 
vádolta meg I. János király elıtt. A vád komolysága miatt Majláth Fogaras várába menekült, és védte 
azt a királyi ostrom ellen.  

1539-ben I. János király ellen szövetkezett Kendi Ferenccel (tárnokmester), szövetségüket úgy leplezték, 
hogy kifelé azt mutatták, mintha az török elleni fellépés volna.  

Az 1540.03.08. napján Vásárhelyre összehívott országgyőlésen meghirdette, hogy Erdélyt és Magyar Király-
ságot köztársasággá akarja átalakítani, és követeket küldött I. János királyhoz. A király a követeket 
elfogta, sereget küldött Majláth ellen, és a tordai országgyőlésen 1540.04.14.-én fej és jószágvesztésre 
ítélte. Az ítéletet végrehajtani nem tudták. Miután I. János király 1540. júliusában meghalt, Fráter György 
megpróbálta Majláthot megfosztani hatalmától, ez azonban nem sikerült, mert a segesvári országgyőlésen 
1540.08.29. napján országos fıkapitánnyá választotta ıt és Balassa Imrét (39,640). Majláth István ha-
talma csúcsán ezt követıen már nyíltan erdélyi fejedelemnek akarta magát megválasztattni, és ennek  
érdekében, még a törökökkel is tárgyalt. 

1541.02.06. napján I. Ferdinánd királytól megkapta Husztot és a máramarosi sóbányákat.  
1541.07.20. napján a moldvai vajda (Petru Rares) a törökök segítségével Fogarasnál elfogta. A törökök 

Isztambulba hurcolták, ahol a Héttoronyban (Jedikula) tartották fogva. 10 év rabság után halt meg a 
(Galata részben). 

= 1530 - 1531 
79,277. nádasdi Nádasdy Anna (okirati elıfordulása: 1516-1564) † 1564 – 1567 között 

Nádasdy Tamás nádor húga.  
1538.02.05. napján Fogarason kelt levele Bezerédj Mihálynénak, melyben írta, hogy a címzett ne higgye, 

hogy megfeledkezett róla, amiért az Isten „talán naggyá tette” (és a két lovat sem költségkímélés miatt 
nem küldte el). 

1541-ben, férje elfogása után Fogaras várából Husztra menekült. 
1542.11.26. napján Pozsonyban kelt Nádasdy Tamás és Szalay János neki írt levele, hogy még akkor kény-

szerbıl Erdélyben kell maradni. Kérték, hogy a foglyokat Fogarasból hozassa ki, mert ezekre Majláth 
István töröktıl való kiváltásánál szükség lesz rájuk. Kérik, hogy ha valamiben szőkölködne, szóljon. 

1548.09.25. Konstantinápolyban kelt okiratban Joannes Maria Malvezzi az ügyében próbál eljárni Ebraii 
pasánál. 
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1549.05.12. napján Fogarason kelt levelében Nádasdy Tamásnak elküldi Majláth István megérkezett levelét 
és kérdezte, hogy hol találkozhatna Nádasdy Tamással.  

Fogaras és más sok birtok birtokosa férje halála után. 
 

79,278. alsólendvai Bánffy László (okirati elıfordulása: 1541-1583) † 1583. okt. 30. 
1541-tıl Zala vármegye fıispánja, királyi tanácsos, I. Ferdinánd király híve. 
1542-ben Pesten jelen volt, amikor azt II. Joachim brandenburgi ırgróf ostromolta. Ekkor kilıtték 

közvetlenül mellıle Lévai „Cseh” Gábort, mely lövedéktıl ı is megsebesült.  
1548.05.21. napján Alsólendváról írt Nádasdy Tamásnénak, hogy mindannyian jól vannak, csak Bánffy Er-

zsébet beteg. Elmondta, hogy Kávássy Kristófot nem bántotta, és kérte, hogy békítse meg a férjét, mert 
azért nem válaszolt a levelére, mert a levelet nem kapta meg. 

1549-1567 közötti idıszakban folytatott terjedelmes levelezésébıl végül csak három latin levél maradt fenn. 
1551-ben Miksa fıherceg és felesége üdvözlésére ment genovai küldöttség tagja. 
1553-ban Babócsa alatt is harcolt, és ugyanebben az évben a leendı lengyel királynét kísérte Krakkóba. 
1556-1574 között fıajtónálló, azután fılovászmester. 
1556. áprilisában erdélyi követekkel együtt tért vissza Ferdinánd királytól, mint a magyar király biztosa. 

Fıleg a szászokat bíztatta arra, hogy hagyjanak fel Izabella és fia visszahívásával, és legyenek Ferdi-
nánd királyhoz hőek. 

1566. szeptemberében a szigetvári ostrom idején Gyır alatt táborozott Miksa csapataival. 
1563. szeptemberében hetvenkét lovassal jelent meg az országgyőlésen, Miksa király koronázásakor pedig 

Dalmácia zászlaját vitte. 
1564.07.19. napján Zermeg Jánossal Bécsbe ment megbízatással. 
1565.08.06.napján I. Ferdinánd király bécsi temetésén a Szent Koronát (!) Zrínyi Miklós (79,270), az 

országalmát alsólendvai Bánffy László (79,278), a jogart kaposmérei és kisdovoráni Mérey Mihály 
(39,642) vihette. A negyedik felségjelvényt (a kardot) Dessewffy János magyar királyi udvarmester 
vitte. 

1567. évi 34. törvénycikk javasolja, hogy ıt jelöljék ki Dunáninneni jószágok vizsgálatára.  
1569.08.01. napján az országgyőlésen zalai fıispánként jelent meg, itt kinevezték Morvaország határigazító 

bizottságába. 
1569-ben Morvaországi inkolátust (lakhatást) szerzett, így Dél-kelet Morvaországban birtokokhoz jutott. 
1572. szeptemberében jelen volt Rudolf király koronázásán, és annak ellenére, hogy ekkor nagyon szenve-

dett a köszvénytıl, közbíróvá nevezték ki fellebviteli ügyekben. 
1574. évi 17. törvénycikk szerint a fellebviteli ügyek közbírósági ülnöke. 
1581-ben megvásárolta a következı birtokokat: Slavicin, Mladoce, Hrádek, Rokytnice. 
Háromszor nısült, feleségei: Keglevich Anna, Somi Borbála, Mindszenthy Katalin. 
1581-ben fılovászmesterként betegsége miatt felmentették az alól, hogy a király elıtt vigye a kivont kar-

dot. 

= 1541-1542. okt.15. között 
79,279. Keglevich Anna (okirati elıfordulása: 1541) * 1525. † 1546 elıtt 

Miután 1541-ben meghalt elsı férje (Ernusth / Hampó Gáspár), és egyrészt gyermekük nem maradt, 
másrészt a Hampó család is kihalt, a teljes vagyon a királyra szállt. Apja, Keglevich Péter, hogy a 
javakat megtarthassa a lánya, azt híresztelte, hogy az özvegy várandós volt a férje halálakor. Mivel 
gyermek nem született a király újra felszólította a Keglevicheket, hogy adják át a javakat, azonban erre 
annak ellenére sem került sor, hogy idıközben Keglevich Anna feleségül ment Bánffy Lászlóhoz. 

1542.10.15. napján latinul végrendelkezett, pl.: arról, hogy Szemenye mezıváros kolostorába kérte magát 
eltemetni, és erre 150 forintot hagyott. Megemlíti férjeként Bánffy Lászlót. 

 

79,280. gyarmati Balassa Ferenc (okirati elıfordulása: 1471-1525) † elesett, Mohács, 1526. 
aug. 29. 
I. Mátyás király özvegyének, Beatrix királynénak a familiárisa. 
1491-ben Beatrix királyné zsoldosaként II. Ulászló király ellen viselt hadat. 
1492-ben II. Ulászló magyar királlyá választásakor a választási okirat aláírója. 
1492-1494 között szörényi bán Móré Györggyel együtt. 
1494.02.26. napján még elsı feleségével, Ficsór Margittal szerepel egy okiratban, melyben a szécsényi fe-

rences kolostorba felvételt nyertek a megszületett (!) és születendı gyermekeikkel. Eszerint ekkor élt 
közös gyermekük, azt viszont bizonyossággal nem tudjuk megmondani, hogy felnıttek-e, illetve, hogy 
ezután született-e közös gyermekük. 

1500-ban a tíz királyi aulicus egyike. 
1503-ban Telegdi Istvánnal és Czobor Imrével Moldvában követ.  
1504. október – 1505 szeptember között horvát-dalmát-szlavón bán, Bot Andrással együtt. (Corvin János 

halála után került kinevezésre) 
1505-ben részt vett a rákosi országgyülésen, a bárók között említik.  
1512-ben a királyi könnyő fegyverzető csapatok kapitánya. 
1511-ben megsebesítették, ebbıl per lett Szobi Mihály ellen.  
1512.03.21. napján Budán Szobi Mihály vallomása szerint Balassa Ferenc igéretet tett arra, hogy három fia 

(ilyen sorrendben !) Farkas, Ferenc, Imre egyikét eljegyzi nádasdi Ongor Katalinnal, János lányával. E fiú 
végül Ferenc lett, és ezután Balassa Ferenc átvette Divény várát. (1537-ben Imre magáénak tekintette a 
várat, mivel Ferenc bátyja és felesége gyermektelenül elhaltak) 

1513 május - október között jajcai bán. 
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1519-tıl nógrádi ispán, egyben engedélyt kapott, hogy saját ezüstjébıl pénzt veressen a visegrádi pénzver-
dékben. 

1522-ben II. Lajos királlyal Csehországba ment, ahol az országgyülésen igyekezett magyarországi hadise-
gély elérésére. 

1522-tıl bizonyosan báró. 
1523.04.10. napján kelt II. Lajos király bizonyságlevele, mely szerint ı, valamint Országh Ferenc és Imre, 

Ványa mezıvárosra egyezséget kötöttek. 
1524-ben hatalmas kölcsönt adott a királynak. 
1526-ban szörényi bán. 
1526.08.29. napján elesett Mohácsnál, mint a könnyőlovasság kapitánya. Állítólag nyílzápor végzett vele. 
Feleségei: Ficsór Margit (Ficsór László szörényi bán lánya), Batthyány (?) Erzsébet; Perényi Orsolya. 

= 1501-1502 
79,281. perényi Perényi Orsolya (okirati elıfordulása: 1500-1526) † 1526 után 

Balassa Imre édesanyjaként Perényi Orsolya a következık miatt jelölhetı meg: 
a) Ficsór Margit 1491-1494 között szerepel az iratokban; 
b) 1512.03.21. napján Budán Szobi Mihály vallomása szerint Balassa Ferenc igéretet tett arra, hogy három 

fia, Farkas, Ferenc és Imre egyike eljegyzi nádasdi Ongor Katalint (János lányát). (Végül Ferenc lett a 
jegyes). A felsorolásból kiderül, hogy a szóba jöhetı fiúk közül Imre a harmadik volt a születési sor-
rendben, illetve az is nagyon valószínő, hogy mind kiskorúak voltak, tehát nemigen születhettek 1491 
körül. 

c) Perényi Orsolya elsı férje dengelegi Pongrácz Mátyás 1500.05.15.-1505.11.26. között halt meg, tehát 
ezután mehetett nıül Balassa Ferenchez. 

d) Perényi Orsolya testvére Perényi Imre 1504-ben lett lett nádor. Ha Balassa Imre a harmadik fiú, akkor 
épp Perényi Imre nádorrá kinevezése után születhetett, könnyen kaphatta ezért a keresztnevét. 

e) Idézek Reiszig Edétıl: „"II. Lajost, 1522-ben számos magyar úr elkísérte Csehországba, ezek között Ba-
lassa Ferencz…, ki hazaérkezve, Luther híve lett …… nem tudni ugyan, mi módon ismerkedett meg a 
Mohácsnál elesett Balassa Ferencz Luther tanaival, de az bizonyos, hogy özvegye, Perényi Orsolya ……. 
evangélikus volt s e hiten neveltette fiait, Menyhértet, Jánost és Imrét."  

Mindezeken túl Perényi Imre pályafutása is azt valószínősíti, hogy nem a Ficsór, hanem a jóval elıkelıbbnek 
számító Perényi család leszármazója volt. 

 

79,282. dellıpáti Somy / Somi Gáspár (okirati elıfordulása: 1498-1528) † 1528-1530. nov. 8. 
között 
Fejéri ispán, családi iratok szerint Ulvingus comes nıági leszármazója. 
1513.04.19. napján levelet írt Fanczy Imrének, kérve ıt, hogy mivel ítélıszék elé kell állnia, kísérje el, 

különben ıt is kár fogja érni. 
1515-ben Perényi Imre nádortól annak budai házát 800 forintért zálogba vette, ekkor már temesi gróf. 
1519-ben átruházza a sági konventre a budai Szent László kápolna kegyuraságát, mely kápolnát ısei alapí-

tották. 
1520.01.24. napján a kolozsmonostori konvent elıtt nyugtatta Sombori Benedeket és Pétert azon összeg 

felıl, mivel ıt megkárosították, egyben közölte, hogy a többi testvérétıl azt bírói úton be fogja hajtani. 
Igazolta, hogy tiszttartósága alatt a néhai Sombory Péter 5,000.-Ft, Benedek pedig 1,740.-Ft összeggel 
károsította meg, mindemellett 3,000.-Ft kárt is okoztak birtokaiban. 

1520-ban Almásbalázsháza használatát átengedte Zsombori Péternek. 
1520-ban a pápa megerısítette Csézi András esztergomi nagyprépostot az évi 60 aranyat kitevı javadal-

mában, mely javadalmat Somi Gáspártól kapott. A megerısítés 1521-ben újra megerısítette. 
1523-ban Nagypetri birtokosa. 
1523-ban és 1525-ben adósság fejében feleségével együtt leköti paptelki birtokát Tornallyai Jakab erdélyi 

kamaragrófnak, de 1528-ban már újra ı birtokolja. 
1526.03.01. elıtt a Zsombori családból neki zálogosított borzovai birtokot Drágffy Jánosnak adott zálogba. 
Szerepel a mohácsi csatában hısi halált halt Drágffy János országbíró csak a Mohácsi mezın a csata elıtt, 

1526. 08.27. napján kelt végrendeletében. 

79,283. perényi Perényi Margit (okirati elıfordulása: 1511-1534) † 1534 után 
A szakirodalom nem ért egyet atekintetben, hogy Perényi Margit kinek a gyermeke, és kik voltak a nagy-

szülei. 
(Nagy Iván szerint Perényi Gábor lánya, de anyját nem ismeri, Engelnél Perényi István lánya, anyját ıt sem 

határozta meg pontosan, N.N. vagy Frangepán Iskótát jelölt anyaként) 
A kérdés a Perényi Család levéltárának oklevelei alapján szerintem egyértelmően tisztázható. 
a) 1511.09.11. napján Budán kelt Ulászló király okirata, melybıl kiderül, hogy Perényi Gábor lánya volt 

Perényi Margit, aki ekkor puella (puelle) volt. Más Perényi Margit nincs említve sehol sem, és anyja neve 
sincs említve, így feltehetı, hogy nem élt már ekkor (Engel is az 1511 évet jelölte okirati elıfordu-
lásaként, feltehetı, hogy ugyanezen okiratot olvasta másképp); 

b) Perényi Gábornak két felesége volt, az elsı Báthory Orsolya (okirati elıfordulása: 1499), a második 
Frangepán Katalin. Második felesége 1514-ben jelenik meg elsı alkalommal az oklevelekben, így –
figyelembevéve a többi okirati elıfordulást- egyértelmő, hogy Perényi Margit Báthory Orsolyától szárma-
zó lánya volt Perényi Gábornak. 

c) 1499.04.12. napján Bátorban kelt okiratból kiderül, hogy Perényi Gáborné Báthory Orsolya Báthory 
András lánya volt, de az oklevélbıl az is kiderül, hogy nem volt Báthory András özvegyének (Drágffy) 
Juliannának a lánya. Nem is lehetett, mert Drágffy Julianna 1489-ig Szokolyi/Szakolyi Miklós felesége 
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volt, így tıle (figyelembevéve, hogy Orsolya 1499-ben már házas volt) nem születhetett. Ebbıl az 
következik, hogy Báthory Orsolya anyja Báthory András elsı felesége, Várdai Dorottya volt. 

A fentiek alapján szerintem jó bizonyossággal meghatározható Perényi Margit ısfája. Megjegyzem, hogy 
Báthory András és Várday Dorottya másik lánya, Borbála nevő lánya is Perényi családbelihez, Imréhez 
ment nıül. 

1523-ban férjével és Anna lányával a Csáki-Gorbói birtokot lekötötték Tornallyay Jakabtól felvett kölcsön 
biztosítékaként. 

1526.03.01. napján a borzavai birtokot Drágffy Jánosnak adta zálogba. 
1534-ben özvegyen a Doboka vármegyei Búza birtok feléért lányaival, és másokkal (Balassa Imre, Bethleni 

Farkas) pereskedik. 
 

79,284. kaposmérei Mérey János (okirati elıfordulása: 1486-1513) † 1513–1515. máj. 21. kö-
zött 
1505.04.07. napján a somogyi konvent elıtt 12.-Ft-ért eladta Kalacsafalvi Kalacsa Ambrus a kaposfıi 

halastórészt és két hold kaposvölgyi földjét neki, feleségének és gyermekeinek. 
1510.11.18. napján a somogyi konvent elıtt Kavai János özvegyétıl és gyermekeitıl visszavette a kavai és 

lulyai zálogbirtokokat, és azokat helyettesítı öt kavai jobbágytelket adott 102 aranyforintért. 
1512.04.27. napján a somogyi konvent elıtt Kalacsafalvi Kalacsa Ambrus két jobbágytelket zálogosít el 

neki, feleségének, gyermekeinek. 
1513.04.24. napján a somogyi konvent elıtt Konszkai Kristóf özvegye (Hanyi Gergely lánya) a maga és fiai 

nevében nyugtatta ıt és feleségét arról a 10 aranyforintról, amit neki az atyja a kaposfıi és más épü-
leteinek javítására megfizetett. 

OSZK kézirat szerint (másik) felesége Bolcsárd Helena, Miklós lánya. 
Mivel több Mérey János élt egyidıben, ezért az egyes oklevelekbıl igen nehéz (vagy lehetetlennek tőnik) 

megállapítani, hogy mely oklevél mely Jánosra vonatkozik.  

79,285. hanyi Hanyi Margit (okirati elıfordulása: 1505-1520) † 1520. dec. 19. után 
1505.04.07. napján a somogyi konvent elıtt 12.-Ft-ért eladta Kalacsafalvi Kalacsa Ambrus a kaposfıi 

halastórészt és két hold kaposvölgyi földjét neki, férjének és gyermekeinek. 
1515.05.21. napján a somogyi konvent elıtt Mérey Imre 30 forintért eladta Szennai birtokát neki (ekkor 

már özvegy) és gyermekeinek (Ferenc, János, Mihály, György, Dorottya, Erzsébet, Ilona), egyben 
vállalta, hogy az új tulajdonosokat megvédi ezen birtokukban. 

1520.11.23. Babocsa várában Báthory István utasította a somogyi konventet, hogy vizsgálják ki Margit 
panaszát, ami szerint Kalacsafalvi Ambrus és fia a kalacsafalvi négy jobbágytelkét lekaszálta és a szénát 
elvitte. Ugyanezen a napon másik oklevélben a telkek termésének kilencedének elhordása miatt indított 
eljárást, itt kiderült, hogy fegyveresen törtek rá, és a kár  10 aranyforint. 

1520.12.19. napján a somogyi konvent jelenti, hogy az alpereseket megidézte és vizsgálatot tartott. 
 

79,286. ghimesi és gácsi Forgách Miklós (okirati elıfordulása: 1527-1547) 
Egyes források Zabláthy (Saltzer avagy Kolosváry) Júliát (†1544 elıtt) is megteszik feleségének, de ezt pl.: 

Bártfai Szabó Lászlónak Ghymesi Forgách Ferenc (1535-1577) címő munkája tagadja. Az utóbbi munka 
alapjai voltak: Bél Mátyás, Nagy Iván, Mocsáry Antal mővei, Forgách Ferenc saját genealógiai táblázata, 
Forgách Imre naplója. Látható, hogy Bártfai Szabó László önellentmondásban van etekintetben. Ha az 
1910-ben írt munkáját vizsgálom (mely ellentmond a többi forrásnak), akkor azt kell mondanom, hogy 
amit Forgách Miklósról ír, az ellentétben áll más forrásokkal. Szerinte pl.: feltehetı, hogy Forgách Miklós 
a mohácsi csatában veszett oda, miközben késıbbi források –állítólag- is élınek említik. Szakmai kérdés 
tehát eldönteni, hogy ki volt a felesége, és kitıl származott a gyermeke, és valójában meddig élt.  

1512-ben nagykorú. 
1515-ben II. Ulászló király átengedte az ı és Forgách Péter birtokai után szedetett adót Dóczy Ferenc 

fıkamarásnak. 
1516-ban II. Ulászló királytól Feketevár és más barsi birtokára bányászati engedélyt szerzett. 
1519-ben rokonával együtt megkapta a Kisbecsei család birtokát.  
1520-ban a kisbeládiakkal pereskedik kölcsönös hatalmaskodás miatt. 
1524-ben Palásthyakkal pereskedik sóügyben. 
1525-ben megvette 16 forintért Sági Istvántól torozméri birtokát. 
1526-ban megvette 43 forintért Kolonis Sólyom András torozméri birtokát, illetve 40 forintért Torozméri 

Miklós birtokát. 
Második felesége bélteki Drágffy Julianna 

79,287. Zabláthy (Saltzer avagy Kolosváry) Júlia  
Szluha szerint „Trencsényi” Júlia a helyesen megjelölt feleség (Kolosváry Júlia). 
A Vasvári Múzeum kézirata alapján ıt kell itt édesanyának jelölni (Hetyessy Győjtemény, H 407). 

 

79,288. Andrzej Zborowski h. Jastrzębiec † 1509.  
Zarnóvi kasztelán. 

79,289. ElŜbieta Szydłowiecka z Szydłowca h. OdrowąŜ   
 

79,290. Stanisław Konarski z Konar h. Awdaniec  
79,291. Zofia Lanckorońska z Brzezia h. Zadora  
 

79,292. Mikołaj Jordan z Zakliczyna h. Trąby (Brzezina) * 1467. † 1521  
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79,293. Anna Jarosławska z Jarosławia h. Leliwa † 1514 után 
 

79,294. Mikołaj Sieniawski z Sieniawy h. Leliwa * 1489. † 1569  
79,295. Katarzyna Koła z Dalejowa h. Junosza  
 

79,296. marsó- és jablinfalvi Marsovszky Márton (okirati elıfordulása: 1504) † elesett, török 
elleni harcban 
II. Ulászló király alatt (uralkodott: 1490-1516) a törökök elleni csatában esett el, de eddig nem sikerült 

pontosítani halálának körülményeit. 

79,297. nemeskvassói Kvassay Cecilia 
 

79,304. nádasi Tersztyánszky Tamás (okirati elıfordulása: 1460) 
Elsı aki a Tersztyánszky nevet használta 

79,305. kis-serényi Serényi N. 
1637.05.07. napján Tersztyánszky Tamás dédunokája Mária házasodott Serényi Pállal, és pápai felment-

vényt kellett kérniük negyedfokú rokonságukra tekintettel. Ez a rokonság csak ezen a ponton állítható 
be, ezért állapítottam meg, hogy Tamás felesége Serényi lány volt. 

 

79,360. bárczai Bárczay János (okirati elıfordulása: 1480-1526) † elesett, Mohács, 1526. aug. 29. 
Abaúji alispán, sárosi várnagy, Perényi Imre nádor végrendeleti végrehajtója. 
1480.03.02. napján szomszédos a jászói konvent okiratában, mely okirat Felsıméra ügyében született. 
1480.05.02. napján kelt az erdélyi káptalan jelentése, ahol másokkal tanúvallomást tett arra, hogy a törö-

kök elpusztították-e az okiratban felsoroltak birtokát és okleveleit. 
1491-tıl több ügyben királyi ember. 
1511-ben ı és testvére Imre megosztoztak a birtokokon. 
1519.08.30. napján a jászói konvent elıtt Duka Ferenc 16 aranyforintért zálogba adta neki Thewyspere 

birtokát. 
1520.03.15. napján valószínőleg ı az, aki a jászói konvent elıtt szerepel a Keerchy László és a Bárczayak 

adásvételében. Felesége ekkor Borbála (!?) 
1520.08.22. Garadnán kelt okiratban a Karom családdal szerepel együtt zálogügyletben. 
1521.09.20. napján Mohács melletti táborban II. Lajos király utasította a leleszi konventet, hogy ıt, mint 

Sáros vár várnagyát iktassa be a következı birtokokba: Széplak, Kolbaasa, Ztanch, ls mindazon egyéb 
birtokokba, melyek Keresztúri János magvaszakadtával a királyra háromlott. (Adományos társa Bachia-i 
Miklós egri prépost.) 

1521.09.29. napján Perényi Péter, mint alkapitányának adta Tolcsvai Godlerun özvegyének szıllıjét 
Kútpadkán. 

1522.07.21. napján Perényi Péter nyugtatta ıt és Kis Tamást, hogy ezek a Perényi Péter esküvıjére vitt 
ezüst holmikat a Füzéri házból Siklósra hiánytalanul vitték el. 

1522.11.12. napján Garadnán kelt okiratban Abaúj vármegye felhatalmazta ıt, hogy ha bíráskodását egy 
nemes megzavarná, azt egy forintra büntesse meg. 

1523.05.17. napján Budán, Újlaki Lırinc országbíró elıtt Gergıi Péter kéri jobbágytelkét 9 forinton elzálo-
gosította neki. 

1523.10.14. napján Garadnán Keresztúri Erdélyi Gergely széplaki birtokát 6 forintért elzálogosította neki. 
1524.01.21. napján II. Lajos király Varannón utasította a szepesi káptalant, hogy iktassa be ıt az atyja 

Jekkefalva és Zentmargitta nevő birtokába. 
1525.04.21. napján a szepesi káptalan elıtt Tıke Kristóf zálogba adta neki a Szent Margita birtokban zá-

logban lévı jobbágytelkét 12 forintért. 
1525.05.15. napján Budán kelt II. Lajos király oklevele, melyben maga és Bárczay László özvegye nevében 

is megegyezett Lengeldi Ferenc özvegyével a néhai férje után járó hitbér, jegyajándék ügyében. Eszerint 
Bárczay János átadta Felsıbárca nemes kúriát, melyben Bárczay László lakott, és az Alsóbárcai és Perei 
egész birtokrészt, borjövedelemmel azzal, hogy mindezen javak az özvegy halálával rá szállnak vissza. 

1525.07.15. napján a jászói konvent elıtt folyt a per, mely az ı ellentmondása miatt indult Zeplak birtok 
ügyében. (Egri káptalannak misézésre és kanonok eltartására Bárczay László által tett adomány ügye) 

1525.09.21. napján Garadnán a jászói konvent felhívta ıt és társait, hogy Kynisi Imre panasza ügyében 
jelenjenek meg a bíróság elıtt. 

 

79,362. sigérfalvi Sigér / Sighér / Zsyger Mátyás (okirati elıfordulása: 1536) † 1536. jan. 6. 
után 
1536.01.06. napján Bécsben I. Ferdinánd Török Bálint (158,932) Sellyébe beiktató parancsában szerepel 

„Syger Mátyás de Gachota” néven. 
1542-ben talán ı az a Syger Mátyás, aki Baranya egyik köznemesi birtokosa. 
Az, hogy bármilyen rokonságban állt volna a Marostorda vármegyei szentlászlói Sygher családdal, késıbbi 

kutatás tárgya lehet. 

79,363. mekcsei Mekcsey / Mechkey Sára * 1510. †  Márkusfalva, 1562. 
Néhol Krisztinaként szerepel. 
Sigér Mátyás halála után Mathésy családbeli férfi felesége lett. 
A családnevet írták Neskey, Micskey, Mecskey, Mekchey stb. formában. 
1552.09.08. napjáról fennmaradt Mekcsey István egri várkapitány neki írt búcsúlevele. 
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79,364. Bozássy György (okirati elıfordulása: 1477-1526) † 1526. jan. 6. után 
1477-ben 12 forintért zálogba vette Ippy János cseresei birtokának részét. 
1479-ben ı és rokonai érdekében vizsgálat volt az Ipi (Ippy) családtagok ellen, akik elfoglalták a baromlaki, 

bihari, cseresei, széki, néházai stb. birtokaikat, és előzték a birtokba iktató királyi embert. 
1486-ban Kraszna vármegye alispánja. 
1491-ben II. Ulászló király a néhai losonci Bánffy András hagyatékának felosztására kiküldött egyik küldött 

Kraszna vármegyében. 
1492.02.27. napján ı és testvérei megosztották a Kraszna vármegyében lévı Borzás és Vaja birtokokat.  
1518.12.14. napján losonci Bánffy László Bozássy Györgynek és testvérének „lekötötte” a Magyar- és Oláh-

Valkó, Váralja, Bagolyfalu, Alsó- és Felsı-Jaáz, Alsó- és Felsı-Gyümölcsénes, Detrehem, Elyős, Halmosd 
és Nagyfalu részbirtokait. 

1519-ben mint szomszéd szerepelt Kis-Dobai Szabó Tamás fiainak Bürgezdi részjószágokbeli beiktatásán.  
1519.04.11. napján 500 forint kölcsön fejében Bánffy László a már említett birtokait (újra) leköti a javára, 

majd április 28. napján meg is veszi a birtokokat. 
1523.08.04. napján kelt a kolozsmonostori konvent „cserevalló levele” mely szerint a Kolozs vármegyei 

Kysczeg birtokát elcserélte Pathóczy Jánosné és rokonai varsóci birtokával. 
1523.10.16. napján kelt okirat szerint a Kolozs vármegyei nagyszegi birtokát elcserélte Keresztúri György 

récsei birtokáért. 
1523.12.07. napján kelt okiratban elcserélte a gyekei és pankotai birtokait Keresztúri Bernát récsei, lecs-

méri, zálnoki, csalánosi és Pálvára praediumbeli birtokaira. 
1524.01.18. napján Keresztúri Fülöp tiltakozott, hogy a Keresztúri családtagok Bozássy Györgynek el akar-

ják idegeníteni a récsei és pálvárai birtokaikat. 
1525.01.06. napján kelt okiratban a kolozsmonostori konvent megtiltotta, hogy a Bozásiak vajai birtokát 

Bozássy Györgynek eladják. 
1525.08.30. napján kelt a kolozsmonostori konvent cserevalló oklevele, eszerint  Bozássy György elcserélte 

a haraklányi birtokát Haraklányi Miklós (sógora) Vártelek és Kis-Báldon birtokaira. 
1526.02.01. napján kelt okirat szerint a récsei birtokot visszaadta Keresztúri Fülöpnek, aki így a pert 

visszavonta, melyet a récsei malomért és a sajókeresztúri birtokért folytatott. 

79,365. Haraklányi / Haroklyany Borbála (okirati elıfordulása: 1524-1549) 
1524.08.01. napján elcserélte a haraklányi birtokát testvérével, Miklóssal annak Vártelek és Puszta-Báldon 

birtokainak feléért. 
1543-ban megadóztatták várteleki, csalánosi, a zálnoki, sámsoni jobbágyait. 
1546. májusában ı és fia Miklós, kiirtották Haraklányi Miklós Kesarajáróföld nevő birtokát, ami miatt perbe 

kerültek. A per tárgyalását elıbb elhalasztották, majd 1549-ben az országbíró utasította a kolozsmonos-
tori konventet, hogy a hozzon ítéletet a szomszédok és jobbágyok esküje figyelembevételével. 

1548-ban az elıbbihez hasonló eset történt: az országbíró idézte ıt és fiát, Miklóst, mivel Haraklányi Miklós 
egy várteleki szántóföldjét elfoglalták, majd pedig a szántóföldet átadták aratásra a váradi püspök tiszt-
jének, ami által több mint 60 forint kárt okoztak.  

1549-ben I. Ferdinánd király kötelezte a kolozsmonstori káptalant, hogy idézze ıt és fiait, mert 
megvádolták ıket, hogy a fiúk az anyjuk megbízásából fegyveresen behatoltak Haraklányi Miklós 
Meszes-erdejébe, ahol sertéseket és más dolgokat lefoglalva 50 aranyforint kárt okoztak. Hasonló 
hatalmaskodásban volt részük ugyanebben az évben, melyet szintén peresítettek, azonban a per(ek) 
végsı pontos kimenetelérıl nincs tudomásom. 

 

79,366. felsıvadászi Rákóczi János (okirati elıfordulása: 1517-1561) * 1511 körül  † 1561. 
A Rákóczi-fejedelmi ház „törzsatyja”. Gyakran a körtvélyesi elınevet használta a felsıvadászi elınév he-

lyett. 
1550-1558 között Zemplén vármegyei alispán, assessor, likavai kapitány. 
1558. decemberében Zemplén vármegyei táblabíró. 
1560. évben csicsvai várnagy. 
Két felesége volt, az elsı Némethy Sára, a második Kasuhy Júlia († 1573-1583 között) 

79,367. Némethy Sára (okirati elıfordulása: 1529-1554)  † 1554. okt. 7. – 1559 között 
1568-1570 között folyó perbıl tudjuk, hogy mikor volt még életben. A per Rákóczi János gyámfia Monaky 

Mihály (Ferenc fia) végrendeletének kiadatására irányult. Némethy Sára még élt Monaky Mihály halá-
lakor, Monaky pedig élıként még 1554.10.07. napján szerepelt. 

 

79,368. nagykállói Kállay János (okirati elıfordulása: 1502-1548) 
1526-ban II. Lajos királytól donációs levelet kapott ı és felesége, Orsolya és Pál nevő gyermekei. 
1526 után Szapolyai János híve, ezért I. Ferdinánd uralkodása alatt hőtlensége miatt a család birtokait 

elveszti. 
1548-ban Kolozsváron többekkel tanú litterátus Sarlói (Sarlai) Miklós végrendeleténél. 
Birtokai voltak: Nagykálló, Tiszavarsány, Túr, Kiskálló, Kállósemjén, Napkor, Oros, Tura, Hugyalj, Tiszalök, 

Tiszaeszlár, Bagos, Filep, Kaszaperek, Panyola, Kérsemjén, Bodolló, Barkaszó, Závoda, Gáva stb. 
Második felesége Wulffy N. 

79,369. kırösnadányi Nadányi Krisztina (okirati elıfordulása: 1488-1532) † 1532. szept. 11. 
után 
1532.09.11. napján magyarul (!) végrendelkezett, és 2 lovat adományozott az egyháznak. 

 



————    175175175175    ———— 

 
 

79,372. Szokoly János (okirati elıfordulása: 1531) 
Egyes források a jelen munkában közölt szülıi kapcsolatot (azaz szüleinek kilétét) bizonytalannak tartják. 

79,373. makófalvi Makó Ilona (okirati elıfordulása: 1563) 
1563-ban a testvére, Makó László örökös nélkül halt meg, és rá (nıvérére) és annak fiára (Szokoly György)  
végrendeletben hagyta birtokai nagy részét, így Makó város kétharmadát, valamint tizenhárom falut  
Csanádvármegyében, illetve a székelyhidi uradalmat és Kaprevárát. Különféle jogügyletek után csak 1602- 
ben iktatták be Szokoly Györgyöt a birtokok egy részébe. 

 

79,376. Hanyi János 
79,377. N. Margit 
 

79,380. Putnoky Péter (okirati elıfordulása: 1525-1570) † 1571 elıtt 
Református vallású volt.  
1566.10.20. napján („halálos ágyán”) végrendelkezett, melyben vagyonát feleségére hagyta, azonban nem 

említette azt, hogy ki volt ekkor a felesége. 
Elsı (?) felesége Finkei Veronika 

79,381. bertóti Berthóti Ilona (okirati elıfordulása: 1542-1578) 
Borsod vármegye győlése 1574.08.18. napján megállapítja, hogy „megadta” (?) Csithneky László leveleit, 

és menedéket „vallott” neki és Putnoky Boldizsárnak. 
 

79,382. Istenmezey György  
 

79,384. Bégány Miklós (okirati elıfordulása: 1529-1550) 
79,385. ilosvai Ilosvay Kata (okirati elıfordulása: 1550) 

A TURUL 1896-2 számában Az Ilosvay család leszármazása címő cikkben említik, hogy Katalint nem tudja a 
szerzı elhelyezni a családfán. 

 

79,386. paposi, bátorkeszi Eördögh János (okirati elıfordulása: 1541-1547) 
1541-ben felesége megbízottja. 
1543-ban ı és István beiktatást nyert Kisbégányi Bálint (és Jakcs István) magvaszakadása miatt a Bene, 

Kaszony, Kovászó birtokokba, azonban a beiktatásnak többen ellentmondtak. 
1547-ben felesége testvérével, Jakcs Istvánnal megegyezett, hogy Jakcs István leánynegyed fejében áten-

ged testvérének Kászonban egy kúriát és három jobbágytelket, valamint a beregmegyei (pl. Almás) és 
középszolnoki (Nádasd) birtokokat. Megállapodtak abban, hogy amennyiben Jakcs Erzsébet fiutód nélkül 
hal meg, ezek a birtokok visszaszállnak rá. 

= 1541. elıtt 
79,387. Jakcs Erzsébet (okirati elıfordulása: 1544-1572) † 1572 után 

Kászoni elınévvel is szerepel. 
Leánynegyede iránt pereskedik éveken át. 
1544-1547 között Diósad ügyében voltak perei a rokonaival. 
1547-ben leánynegyedet perelt Jakcs Mihálytól Hadad, Hadad vára, Kusaly, Diósad, Szeér, Erked, Bogdánd, 

Nagy-korond, Apáca, Széplak, Nádasd, stb. birtokokkal összefüggésben.  
1572-ben Kismuzsaly birtokba beiktatásának ellentmondott Oroszy Lázár (79,578). 

 

79,388. Poch János 
Ellentétben Kempelen állításával, miszerint Miskolczy Ambrus apja Simon deák volt, az ısazonosítás során 

Gyulai Éva „A miskolci Avas templom 16. századi sírkövei” címő munkájét vettem alapul, mely 
bizonyítja, hogy az apa Poch János, azaz Miskolczy Ambrusnak a Kempelen által is említett Márk deák 
csak anyai oldalról számított féltestvére volt, azaz édesanyjuk (Somogyi Apollónia) volt közös. 

A XVI. század második felében Pócs/Poch családnevőek szerepelnek a miskolci dézsmajegyzékekben. 
Egyértelmő, hogy Poch János nem volt nemes.  

79,389. Somogyi Apollónia 
 

79,390. Eölvedy / Ellyevölgyi / Illavölgyi János  
Illanesdy néven fordul elı abban a genealógiában, amibıl felesége családfája felépíthetı. 

79,391. nagybaczoni és futásfalvi (?) Bardocz Dorottya 
Bardocz Dorottya és az összes –az ısfában közölt Bellényi- ısfáját fenntartással kell kezelni, tekintettel a 

forrás különösen nehezen érthetı szövegezése miatt. (A TURUL 1911-2 számában került közlésre Belleni 
Zsigmond 1604.06.30. napján kelt feljegyzése, idézem: 

„Genealogia Bellyeniensis. 
Albertus genuit filium. 
I. Petrum; filias II. Margaretham, Franczisci Korinczi (t. i. consortem), qui 
Joannem et Francziscum Korinczi; 
III. Katherinam, consortem Ladislai Varkoni, a) qui Laurentium Varkoni; b) Ursulam relictam 

(Gaspari Dengeleghy ac 
Ursula, Stephani Fanczali consors. 
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I. Petrus Bellieni habuit filios tres et filiam unam, videlicet filios 1. Gallum, 2. Ladislaum et 3. 
Albertum ac filiam 4. Dorotheam. 

Dorothea desponsata erat Michaeli Kerepeczi, qui genuit Joannem, qui Nicolaum de Kerepecz. 
Gallus genuit filiam Barbaram, consortem 
Joannis Jánossy, qui Stephanum, qui Gasparum et Paulum Jánossy. 
Ladislaus genuit 
Sigismundum, qui 
Albertum, Ladislaum et Sophiam, consortem Valentini Hartay. 
Item Ladislaus 
Emericum, qui 
Annam, consortem Andreć Beken et 
Elenam (t. i. consortem) Georgii Sári: 
Item Ladislaus habuit filias 
Katherinam, Sigismundi Bardoch, qui genuit 
Michćlem, qui 
Sigismundum, Georgium et Michćlem Bardocz, filiam Dorotheam, consortem 
Joannis Illanesdy, qui 
Catharinam Illanesdy, consortem Ambrosi literati Miskolczi; Elenam Nicolai Liptay, qui relictam 

Bartholomei Nádasdy, Sophiam Stephani Kóbor, qui 
Joannem et Franciscum Kóbor; Barbaram Pauli Ormani, qui 
Blasium Ormani; Elizabetham Andreć Jánossy nobilium consortes.”) 

 

Más forrás szerint Illavölgyi János felesége Bellény Dorottya, akinek apja László, nagyapja Péter, dédapja 
pedig Albert. 

Elınevüket a Háromszék vármegye nemes családjai (Pálmay) kötetbıl vettem át, ez ellenırizendı, 
mindenesetre úgy tőnik, hogy a feltételezés helyes: 1554-ben élt Bardocz Mihály és Rohmany Katalin, 
akiknek fiai Zsigmond, Mihály és György.  

Lánya, Eölvedi / Ellyevölgyi / Illavölgyi Katalin 1559-ben született, eszerint Dorottya 1540 körül 
születhetett, így lehetett az apja a fentemlített Zsigmond, a nagyapja pedig Mihály. 

(158,782. sorszám alatt található Dorottya apja, Bardocz Zsigmond. 
317,564. sorszám alatt pedig nagyapja, Bardocz Mihály.) 

 

79,408. bizáki Puky Simon * 1540 körül 
 

79,414. halmaji és gibárti Bór Simon (okirati elıfordulása: 1525-1568) * 1505 elıtt † 1568. 
1525. augusztusában kelt két okiratban szerepel. 
1539-ben tanú Wathay Benedek Kinizsy Imre által történt megölési perében. 
1539-ben egy birtokperben szerepel. 
1544-ben végrendelkezett. 
1550-1562 között Vécsey György és István gyámja. 
1559-ben Puky András levelében szerepel, hogy ı és társai a Tomori templomerıdöt kirabolták, felgyúj-

tották. 
1561-ben, hogy fiát kiváltsa a török rabságból, 300 tallérért használatba adta Halmaj, Balajton, Nádudvar 

birtokrészeit. 
1564-ben a jászói konvent elıtt 200 forintért megvette fiaival Abonyi István Hegyalja-baksa birtokát. 
Második felesége: Hamvay Erzsébet 

79,415. bejei Bey Zsófia 
Legvalószínőbb (kutatandó, ellenırizendı, vizsgálandó) ısfája (tisztségleírás nélkül): 
158,830. Bey Mihály (okirati elıfordulása: 1492-1521) 
317,660. Bey Miklós (okirati elıfordulása:1475) 
635,320. Bey Tamás (okirati elıfordulása:1427-1435) 
1,270,640. „hosszúaszói” Bey János (okirati elıfordulása:1391-1394) 
2,541,280. „bartal” Bertalan (Bey Család) (okirati elıfordulása:1332-1370) 
5,082,560. Dezsı / Dénes (Bey Család) (okirati elıfordulása:1283-1332) 
10,165,120. „sztrizsi” Simon (Bey Család) (okirati elıfordulása:1292) 
20,330,240. „scheph” Tóbiás (Bey Család) (okirati elıfordulása:1292) 
40,660,480. Tóbiás (Bey Család) (okirati elıfordulása:1243) 

 

79,424. Szemere Kelemen (okirati elıfordulása: 1462-1526) * 1462. † elesett, Mohács, 1526. 
aug. 29. 
Mátyás király koronaıre, „kedves embere”, adományokat kapott tıle. 
1488-ban Mátyás király az ı érdemeire tekintettel a család férfitagjait megerısítette Abaúj-Szemere birto-

kában királyi jogokkal egyetemben. 
1493-ban Szapolyai István nádor (317,066) elıtt tiltakozott maga, fia és fivére nevében, hogy Szemere 

György és családja az elhunyt Báthory László abaújszemerei birtokát birtokba vette. Végül II. Ulászló 
király beiktatta Szemere Györgyöt a birtokba. 

1493-ban II. Ulászló király a kérelmére idéztette Thomory Istvánt és feleségét, mivel azok az Abaúj-Sze-
mere birtok iratait elvették és nem adták vissza.  

1494.05.09. napján a jászói konvent elıtt neki, Borbála feleségének és másoknak Orros Mihály elzálogosí-
totta Saap birtokát. 
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1498-ban Mihállyal megszerezték a Borsod megyei Bethlenkeechi birtokot, melyrıl Bethlenkeechi György 
egy ítélet alapján lemondott. 

1503-ban II. Ulászló király meghagyta a leleszi konventnek, hogy iktassa be Kelement Gégény Mátyás ösz-
szes birtokába. A parancsot 1504-ben megismételte. 

1504-ben II. Ulászló király idézte a Bethlenkeechiweket, mert ezek a korábbi birtokukon hatalmaskodtak. 
1504-1507 között visegrádi várnagy és jajcai bán. 
1505-ben ı, Tomori Pál, Radványi Szaniszló és mások egyezséget kötöttek, hogy egy 11 tagú bíróságnak 

alávetik magukat Abaúj-Szemere ügyében. 
1509-ben a jászói konvent vizsgálta Kelemennek két jobbágy elleni erıszakos cselekedetét. 
1514-ben Abony ura, amikor azt a Dózsa-felkelés során Sisáry Bálint és az általa fellázított parasztok 

felégették és kifosztották. Az ügyet 1515-ben II. Ulászló király kivizsgáltatta. 
1520.02.25. napján Budán II. Lajos király tájékoztatta a jászói konventet, hogy Saap birtokért Kapy Miklós 

a zálogösszeget le kívánja tenni neki és anyósának. 
1520.03.25. napján a jászói konvent jelentette II. Lajos királynak, hogy eltiltották ıt és anyósát birtoklás-

tól, zálogért pénz felvételétıl a Kapy Miklós elleni ügyében, Saap birtok vonatkozásában. 
1523-ból fennmaradt egy kötelezvénye. 
1523.08.30. napján Budán, Újlaky Lırinc elıtt maga és anyósa nevében a Kapy Miklóssal kapcsolatos per-

ben megállapodik, hogy a döntést ítélımesterekre kell bízni. 
1523.11.03. napján a jászói konvent elıtt maga, anyósa (Gechei Lászlóné) és fia nevében megállapodott 

Kapy Miklóssal, hogy a perüket ítélımesterek döntésére bízzák, azonban ezt a pestisjárvány miatt közö-
sen elhalasztották. 

Állítólag egy 1255. évi oklevélben emlitett Leustách fia Mihály megsebesült a tatárok elleni harcban, és ezért 
kapta azt a címert, amit Szemere Kelemen is használt pl. a fennmaradt 1505. évi osztálylevélen.  

Második felesége Gechey Borbála (okirati elıfordulása: 1493) 

= 1476 után 
79,425. stainzi Stolcz Magdolna / Magdalena Stoltz de Slantz de Silesia / Magdalena Stolz 

von Simsdorf (Gostom) † 1492 
Helyesebb elnevezése a családnak Stoltz / Stolz von Simsdorf (vagy Gostom). 
Címerük: Siebmacher, Preussischer Provinz Schlesien Teil II. s. 127, Tafel 77 alatt található. 
A család eredetileg Borsod vármegye északi végébıl, határterületrıl származik, Ziliz (Selez, Zeliz), mely 

birtok 1470-1475 között Szemere birtok volt.  
1476 után házasodhattak, mert 1476-ban volt Mátyás király és Beatrix esküvıje. 
Szemere család XVII. századi halotti beszédébıl tudjuk, hogy Magdolna sziléziai fınemes volt, Beatrix ki-

rályné udvarhölgye, legfıbb komornája. (Itt a fınemes megjelölést óvatosan kell értékelnünk, mivel alig 
van nyoma a családnak a korábbi idıbıl fennmaradt iratokban) 

Bátyja volt Stoltz de Slantz Miklós megyéspüspök, aki a bolognai egyetemen tanult (testvérével, rokonával 
Jánossal). Mátyás király egri kanonokból váradi püspökké nevezte ki (megerısítés: 1470.08.08.). Úgy 
tőnik, hogy székhelyét nem foglalta el, azonban helynök útján kormányzott. A váradi püspöki szék 1471-
1476 között üres volt, és annyi biztos, hogy ez a Miklós 1477 elıtt meghalt. 

Magdolna János nevő bátyja a családot tovább eredeztette, közvetlen ága ma a Henckel von Donnersmarck 
család. 

1492-ben Szemere Gergely szülését követı gyermekágyban halt meg. 
 

79,426. fúlókértsi és felsıszendi Fúló Antal (okirati elıfordulása: 1552-1558) 
Talán ı lehet az a Fúló Antal, aki 1549-ban Szabolcs megyében Báj birtokosa. 

79,427. Baktai / Baktay Anna (okirati elıfordulása: 1559) 
 

79,428. kinizsi Kinisy Ferenc  
79,429. kércsi és góbisházi Góbis Dóra (okirati elıfordulása: 1564) 
 

79,430. pilisi és szilasi Szilassy György (okirati elıfordulása: 1562-1573) 
1562.01.03. napján Pánd és Pilis birtokaiban I. Ferdinánd király érdemei miatt megerısíti. 
1562-ben I. Ferdinánd király Losoncz-Tugárra (is) új királyi adományt adott neki. 

79,431. kövesdi Kövesdy Ilona 
 

79,432. Putnoky János (okirati elıfordulása: 1512-1565) 
 

79,434. hevesi (demétei, haraszti, somi) Bornemissza Benedek (okirati elıfordulása: 1533-
1575) †  Deméte, 1570-1575 között 
1533.05.06. napján Bécsben kelt okiratban I. Ferdinánd király nemességet és címert adományozott neki, 

ezzel Bornemissza Benedek volt az elsı magyar, akinek a király a trónra lépése után (1526) nemességet 
adományozott. 

1537-ben I. Ferdinánd király Bornemissza Benedek hőtlennek bizonyult sógorának, Máriássy Máténak a 
birtokait átadta Bornemissza Benedeknek. 

1547.10.28. napján (ki?) Haraszt és Porács falvakbeli birtokait átadta ifjabb (?) Bornemissza Benedeknek 
1ooo forintért. (Ha jó a fordítás, akkor ez az oklevél nem rá vonatkozik, ha az ifjabb jelzıt szó szerint 
értjük.) 
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1559-1560 között Gyula várának kapitánya, tisztségétıl való megválását a végvári katonasággal való szem-
bekerülése okozta. 

1561-ben feleségével és gyermekeivel (János, Gáspár, Klára, Dorottya, Borbála, Katalin) ellentmondottak 
Máriássy Pál birtokigényével szemben. 

Elınevei az újabb és újabb birtokai szerint alakultak, például: 1549-ben „demétei”, 1557-ben „haraszti”, 
1569-ben és 1575-ben „somi” elınévvel. 

= 1533-1534 
79,435. márkusfalvi és batizfalvi Máriássy Margit (okirati elıfordulása: 1534-1570) † 1574 

Négy fitestvére közül hárman biztosan hısi halált haltak: Orbán és János 1526-ban Mohácsnál, Ferenc pedig 
1534-ben. Mátyás nevő testvére 1542-ben halt el. 

 

79,436. alsó és felsıkékedi Kékedy János † elesett, Tokaj, 1537. 
Perényi Péter kapitányaként Tokajnál a tokaji csatában a Tiszába fulladt. Ennek pontos idıpontja a 

szakirodalomban nem egységes, ezért csak az évet jelöltem meg. 

79,437. tárczay Tárcai Zsófia / Erzsébet (okirati elıfordulása: 1552) 
 

79,438. Szinyei Merse László † 1519. aug. 26. után 
1519.08.26. napján Budán kelt II. Lajos oklevele, mely szerint az ı és társai kérésére új ítélet hozatalát írta 

elı a kérelmezık ellen Zarno-i Feyr János által indított perben, mely bizonyos oklevelek miatt és pénz-
tartozásból kifolyólag indult. 

1520.05.25. napján kelt II. Lajos király oklevele, mely neki és társai kérésére átírja IV. Béla király 1262-ben 
kibocsátott oklevelét. Ez az oklevél azután kallódott el, hogy a Szinyei kastélyt a betörı lengyelek 
felgyújtották, és az okleveleket elhordták, illetve mentették. Ugyancsak II. Lajos átírta III. András király 
1296.09.20. napján kelt oklevelét a Sáros megyei Wythezmezew birtokra, mert az okirat a régisége és a 
lengyel támadás miatt megrongálódott. 

1524.04.04. napján kelt okiratban Torna megye tanúsítja, hogy február 15. napján Zarno-i Imre Feyr János 
fia Kristóf nevében tıle és társaitól oklevelek bemutatását kérte a zarnói birtokrészre. Ez volt az a 
birtok, melyet néhai Zarno-i László Szinyei Merse László apjának adott át. A kérelmezık azt felelték, 
hogy nem tudnak ilyen oklevélrıl. Emiatt a megye esküre kötelezte ıket. 

Második felesége Bacskay Kata. 

79,439. izbugyai Izbugyai Krisztina  
İsfájához forrás pl.: TURUL 1902-1 „A Bethleni és Zbugyai család czímeres levele 1431-bıl, vagy Szluha 

győjteménye. 
 

79,440. vajai Vay Antal (okirati elıfordulása: 1545-1570)  † 1570-1574. 
1545. évben a Vitkay család lányági leszármazóinak ellentmondása ellenére testvéreivel Vitkay Gergely és 

Ambrus magvaszakadásuk miatt a koronára szállt birtokaiba (Szatmár vármegye: Vitka, Kisvarsány, 
Kiskolcs, Kápolna-telek) beiktatást nyertek.   

1548. évben ı és testvérei jánosi Kántor Margittól örökbevallás útján megszerezték a Szabolcs vármegyei 
Berkesz falut.  

1549. évben egyezséget kötött rokonságával a leleszi konvent elıtt folyt peres és hatalmaskodási ügyben. 
1550. évben Berkesz falu egy újabb birtokrészére (mely eredetileg Petheházi Gáspár birtoka volt, amit 

Ádám deáknak eladott, kinek özvegye örökbevallotta a Vay családnak) I. Ferdinánd királytól adományt 
és beiktató parancsot kapott testvéreivel együtt. 

1550. évben a csicseri Orosz Mihálytól zálogba szerzett Berkesz-i házra és nemesi kuriára I. Ferdinánd 
királytól adományt kapott Orosz Mihály ellentmondása ellenére. 

1552. évben Petneháza, Gyulaháza, Berkesz, Gégén és Komoró birtokrészekre ı és testvérei ellentmondás 
ellenére I. Ferdinánd királytól adományt és beiktatást nyertek. 

1563. évben komorói Ormós Mihálytól megszerezte feleségével együtt Komoró, Berkesz és Bessenyıd bir-
tokrészeit. 

1570.évben vitkai Nagy Demeter, mint a Vitkay család leányága elleni perben testvérei (Demeter és Péter) 
halála miatt jogutód lett, és ítéletlevelet kapott Báthori Miklós országbirótól. A per a vitkai, kiskolcsi, 
kisvarsányi és kápolnateleki birtokokra volt folyamatban. 

Ezután az ı kezében egyesült az egész családi vagyon.  

= 1563. elıtt 
79,441. csicseri Orosz Ilona (okirati elıfordulása: 1563-1579) † 1579 után 

1563.-ban komorói Ormós Mihálytól megszerzte férjével együtt Komoró, Berkesz és Bessenyıd birtokré-
szeit. 

1579. évben Vay Demeter özvegye (Tibay Ágnes) elzálogosította Orosz Ilonának az elhalt férjének Vaja és 
Berkesz özvegyi jogon birtokolt részeit. 

1579. évben a leleszi konvent elıtt jegybérét, és Vay Demeter özvegyétıl szerzett birtokait örökbe beval-
lotta gyermekeinek: Anna (Jánossy Jánosné), Dorottya (laskodi Bánchy Jánosné,) Zsuzsa, Kata, Fruzsina 
és László fiának Péter testvérének. Gyámként Báthori Miklós országbirót nevezi meg. 

 

79,442. nagymihályi Pongrácz Mátyás 
 

79,444. Tyukodi Simon (okirati elıfordulása: 1544) 
79,445. Vetési Anna 
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79,446. Nagymihályi (Csanády) János 
79,447. Csaholymonostori Csaholyi Anna † 1575 
 

79,450. magasmarti Pathó Menyhért (okirati elıfordulása: 1547-1581) 
1547-ben magasmarti birtokában királyi újadományként megerısítést kapott. 
1550-ben Berendi Baráti Kelemenné Katalinnal idézték Bınyei Mátyást ilosvai, lompérti, majádi és szoldo-

bágyi birtokok jogtalan elfoglalásáért. 
1581-ben Szatmár vármegye egy rokona panaszára ellene ítélt egy magasmarti foglalás miatt. Ez az adat 

azonban ellenkezik a felesége 1572. évi adatával, miszerint a felesége 1572-ben már özvegy volt. Kuta-
tandó kérdés.  

Magasmart más néven Patóháza volt. 
Pathó Menyhért származását kutatható feladatnak tartom, különös tekintettel arra, hogy több okirat 

fennmaradt, amelyben pl.: Hodosi Katalinnal (Baráti Kelemenné) közös jogügyletei voltak, Katalinnak a 
sógora Pathó István volt.  

79,451. Bakos Anna (okirati elıfordulása: 1572) † 1592 elıtt 
Bakos Anna származására vonatkozóan a következı regeszták következtetnek: 
1579-ben Báthori István országbíró elrendelte kiadni Pathó Kata (Barna Mátyás felesége) részére az atyja 

néhai Pathó Menyhért után illetı javakból a részét. 
1590-ben szentmártoni Farkas Pál fiának Istvánnak, és Barna Mátyás fiának Miklósnak volt a gyámja a 

Pathó Menyhért és Gáspár elleni örökségi perben. 
1630. februárban Szatmár mezıvárosban kelt okirat szerint osgyáni Bakos István, illetve szentmártoni 

Farkas István (ez utóbbi a maga és csepei Zoltán Ferenc meghatalmazottjaként is) megjelent, és biz-
onyos birtokok ügyében kijelentették, hogy azok a néhai Pató Menyhérté voltak, és amelyek Bakos 
Istvánt illetnék. A jószágot, visszaszerzés esetén felosztanák a következık szerint: fele Bakos Istváné, a 
másik fele Farkas Istvánt és Zoltán Ferencet illetné: 

1635. szeptemberben Csengerben kelt okirat szerint szentmártoni Farkas István (Farkas Pál és Pathó Zsófia 
fia) pénzösszeget ajánlott Bökény Istvánnak a Kóródi-berek kaszálóért. A kaszálót még a néhai Pathó 
Menyhért zálogosította el Farkas István anyai unokatestvérének (Pathó Ferencnek). Pathó Ferenc halála 
után az özvegye (Guthy Erzsébet) férjhez ment Bökény Istvánhoz, aki így szerezte meg a zálogot. 
Farkas István mint törvényes örökös és utód követelte a kaszáló visszaadását. 

A regeszták, valamint Nagy Iván és Forgon adatai alapján –különösen, hogy Bakos Istvánt (ifj.) Pathó 
Menyhért után nagyobb örökség illette meg (ifj.) Pathó Menyhért leszármazóival szemben- a következı 
családi kapcsolatrendszer állítható fel: 

 

Bakos János (1505-1552)-Lorántffy Orsolya 
 Bakos János (1583)-Pirinyi Zsófia 
 (1.f. Galopy Anna; 3.f. Dersffy Borbála) 
  Bakos István + 1632.07.06 – 1633.05.28. között – Perneszi Erzsébet 

(Perneszi Erzsébet 1620 elıtt Lónyai Andrásné volt. 1620-ban meghalt Lónyai András, 
1621-ben Bakos István felesége lett, majd 1622-ben már válni akart, és 1633-ig külön is 
éltek, gyermekük nem maradt, a két Lónyai gyereket nevelte az özvegy) 

 Bakos Anna –Pathó Menyhért (1547-1581) 
  Pathó Zsófia- szentmártoni Farkas István 
   Farkas István 
  Pathó Margit-csepei Zoltán Mihály 
   Zoltán Ferenc  
  Pathó Kata-Barna Mátyás (1590) 
   Barna Miklós (1590) 
  Pathó Gáspár (1590) 
   Pathó Ferenc – Guthy Erzsébet (2.f. Bökény István) 
  Pathó Menyhért (1593) 

 

Az 1630. évi regesztát csak úgy tudom értelmezni, hogy az örökség - vagy a vita - tárgya olyan vagyon 
volt, amit (ifj.) Pathó Menyhért a felesége révén szerzett meg, tehát Bakos-vagyon volt. Erre építettem 
rá Bakos Anna ısfáját. További problémafelvetéseimet, lásd.: Lorántffy Orsolyánál (158,903). 

 

79,452. madocsányi Madocsányi Miklós 
 

79,454. ugornyai Petry István 
79,455. Bogáti Julianna Dorottya (okirati elıfordulása: 1582) 
 

79,456. nagybossányi és nagyugróczi Bossányi János (okirati elıfordulása: 1516-1556) 
Elsı felesége Mechkey Sára (István-Szunyogh Eszter lánya).  
1548.-ban a király kötelezte Hrussóy Jánost arra, hogy adja vissza neki az elfoglalt birtokait. Hrussóy 

elzavarta Bossányi embereit, újból elfoglalta a birtokokat, emiatt a király Nyitra és Bars vármegyék 
alispánjait utasította, hogy Bossányi Jánost védjék meg. 

79,457. csúzi Csúzy Anna (okirati elıfordulása: 1540) 
Elsı férje marczelházi Pósár János. 
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79,458. zeleméri Kamarás László (okirati elıfordulása: 1556-1573) † 1573.; tem. Sárfı-i 
templomban. 
Tanult ember. 
1556.04.21. napján kelt Debrecen város tanácsának jegyzıkönyve, mely szerint a ” Posztó-metszı János “ 

megtalálta a megjelölt és elveszett lovát Debrecenben Kamarás Lászlónál. A lovat visszavette, de a 
jegyzıkönyv nem szól arról, hogy hogyan került a ló Kamarás Lászlóhoz. 

1556-ban egri várnagy és Zelemér egyetlen földesura. 
1559-ben az egri várban gondviselı Veranchich Antal püspök alatt, majd ezután az esztergomi érseki javak 

igazgatója. 
Esztergom vármegye fıispánja. 
Nyitra megyében a sárfıi templomban temették el, a síremléke nincs már meg, azonban a beszámolók 

szerint azon keresztes zászló volt látható, ebbıl pedig az következhet, hogy valamilyen „keresztes” hadi 
cselekményben vehetett részt. 

79,459. nagylaki Jaksith Skolasztika (okirati elıfordulása: 1530-1560) 
1530.09.07. napján I. (Szapolyai) János király jóváhagyta Jaksics Márk végrendeletét. A végrendeletben 

feleségére és lányaira hagyta birtokait pl.: Csomorkány, Sámson. Apja után örökölte Péterlaka és hét 
faluja nagy részét 

1535.12.21. napján I. (Szapolyai) János király megerısíti Jaksics Márk végrendeletét. 
1536.03.04. napján a csanádi káptalan beiktatta ıt, anyját és lánytestvéreit a nagylaki uradalomba, ezzel 

együtt Csomorkányba, Sámsonba, Rárósba és Tót-Kutasba. Apja halálával birtokai lettek: Király-
hegyesfalu, Mezıhegyes, Rákos és Fellak puszta, Czefresd vár, Paterlaka hét falva stb. 

1537.07.14. A csanádi káptalan újra beiktatja ıket a fenti birtokokba, 
1539.05.24. Szentszávai Herczeg Mátyás özvegye leánynegyedet követelt Jaksics Márk özvegyétıl és lá-

nyaitól követeli a csomorkányi birtokból, a csanádi káptalan felszólította ıket, hogy a leánynegyedet 
adják ki.  

1539.07.09. napján a csanádi káptalan jelentette, hogy idézte Polixénát, hogy adja ki Jaksics Demeternek a 
Csanád megyei birtokaiból neki járó jegyajándékot és hitbért. 

Elsı férje ruszkai Dobó Domokos (okirati elıfordulása: 1558-1563). (Megj.: Engel Pál nem említi, hogy 
Dobó Domokos a férje lett volna. Ami biztos: a Zeleméri Kamarás gyermek anyja ı volt.) 

 

79,460. görgıi és toporczi Görgey Lırinc (okirati elıfordulása: 1522-1563) * 1481 körül † 
1565. 
Szepes vármegyei alispán. Lıcse „alispánja” 1522-1563 között. Mikszáth Kálmán állítólag róla mintázta 

Görgey Pált a híres könyvében, melynek címe: „A fekete város”. 
1538-ban zálogba vette Görgey Jánostól annak Görgı és Répás birtokait, ennek nıvérei ellentmondtak. 
1538-ban 150 forintot kölcsönzött Sauer Sebestyéntıl. 
1539-ben 150 forintot kölcsönöz Ipolyfy Miklóstól, zálogba adva Kistoporc felét Sawniczky Jakabnak és 

Kunczky Miklósnak. 
1541-ben beiktatták a görgıi kúriába és répási birtokba. 
1542-ben zálogba adta a kistoporci birtoka felét Segnyey Lászlónak. 
1542-ben I. Ferdinánd király megdorgálta, mert megtagadta a dézsma kiadását János prépostnak. 
1542-ben a vármegye által kiállított öt lovas parancsnoka. 
1543-ban Répás határsértése miatt Csorba Lászlóval pereskedik, a pert 1544-ben elvesztette. 
1544-ben Vincenti Gáspártól zálogba vette görgıi birtokát. 
1546-ban Szakács Boldizsárnak bérbe adta Répás birtokát. 
1546-ban Teıke fiaktól visszaváltja az apja által 1526-ban elzálogosított Farkasfalvi részt. 
1547-ben visszaváltotta Segnyey Lászlótól a kistoporci birtokot, de ugyanazt Rédey Kelemennek 

zálogosította el. 
1548-1555 között szepesi alispán.  
1549-ben 160 forintról adott kötelezvényt Zsófia és Bora nıvéreinek, mely ıket anyjuk után megillette ıket. 
1550-ben 50 forintért Bornemissza Benedeknek (? 79,434) adja zálogba Répás birtokot. 
1551-ben Kommer Simontól zálogba vett egy birtokot. 
1551-ben Borbála nıvére beperelte 230 forint tartozás miatt. 
1551-ben megörökölte Görgey Vilmos birtokait. 
1552-ben 200 forintért Stoll Margittól és Orsolyától Görgın telket vett zálogba. 
1553-ban kiegyezett Csorba Andrásnéval Görgı szántó és birtokrész ügyében. 
1553-ban ellentmondott Görgı és Répás egy részének a Paludszkyak részére történı beiktatása ellen. 
1553-ban birtokot örökölt a Stoll családtól és kiegyezett ebben az ügyben a Csorba családdal. 
1557-ben ellentmondott Görgey Borbála és Hedry Ágoston közötti szerzıdésnek. 
1561-ben a Zozna családdal kiegyezik Görgey Vilmostól örökölt birtokrésszel kapcsolatban. 
1562-ben megegyzett Csorba Lászlóval és Ficzenes Gáspárral, és így megszerezte a nádortól nekik adott, 

(Görgey Vilmost régen illetı) birtokot. 
Elsı felesége kürti Pogrányi Margit. 

79,461. kolcshosszúmezei Körtvélyessy Margit (okirati elıfordulása: 1565) † 1565 után 
1565-ben, mint özvegy tiltakozott Bornemissza Gergely ellen, aki elhordta felsırépási szénáját. 
Néhol az asgúthy családba sorolják. 
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79,462. csetneki Csetneki László (okirati elıfordulása: 1541-1556) † 1575 elıtt 
Szapolyai János Zsigmond (II. János) király híve, ezért 1556. évben I. Ferdinánd király elkobozta birtokait, 

pl.: Csetnek, Dobsina.  
Elsı felesége melléthei Dévényi (Divinyi) Zsófia (avagy Mellétei Zsófia). Ellenırizendı még, ha elıkerülne 

más irat, hogy Csetneki Zsófia anyja véletlenül nem Divinyi Zsófia volt-e.  
Egy forrás Csetneki Ferencet adja meg Zsófia apjaként. A TURUL 1900-2 számában A Dobóczy család 

genealogiája címő munkából idézek: 
„….Görgöy Christóphnak voltanak öt leánya, mellyet férnek attanak. Edgyiket Friski Bertóti Jánosnak, 

mely volt az elıbi feleségétıl való. Monaki Mihál János Péter hugától. 
Az utolsó felesége volt Czetneky Ferencz leánya, melytıl való az fia Estván Leányi edgyik Mariási 

Andrásné, másik Sulyok Estvánné, harmadik Pécsy Gáspárné, nedegyik Berzevici Bálintné….” 
Ezzel az idézettel az a gond, hogy egyetlen Csetneki Ferenc jöhetne számításba, akinek 1572-ben  
Széchy Sára volt a felesége, ugyanakkor Nagy Iván és Forgon az itt megadott adatokat közli (egyben Zsófia  
testvérének jelölik ıt), és Wagner sem igazolja a fenti részlet tartalmát. A magam részérıl a jelenlegi állás 
pontot foglalom el, azonban jelzem, hogy amennyiben még egy generáció bekerülne az ısfába Csetneki Fe 
renc és Széchy Sára révén, az igen nagy változásokat hozna Széchy Sára révén, hiszen a Rhédey, Recski,  
missei Sári, Zólyomi, Dorogházy stb. családok kerülnének be az ısfába… 

79,463. Kenderessy Anna † 1575 után 
Az általam felkutatott adatok bizonytalansága miatt csak utalok arra, hogy Nagy Ivánnál két Kenderessy 

család is említésre kerül, ahová elvileg tartozhat Anna. Kutatni érdemes a kérdést tovább, úgy a 
Kendeffy család vonzáskörzetében, mint a felsıszálláspataki Kenderessyeknél. 

 

79,464. bedeghi Nyáry Lırinc (okirati elıfordulása: 1541-1559) * 1515-1520. † Szucsány, 1559. 
Több hadjáratban vett részt. 
1541-ben feleségével együtt kapta királyi adományként, a következı birtokokat: Túróc megyében 

(Tótpróna, Rudna, Jeszenova, Hadviga, Brisztye, Borczova, Dubova), Szucsány-Szentmihályi 
uradalomban (Szucsány, Krpellán, Nolcsó, Szentmihály, Nedozsér, Bodorfalva, Bálintfalva, Podhrágy, 
Dubova, Ivaknófalva); Hont megyében (Teszér, Házasterjén, Puszta-pir, Kispeszek). 

1546-1547. között harcolt a schmalkaldeni háborúban (ahol a császár és a pápa szövetségeseikkel vere-
séget mértek a protestánsokra), majd mikor Nyáry Ferenc megbetegedett, ı és Bakics Pál vezette to-
vább a sereget. 

Nyáry Ferenc után Hont vármegye fıispánja, fılovászmester. 
1547-ben Szolnok várának kapitánya, ez akkor elsırendően fontos vár volt.  
1551-ben Amikor a Szent Koronát Szapolyai János király özvegye (Izabella) átadta I. Ferdinánd királynak, a 

Szent Koronát kísérı küldöttségnek egyik vezetıje. A koronát Tokajig kisérte Dobó Domokossal, aztán 
átadták Serédy Györgynek. I. Ferdinánd király ezért koronaırré nevezte ki.  

1552. szeptemberében a törökök megostromolták Szolnok várát. A fıként zsoldosokból álló védısereg 
szeptember 4.-én éjjel megszökött, közöttük volt Nyáry Lırinc is, azonban szinte azonnal megbánva 
hőtlenségét, néhány katonával visszatért, tovább küzdött, azonban (miután 17 sebbıl vérzett –családi 
krónika szerint-) Ali pasa fogságába esett, és elıször Temesvárra, majd Konstaninápolyba került a 
Héttoronyba.  

1553.09.09. Konstantinápolyban kelt Verancsics és Zay levele I. Ferdinánd királyhoz, melyben jelzik, hogy 
kérték Hrusztem pasától többek között Nyáry Lırinc elengedését. 

A Héttoronyban két évet volt fogságban, végül regıczi Huszár Imre kiszabadította, akinek ezt több falu 
adományozásával hálálta meg. Francia hajón Velencén keresztül 1554 tavaszán érkezhetett Magyar-
országra, mert 1554.05.04. napján Móré Gáspár elleni perben már tanúként hallgatták ki.  

1555.07.21. napján a kérésére Nádasdy Tamás nádor meghagyta, hogy Nyáry becsületének kiderítése miatt 
tanúkihallgatások legyenek, tanúkat állítsanak elı.  

Ezután Szolnok elvesztése miatt perbe fogták, errıl tanúskodik 1555.10.10. napján Pozsonyban Nádasdy 
Tamás nádornak írt levele.  

1555.11.30. napján a gyıri káptalan tett jelentést a tanúk meghallgatásáról, mely tisztázta a becsületét. 
1557.01.15. napján Pozsonyban kelt levélbıl kiderül, hogy még nem döntöttek az ügyében. Ebben a levél-

ben a költségekre panaszkodik, és megromlott egészségérıl ír.  
Nyáry Lırinc élettörténetét sok irodalmi mő feldolgozta, pl. festményre is került: Than Mór „Nyáry és Pekry 

elfogatása” (1853)  

= 1540 elıtt 
79,465. túrócszentmihályi Thúróczy Márta (okirati elıfordulása: 1540-1571), * 1525 elıtt, † 

1571. febr. ? 
1541-ben birtokokat kapott feleségével együtt királyi adományként, pl: Túróc megyében (Tótpróna, Rudna, 

Jeszenova, Hadviga, Brisztye, Borczova, Dubova), Szucsány-Szentmihályi uradalomban (Szuicsány, 
Krpellán, Nolcsó, Szentmihály, Nedozsér, Bodorfalva, Bálintfalva, Podhrágy, Dubova, Ivaknófalva); Hont 
megyében (Teszér, Házasterjén, Puszta-pir, Kispeszek) 

1560-ban a Thuróczy rokonok perbefogták. 
Néhány genealogia említi, mintha enyingi Török Margit is felesége lett volna Nyáry Lırincnek. Ezek a 

genealogiák koncepciózusnak tőnnek, és arra irányulnak fıleg, hogy az Esterházyak egyik ága késıbb 
megszerezhessék az enyingi Török vagyont. Ez azért is nagyon fontos, mert ezek a genealogiák adják 
meg vélhetıen tévesen egyes Nyáry felmenık feleségeinek a nevét, így pl.: Nyáry Miklós felesége Kewe 
Anna lett volna. (MOL P108. D; Thököly Éva ısfája) 
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79,466. enyingi Török Ferenc (okirati elıfordulása: 1534-1571) † 1571. jan. 16. 
Hunyad vármegye fıispánja, dunántúli fıkapitány, hadvezér, báró. 
1534-1543 között nevelıje volt Tinódi Lantos Sebestyén. 
1541-ig Szigetváron nevelkedett. 
1550-es években a törököket előzte Szigliget alól, ami akkor a családi birtoka volt. 
1554-ben az esküvıjéhez Nádasdy Tamás kölcsönzött neki sok tárgyat a sárvári tárházából. 
1556-ban felakasztatta Széll Péter kapitányt, aki Kaposvárt gyávaságból elhagyta.  
1566.06.30. napján azon királyi seregek fıvezére, amelyek Veszprémet visszafoglalták, másik fıvezér az a 

Salm gróf volt, aki késıbb az ı özvegyét vette feleségül, a harmadik Gyulaffy László (158,534) volt. 
Párviadalra hívta ki a budai pasát, aki nem mert ellene kiállni, mivel párvidalokat tekintve is nagy híre volt. 
Testvérével úgy osztotta meg a birtokokat, hogy az Erdélyen kívüli birtokokat ı, az erdélyi birtokokat a 

testvére kapta. A döntés kedvezıtlen volt számára, mivel a török hódítás miatt megfelezıdtek birtokai, 
ezek egy része végleg elveszett (pl.: Simontornya, Ozora, Szabadka, Cserög, Futak és Enying), és más 
részét idılegesen fel kellett adnia pl.: Szigetvárt a királynak engedte át, mivel apja fogsága miatt szük-
ség volt erre.  

1567-ben újra az egyik leggazdagabb földbirtokos lett, mivel sógora, guthi Országh Kristóf országbíró (egy-
ben az utolsó Országh-családbeli férfi leszármazott) halálával a család kihalt, az Országh-család teljes 
vagyonát megörökölte.  

1567.07.12. napján Budán kelt Verancsics és Teuffenbach irata Miksa császárhoz, melyben jelzik, hogy 
hírük van arról, hogy Thury György és Török Ferenc Pápán csapatösszevonást tartott. Kérték, hogy 
tartassák ıket vissza ettıl. 1567.07.21. napján Pozsonyból Johann Trautson írt Musztafa budai pasának, 
ebbıl kiderül, hogy Thury Györgyöt és Török Ferencet visszarendelték. 

1567-ben elfoglalta Sirok és Oroszlánkı várát (Országh-örökség), a többi várat nem tudta birtokba venni, 
mert azokat mind elfoglalták a törökök. 

1569-1570 között Diósgyır zálogbirtokosa. 
1570.10.30. napján Bécsújhelyen kelt levélben (melyet Károly fıherceg Miksa császárnak írt) olvashatunk 

arról, hogy Török Ferenc (mint dunántúli fıkapitány) küldött négy török zászlót és egy foglyot. 
1570-ben a Domoszló melletti Oroszlánvár birtokosa, uradalmának ez volt a központja. 
1570-ben a diósgyıri pálosoktól bérelt egy miskolci kımalmot, szılıt, és házat, majd ezt a bérleményt 

késıbb az újhelyi pálosoktól bérli újra. (Egyéb szerzıdései is fennmaradtak a pálosokkal kapcsolatban.) 
Állítólag a debreceni református fıiskola egyik alapítója. A reformációt támogatta, néha túlzásokba esve, 

mivel elıfordult, hogy királyi megrovást kapott egy katolikus pap kigúnyolása miatt. 

= Pápa, 1554. júl.15. 
79,467. guthi Országh Borbála (okirati elıfordulása: 1554-1580) † 1580. máj. 4. – 1580. máj. 

25. között 
Reformáció terjesztésének lelkes híve. 
1567-1571 között Országh Kristóf halála után férjével birtokolta pl.: Markazt, Halmajugrát és más jelentıs 

birtokokat. 
1569-ben Oroszlánkı várának tartozékaira (pl.: Ugra) királyi adományt kapott. 
1569.10.05. napján korábbi Országh birtokokat (pl.: Baglyasalja fele) Miksa király 24.000 forintért ado-

mányba adta neki és férjének. 
1570-ben adományként kapta férjével Átányt, Szajla, Sirok, Vámosgyörk várakat és falut. 
1571.10.10. napján Bécsben kelt levélben Johann Trautson fıudvarmester írt neki, hogy „örömmel hallotta 

hírét lánya, Török Fruzsina és Drugeth István frigyének”. Elnézést kért, hogy az esküvın nem tud meg-
jelenni. 

1572-1574 között feleségül ment második férjéhez, Salm Eck grófhoz. 
1574.07.30. Bécsben kelt az a részvétnyílvánító levél, melyet Johann Trautson fıudvarmester küldött öz-

vegy Eck Salm grófné Országh Borbála részére. 
1578-ban támogatta Bornemissza Péter: „Ördögi Kísértetek” könyvének megjelenését, mely egyértelmően 

Habsburg-ellenes iromány volt. 
1578-ban (valószínőleg ekkor) ment hozzá harmadik férjéhez, Geszthy Ferenchez. 
1579.04.01. napján az egri káptalan elbúcsúztatni kérte tıle Konyárdi Jánost Keresztesrıl. 
1579.05.20. napján Geszthy Ferencnéként szolgabírót és esküdtet kért egy elzálogosított pártaöv és arany-

győrő visszakövetelésére. 
1579.05.20. napján idézték, hogy állítsa törvény elé a Mohiban lakó Czudar Dénest, Tomori Ferencet, Tóth 

Jánost és Büki Imrét.  
1579.05.20. napján jobbágyokat kért búcsúztatni tıle Keresztesrıl. 
1579.06.17. napján idézték, hogy állítsa törvény elé jobbágyát, Kozma Istvánt. 
1579.06.17. jelentés születik, hogy a pártaövet és két aranygyőrőt Csohány Andrástól megpróbálták vissza-

szerezni, aki azt mondta, hogy „legyen meg az hatvan forint és megadja.” 
1579.06.17. napján Baksy családtagok szökött jobbágyot követelnek vissza tıle. 
1579.07.01. napján idézték, hogy állítsa törvény elé jobbágyát. 
1579.09.23. napján férjével prókátort vallottak, Dóczy-ügyben, mint alperesek. Az ügy: 1578.07.08. napján 

Országh Borbála a szervitoraival és néhány nem nemessel elhurcoltatta a felperes Tégláson lakó jobbá-
gyait, elvett tılük 26 forintot, és mindenféle munkát végeztetett velük, hatalmaskodott. 

1580.04.20. napján kelt okirat szerint Damassy István képviseli, és tiltakozást terjeszt elı, amely szerint a 
(melyik?) szolgabíró jelentését el kell fogadni és nem lehet attól egyszerően elállni. 

1580.05.04. napján elbúcsúztatni kérik tıle Kovács Jakabot Kövesdrıl. 
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1580.05.25. napján kelt okirat szerint Bácsmegyey Balázs litteratus a Thegzes-pert a „most” meghalt 
Országh Borbála fiára, Török Istvánra átszállítja. 

 

79,468. alsólendvai Bánffy István (okirati elıfordulása: 1522-1568) * 1522. febr. 9. † Cernec, 
1568. jan. 28.; temetve Szemenye klastrom 
Tanítója volt gyermekkorában Orbonai Rác György (†1572), alsólendvai református tanító. 
Habsburgpárti fıúr, miközben az alsólendvai vára a protestantizmus terjesztésének központjává vált, ahol 

nyomdát alapítottak és ahová az elsı protestáns prédikátorokat is befogadták. 
1541-tıl haláláig Zala vármegye fıispánja. 
1542.12.13.-án kapta meg Nádasdy Tamás a meghívóját Országh Magdolnával kötendı esküvıjére. 
1543 júliusában Pécset kényszerőségbıl el kellett hagynia a hatamas török beözönlés miatt. 
1543-ban gyertyánági jobbágyai kirabolták csebi Pogány Gáspár jobbágyait. 
1548.01.07. napján Boconföldén kelt okiratban Kávássy Kristóf bepanaszolta Nádasdy Tamásnak, mert ál-

landó bosszúságokat okozott neki, pl.: fegyverrel a házára tört és elvitt mindent, még az ajtókat és 
ablakdeszkákat is. 

1551-ben Balassa János által vezetett genovai követség tagja, mely üdvözölte Miksa fıherceget és az 
1548.09.13.-án nıül vett Habsburg Mária spanyol infánsnıt. 

1552-ben dunántúli országos fıkapitány, verıcei várnagy.  
1554-tıl asztalnokmester. 
1556. júliusában részt vett Babócsa várának a töröktıl való elfoglalásában Zrínyi Miklós (79,270) és Ná-

dasdy Tamás seregében. (Zrínyi Miklós lánya Orsolya, Miklós fiának lesz a felesége késıbb) 
1563.09.08. napján I. Miksa király koronázásán részt vett és oda 72 lovasból álló csapatot vezetett másod-

magával. 
1566. szeptemberében a szigetvári csata alatt a csapataival Miksa király gyıri táborában tartózkodott, nem 

tudott Zrínyi Miklós (79,270) segítségére sietni. 
1567. novembertıl haláláig országbíró, egyes források szerint fıasztalnokmester. 
Magyar és latin nyelven fennmaradt naplója, melyet az 1551-ben nyomatott Calendarium historicum címő 

könyv üres részeibe írt be. Naplója a magyar történelem nagy kincse, 1534-tıl taglalta a család törté-
netét, mely naplót leszármazói és mások is folytatták, a teljes  kéziratot Sélyei Elek „Az Alsólindvai 
Bánffy nemzetség naplója” címmel közölte (Tudománytár 1841) 

= Alsólendva, 1543. jan. 22.  
79,469. guthi Országh Magdolna (okirati elıfordulása: 1543-1584) † 1584. febr. 5.; temetve 

Alsólendva 
1543-ban aranyékszereket perelt Keglevich Pétertıl. 
Fennmaradt leveleibıl (fıképp Nádasdy Tamásné Kanizsay Orsolyával folytatott levelezése) látszik, hogy 

mővelt, vallásos, szorgalmas, és jószívő volt, emelett gazdálkodott, kertészkedett és híresek voltak hím-
zései-varrásai. 

Jellemleírását Takáts Sándor piarista történetírótól ismerjük, aki azt nem említi, hogy Országh Magdolna 
protestáns volt. 

Gyermekei mellé több nevelıt fogadott, pl.: orbonai Rácz György, Zudoholyi András, szentgyörgyvölgyi Ba-
kács Farkas. 

1548-ban Országh Kristóf ellen pert indított a domoszlói várból és annak uradalmából követelt magának egy 
részt, a vita végül 1560-ban egyezséggel zárult. 

 

79,470. gersei Pethı Benedek (okirati elıfordulása: 1520-1569) 
1542.07.09. napján Zala megye fıispánja. (említik pl.: a pozsonyi kamarai zárszámadásban) 
1569-ben Choron Margit írta sógornıjének Pethı Benedekrıl: 
„Az beléndfüvet szedeti pünkösd elıtt és apróra szaggatják és egy fazékba rakja, beköti és ire leszen és 

mikor reá jön az köszvény, csak azzal keneti és igen dicséri.” 
Valószínőleg tıle származik 1570-bıl a Festetics-levéltár missilisgyőjteményében található levél. 

79,471. devecseri Choron Praxides † 1591. aug. 1. után 
Említik „Frákszia” keresztnévvel is, különös azokban az iratokban, amelyek arról szólnak, hogy Nádasdy  
Tamás udvarolt a lányának (Zsuzsannának), és amely kapcsolatot Praxides ellenzett, és fondorlatos módon  
tönkre is tett. Nádasdy Tamás ezt írta róla 1591.08.01. napján  
 „….soha többé érette én egy szómat  sem vesztegetem. Az Isten adott volna szörnyő halált nekem 

azelıtt, ki esett volna tisztességemre inkább, sem mint hogy erre juték!... Ellenségemnek sem kívántam 
volna, a mit kívánt az jó asszonyom; meg adta Isten érni, hogy meggyőlöltessen egymással bennünk ...  
Az jó asszonyom pedig azt ítélte, hogy az ı leányát húszezer forintjáért kívánnám. Megmaradjon bár a 
pénzi! ha élhet, éljen bár sokáig.” (Vasárnapi Újság; 1914. 61 évf. 10. szám.)  

Végül a leány Alapy Gáspárhoz ment feleségül. 
 

79,472. bocsári Mocsáry Balázs (okirati elıfordulása: 1491-1524) 
1491. évben a budai káptalan elıtt Berényi Mihállyal magnélküli halálozásuk esetére kölcsönös örökösödési 

szerzıdést kötnek, ezt ugyanebben az évben II. Ulászló király megerısítette, itt „Bocsáry” néven 
szerepel. Az oklevelet a sági konvent 1524-ben átírt, ebbıl a példányból ismerjük a genealógiai 
kapcsolatokat is. 

 

79,474. dereszlényi Litassy Albert (okirati elıfordulása: 1469-1508) † 1508 után 
İseinek adatai a Daróczy levéltárból származnak. 
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1496.07.05. napján kelt Geréb Péter országbíró oklevele, mely kötelezte a garamszentbenedeki konventet, 
hogy iktassa be Várad és Venece birtokba Albertet. 

1496.07.26. napján kelt a garamszentbenedeki konvent jelentése II. Ulászló királynak, mely szerint amikor 
július 5. napján Várad és más birtokba be akarta iktatni Litassy Albertet, Váradi László és társa ellent-
mondott a beiktatásnak. 

1501.04.12. napján kelt II. Ulászló király oklevele az esztergomi vikáriusnak, hogy a birtokügyet tegye át a 
királyi kúriába. A felek voltak: Litassy Albert, Wáradi Miklós, Zobonya Imre és Bálint pap. 

1503.11.20. napján Budán kelt okiratban Ráskai Balázs tárnokmester és nádori bíró oklevele szerint nádori 
ember. 

1508-ban Selmec városát megintették Dóczy Demény és társai, hogy azon birtokrészeket, melyeket többek 
között Litassy Albert is zálogban tartott Paska Lázártól, szomszédjog alapján engedje át nekik. Érintett 
birtokok:  Szénásfalva és Vihnye. 

 

79,476. szentléleki Soóry János 
Lehetséges, hogy ı volt 1552-1554 között Gömör megye szolgabírója. 
Kérdéses az ısfája, szülei talán Sóry Albert (1522 elıtt) és Tornallyay Kata (†1522 után) lehettek. 

79,477. runyai Soldos Orsolya 
Személye kérdéses. Második férje Torma György. 

 

79,478. tótselymesi Tárczay János (okirati elıfordulása: 1486-1509) † 1509. máj. 3. után; 
tem.: (?) Szakolca?, ferences kolostor 
A XV. század végén, Mátyás király brukki (Pozsony vármegye, Brukk) várának parancsnoka, mely várat 

Mátyás király halála utáni istentiszteleten a polgárok elfoglalták, és kikényszerítették, hogy a várat 
átadja.  

1486-ban kelt okirat szerint 500 aranyforintért eladta a milaji, haraszti, parachi egész, máthéfalvi, 
kertvélyesi, szathioczi, zenthgyorgyi, borthoczi, busoni, lezneczi birtokokat, valamint Rykofalvát, 
Oszlopot, Lyndvát, Koterbakot, Halkvágását, Liponiket. Megjegyzem, hogy csak a leleszi konventnél 100 
birtokszerzı okiratát tartották nyilván. 

1493.09.15. napján zempléni fıispán. 
1493.05.31. napján barkói várnagy. 
1495-ben zádorlaki Dóczy Sára (Imre lánya) szerepel feleségeként a TURUL 1913-3 számában (János 

küküllıi fıesperes és családja), ugyanitt Bethlen Sára 1505-1513 között a felesége. Mivel Engel Pál 
egyértelmően Bethlen Sárát ismeri feleségének, a családfában Bethlen Sára került feljegyzésre. 

1496.08.15. napján Szapolyai István nádor (317,066) utasította a szepesi káptalant, hogy ıt és Mekcsei 
Györgyöt iktassa be a következı birtokokba: Medegies, Laccha, Radwan, Kerezthes, KaratchonMezeo, 
Vaspatakh, Babbapatakh stb. 

1498.02.24. napján már erdélyi sókamara ispán. 
1499.05.29.-1503 között mármarosi sókamara ispán és kassai harmincados. 
1500 elıtt Tolcsva város és Vámosújfalu birtokosa. 
1504.08.31. napján Polner János bártfai polgár egy (egyébként az erdélyi ügyekrıl szóló) levelében 

értesítette Corvin János haldoklásáról. 
1504.11.11-1506- között székely ispán, azaz székelyispán volt. Ekkor II. Ulászló királytól Hunyad megyébe 

Al-Gyógyot kapta adományba. 
1509.09.03. napján a szepesi káptalan igazolta, hogy eladta Milay és más birtokokat a Lápispataki 

családbelieknek 1500 forintért.  
Sírkövét a szakolcai ferences kolostorban találták meg. 

= 1495 elıtt 
79,479. iktári Bethlen Sára (okirati elıfordulása: 1494-1524) 

1495-ben ı és férje és társaik beiktatást nyertek csere jogcímén Borzsova birtokba, mely birtok korábban 
Borsovai Mihályé volt. 

1524-ben vejétıl zálogba vette a báni várkastélyt és tartozékait. 
 

79,480. = 79.474 
 

79,482. kisendrédi Endrédy György (okirati elıfordulása: 1497) 
Bars vármegye alispánja. 
1497-ben Lipthay Györgyné Bars vármegyei (Kis-Sarló, Vezekény, Loth, Kis-Óhaj) atyai öröksége és 

leánynegyede kiadása végett ıt és rokonait idéztette. 

79,483. Horváth Sára 
 

79,484. Dubraviczky János  (okirati elıfordulása: 1464) † 1464 után 
Az 1464 évi adománylevélben szerepel. Többször összetévesztik unokaöccsével (szintén János), akinek 

Kóvári Helena volt a férje. 

79,485. Kıkeszi N.  
Érdemes a kutatást folytatni, fontos családtörténeti összefüggések derülhetnek ki, ha sikerülne a személyét 
beazonosítani. 

 

79,488. nagylónyai Lónyay András (okirati elıfordulása: 1516-1547) 
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79,489. csobaji Csobay Luczia (okirati elıfordulása: 1585) 
 

79,490. szaniszlófi Báthory Elek (okirati elıfordulása: 1553-1581) † 1581. máj. 4.–1588. nov. 
15. között; tem.: Szilágyperecsen 
1574.04.06. napján Szilágysomlyón Kraszna vármegye alispánjai bizonyságlevelet adtak ki, eszerint Hor-

váth Gergellyel egyezséget kötöttek Horváth Gergely házának leégése ügyében. Az egyezség értelmében 
10 forint értékő lovat adott Horváth Gergelynek. Az okiratban az elıneve „Zanjzloffy” formában talál-
ható. 

1578.11.25. napján Zsibón kelt az a bizonyságlevele Jakchy Boldizsárnak, mely szerint vállalt átadni Vaj-
daszentiványon két jobbágyot és két házhelyet azzal, hogy ha mégsem adná át, akkor örökségébıl 100 
forinttal kevesebbet kapjon. Ugyanezen a napon Jakchy Boldizsár kijelentette, hogy ı átenged két job-
bágy és két puszta telket neki. 

1581.05.04. napján kelt a kolozsmonostori konvent oklevele, melyben perecseni Báthory Elekként szerepel 
feleségével Beoshaza elidegenítésének ügyében. 

Váradi kapitány. 
Valószínőleg az ı sírköve maradt fenn Szilágyperecsenben, a sérüléseket rajta a törökök okozták.  

= 1579 elıtt 
79,491. Jakchy de Kusaly Anna (okirati elıfordulása: 1579-1596) † 1596. ápr. 4. után 

1579-ben férjének jobbágya (Zabo István) a nevében ellentmondott, amikor Köıd és Kelencze birtokba és 
Aranyosmezıbe be akaták iktatni rátóti Gyulafi Lászlót (158,534). 

1588.11.15. napján Szilágysomlyón kelt bizonyságlevél szerint özvegyen Erdıtelki Mártonnal szembeni pe-
rében vallomást tett. A per elızménye, hogy Erdıtelki Márton 1587.07.13. napján megtámadta és meg-
ölte Chyjan János nevő jobbágyát. 

1590-1592 között Aszalós Tamással pereskedett, aki az özvegy diósadi jobbágyát (Farkas Jánost) megölte. 
A per következtében Aszalós Tamás örökös szabados jobbágyi sorba került (Annáé), és a meggyilkolt 

feleségét, gyermekeit kárpótolnia kellett 40 forinttal. 
1593-ban két szántóföldet vesz zálogba Perecseni Bernát Istvántól tizenöt forintért. 
1594.02.11. napján Perecsenen kelt okiratban Báthory Ferenc igazolta, hogy Jakchy Annának 26 forinttal 

adósa maradt. 
1594-ben Nagyfalun kelt okiratban a Kraszna vármegyei alispánok bizonyságlevelet adtak ki Kelemen Ist-

vánné és Jakchy Anna jobbágyai ellen, azok káromkodási (!) ügyében. 
1596.04.04. napján Perecsenben a szilágybadacsonyi jobbágyok kezeslevelet állítanak ki részére, egy job-

bágyáért. 
 

79,492. malomvízi Kendeffy Gáspár (okirati elıfordulása: 1538) 
79,493. bethleni Bethlen Orsolya (okirati elıfordulása: 1538) 
 

79,494. nagymihályi Bánffy Gábor (okirati elıfordulása: 1546-1570) 
Valószínőleg ı az, aki Zemplén vármegye jegyzıkönyveiben 1559-tıl folyamatosan szerepel, azonban az 

okiratok behatóbb vizsgálata nélkül az okiratok szövegét nem teszem közzé, tekintettel az esetleges 
névazonosságokból eredı tévedések elkerülése miatt. 

79,495. osdolai Kun Anna 
 

79,496. sarmasági Sarmasági István (okirati elıfordulása: 1543) † 1548 elıtt. 
1543-ban Girókuta birtokosa. 

79,497. Ewz / İz Borbála, † 1552 után 
İz Borbála (Ewz) késıbb Pemeszi Istvánné. Kapcsolatát Péter fia Miklós de Ewzzel (okirati elıfordulása:  
1402-1405) nem tudtam kimutatni, a család a Cziráky családdal egytörzsbıl származik. Apja talán Eız 

András, aki Désen eladott egy házat 1523-ban. Mindenképpen érdemes kutatni tovább. 
 

79,502. kisvárdai Várday Ambrus (okirati elıfordulása: 1525-1547) † 1547-1553 között 
Testvére, Várday Ferenc erdélyi püspök (+ 1524) végrendeletében ráhagyta az összes könyvét és egy 

breviáriumot. 
1525.10.22. napján kelt Achille Bocchi (1488-1562; humanista író, a bolognai egyetem jogi tanára)  levele, 

melybıl kiderül, hogy Várday Ambrus Bocchinál tanult és lakott Bolognában, Bornemisza (Abstemius) 
Pállal (1499-1579; erdélyi és nyitrai püspök stb.) együtt, aki egyébként Várday Ferenc püspököt 
halálában méltató iratot írt. (Az iratot valójában Bornemissza, Várday Ambrus és tanáruk, Bocchi írta.) 

1526.05.01. napjáról fennmaradt levele tanárához, Bocchihoz, melyben Bornemisszát továbbra is kegyeibe 
ajánlotta. Ebben az idıben még Bolognában tanult (bátyjai korábban is mind itt tanultak).(Forrás: 
Bornemisza Pál megemlékezése Várdai Ferencrıl és a többi, Mohács elıtti bolognai, magyar vonatkozású 
nyomtatvány; Irodalomtörténeti Közlemények 1983. 48–58.) 

Mővelt fıúr. 

79,503. losonczi Bánffy Petronella (okirati elıfordulása: 1543-1572) 
1553-ban a rézaljai és zoványi jobbágyai kapuadót fizettek, ekkor már özvegy. 
1567-ben ı és leánya (özv. Serédi Istvánné) másokkal együtt perlik Báthori Kristófot és Istvánt Zovány 

birtokért. 
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1567-ben 50 magyar forintért eladta özv. Bánffyné Jaxith Annának és leányainak a nagyfalusi ház és ne-
mesi kuria felét. 

1570-ben lányával és másokkal krasznavármegyei birtokok iránti perbe került. 
 

79,504. Guthy László (okirati elıfordulása: 1518) 
Második felesége: Balázsházy Erzsébet 

79,505. Bolthi /Bóthi Klára Ágnes 
 

79,506. pazonyi Cheres György 
Talán ı az, aki 1571-be Szabolcs vármegye alispánja volt Leövey Györggyel. 
Talán ı az, aki 1572-ben Kis-Madán birtokot kap. 

 

79,508. Sztritei György (okirati elıfordulása: 1549) 
79,509. kerepeci Kerepeczy Fruzsina (okirati elıfordulása: 1549) 

Sztritei családban két György élt, ráadásul nagyjából egyidıben. Mivel 1561.06.30. napján Zemplén vár 
megye közgyőlésén Sztritei György özvegye Borbála (!) mellett Sebestyén is szerepel (és késıbb is e két  
személy-család szerepel együtt) a kérdés megoldható, mert az egyik György (nem a 79,508 sorszám alatti  
ıs) testvére volt Sebestyén, tehát az itt jelölt György felesége nem Borbála volt. Egy másik Györgynek (a  
79,508. sorszám alatti ıs) viszont a felesége egyértelmően Kerepeczy Fruzsina volt, így gyakorlatilag 

egyértelmő, hogy itt ıket kell szerepeltetni.  
 

79,520. girincsi és pósacsécsi Girincsy János 
Talán rá vonatkoznak a következı oklevelek: 
1559.07.03. napján Zemplén vármegye jegyzıkönyve szerint Girincsy János idéztette Bürkössy Mihályt, 

mivel a lovát hét napig a lejárt határidın túl magánál tartotta. 
1560.12.22. napján Zemplén vármegye jegyzıkönyve szerint prókurátort vallott. 
1570.09.06. napján Zemplén vármegye jegyzıkönyve szerint az özvegy Girincsy Jánosné Borbála (!) próká-

tort vallott. Eszerint – ha az iratok rá vonatkoztak - lehetséges, hogy volt egy második felesége is.  
A családnév írásmódja: Girinchy, Gerencsy, Gerinczy, Ghyrinchy stb. 

79,521. Lipthay Ilona 
Kutatásra érdemes a személye. Feltételezhetı, hogy kb. 1520 körül születhetett, ezért esetleg lehetett 

kisfaludi Lipthay Miklós (okirati elıfordulása: 1494-1539; ítélımester) és sussalith Horváth Katalin (*1500 körül 
+ 1575 után) lánya, de ezt egyetlen általam vizsgált forrás sem erısíti meg. 

A fentiekkel szemben Nagy Iván említ egy pósacsécsi Lipthay családot, ami Ilona férjének elıneve ismere-
tében indokolttá teszi, hogy feltételezzük, hogy leginkább ebbıl a családból származhatott Ilona.  

Pósacsécsi Lipthay György (+ 1505 elıtt) felesége N. Orsolya volt, a gyermekeik: Albert, László, Benedek, 
Anna (Zathay Lászlóné) beiktatást nyertek pl.: Pósacsécsbe 1505-ben. Figyelemmel arra, hogy Girincsy János 
és feleségének fia (László), kb. 1540-1550 körül születhetett, anyja 1520 körüli születése valószínősíthetı. Eb-
bıl az is következhet, hogy Ilona lehetett az elıbb említett Albert, László vagy Benedek lánya. 
 

79,522. Kerepeczi Miklós (okirati elıfordulása: 1537-1571) † 1571. dec. 10. után 
1569.07.20. napján Borsod vármegye győlése megállapítja, hogy Várkonyi Lırinc perébe beavatkozott. 
1569.11.23. napján Borsod vármegye győlése megállapítja, hogy kérelmére idézték Harczy Istvánt és 

feleségét egy jobbágyuk törvény elé állítása végett. 
1570.01.04. napján Borsod vármegye győlése megállapítja, hogy Ábrányban lévı földjeinek visszaszerzése 

érdekében szolgabírót és esküdtet kért Fánchy György ellen. 
1570.01.18. napján Borsod vármegye győlése rögzíti, hogy a kérelme ellenére Fánchy György nem 

nyilatkozott. 
1571.02.12. napján Gömör vármegye győlése Szendrın megállapítja, hogy Miklós eltiltotta Jeney Györgynét 

a Kerepec-i birtok eladásától. Rendelkezett arról, hogy amennyiben Jeney Györgyné a jegyajándéka 
értékén kívánja eladni az ingatlant, akkor azt magához váltja. Megjegyzi még, hogy Kerepeczi Miklós 
nem köteles Jeney György fiát a fogságból kiváltani. 

1571.03.05. napján Gömör vármegye győlése tiltakozott, mivel néhai Kerepeczy János fiát (Bálintot) 
magához akarta venni Kisfaludy Sebestyéntıl, aki azonban a vármegye elıtt azt vallotta, hogy Kisfa-
ludynál akar maradni. 

1571.07.30. napján Gömör vármegye győlése Szendrın így ítélt: ha Kerepeczy Bálint nem teszi le azt az 
összeget, amelyért a Kerepec birtokát zálogba adta Hubay Pálnak, akkor azt Kerepeczy Miklós tegye le. 
Ugyanekkor eltiltotta a Kerepec-i birtokának használatától a hubói nemeseket, illetve a nenkeieket attól, 
hogy a jószágaikat ott legeltessék. 

1571.08.13. napján Gömör vármegye győlése nyugtázza, hogy prokurátort vallott. 
1571.12.10. napján Gömör vármegye győlése Szendrın idéztette azért, hogy a Szuhafın élı Farkas Antal 

jobbágyot állítsa elı. 

79,523. ragyolczi Ragyolczy Ilona (okirati elıfordulása: 1574-1580) † 1580. szept. 7. után 
1579.01.19. napján Gömör vármegye győlése kötelezi, hogy állítsa elı két kerepeci (valószínőleg) jobbá-

gyát. 
1579.04.13. napján Gömör vármegye győlése kötelezik ıt és lányát, hogy filléri jobbágyukat állítsák elı. 
1579.08.17. napján Gömör vármegye győlése Filléren lakó jobbágyát megeskette arra, hogy nem lopta el 

Gothár Mátyás ködmönét. 
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1574.11.04. napján Borsod vármegye győlése Ónodon megállapítja, hogy kérelmére idézik Putnoky Zsig-
mondot, Kálnássy Jánosnét, Petry Istvánnét, Balogh Mihálynét, Daróczy Máténét, hogy azok bizonyos 
jobbágyaikat állítsák törvény elé. 

1574.12.29. körül Borsod vármegye győlése Istenmezey Farkas elbúcsúztatni kéri Ragyolczy Ilona egy job-
bágyát Nyékrıl. 

1575.01.26. körül Borsod vármegye győlése a kérelmére idézi Jánossy Pált és az egri káptalant, tolvaj 
jobbágyaik ügyében. 

1575.02.09. napján Miskolcon Borsod vármegye törvényszéke megállapítja, hogy elbúcsúztatni kérte Be-
kény Kristóf nyéki jobbágyát. 

1578.06.25. napján Borsod vármegye győlése elbúcsúztatni kérte a grófnétıl (?) Fábián Istvánt Bábonyról. 
1579.03.18. napján Borsod vármegye győlése elıtt viszont tıle kérte Báthory István elbúcsúztatni Bak 

Jánost és Mártont. 
1579.04.01. napján Borsod vármegye törvényszéke elıtt elbúcsúztatni kéri Báthory Istvántól Anderkó Jaka-

bot Szentpéterrıl. 
1579.06.17. napján Mohin Borsod vármegye győlésén idézték, hogy törvény elé állítsa felsıábrányi jobbá-

gyát, illetve bizonyos rét tıle történı visszakövetelése miatt járnak el. 
1580.05.25. napján Borsod vármegye győlése megállapította, hogy prókátort vallott, valamint, hogy Isten-

mezey Farkas elbúcsúztatni kérte Szabó (Földi) Andrást tıle és gyermekeitıl. 
1580.09.07. napján Borsod vármegye győlése megállapítja, hogy prókátort vallott. 
Szülei esetleg lehetnek: Ragyolczy Kelemen (oe.: 1508) – Nadányi Margit (oe.: 1556-1572 !, Gyárfás lánya) 

 

79,524. Berencsi Benedek (okirati elıfordulása: 1569) 
79,525. Zsarnok Kata 
 

79,526. Pilisi Mátyás 
79,527. Jánossy Margit 

İsfája fenntartásokkal kezelendı. (Forrás: 79,391, Bardocz Dorottyánál) 
Második férje Szemere Sebestyén 

 

79,528. bernátfalvi Bernáth Bereck (okirati elıfordulása: 1546-1563) † 1563. okt. 3. után 
1546-ban korláthelmeci Korláth Lászlóval (aki valószínőleg a testvére révén a sógora volt) elhajtotta a 

sztritei és váti jobbágyok marháit, valamint megöltek négy jobbágyot és megsebesítették Sztrithey 
Györgyöt. 

1563.10.03. napján kapta I. Ferdinánd királytól testvérével az adományt Bernátfalvára. Az adománylevelet 
1895-ig a leleszi konvent ırizte.  

Második felesége: Vigyes Anna (1570) 

79,529. Palágyi Erzsébet (okirati elıfordulása: 1561) 
MOL P603 „Simonyi Család” levéltárában lévı okirat szerint kerültek be az adatai. 

 

79,530. göncruszkai Kornis Gáspár (okirati elıfordulása: 1560-1601) * 1543-1546 között † 
megölték, 1601. aug. 3. 
Báthori istván ideje alatt unitárius, majd –figyelemmel mecénási tevékenységére- református (és végül 

talán katolikus) vallású. 
1560-ban (!, igen korán házasodhatott) tiltakozott az ellen, hogy felesége eladományozza Bocskó és Lunka 

birtokot. Felesége vagyonával igen nagy hatalomra tett szert. 
1566-tól a „kirvai” elınevet is használta. 
1567-ben feleségével együtt végrendelkezett, ekkor még csak Zsófia lányuk élt, csak ı szerepelt a végren-

deletben. Végrendelete nem maradt fenn, feleségéé viszont megmaradt. 
1569-ben Kirván telepedett le a feleségével, családjával, ehhez azonban sok pereskedés után jutott hozzá. 
1570.03.15. napján János Zsigmond Gyulafehérvárott birtokadományban részesíti ıt, feleségét (!). 
1570-ben Báthori István (1533-1586) lengyelországi koronázásának elıkészítésére Lengyelországba utazott. 
1570-ben János Zsigmond a felesége révén szerzett birtokaiban rejlı királyi jogot neki adományozta (pl.: 

Kirva, Taracköz, Dombó). 
1571-ben a marosvásárhelyi országgyőlés Lengyelországba küldte ki Szászsebes építése ügyében, ekkor 

Máramaros megye ispánja. 
1574-ben huszti kapitány. 
1575-ben a szatmári fıkapitány katonái lerohanták Kirvát, és arra hivatkoztak, hogy ennek oka az volt, 

hogy Kornis Gáspár többször követett el határsértést. 
1576-ban újra nısült, Tholdy Erzsébetet vette feleségül. 
1576-ban adományba kapta Dellıpátot. 
1577-ben Huszt várára felkerült a Kornis címer és egy bibliai idézet. 
1577-ben Gdansk város ellen Báthori István oldalán harcolt.  
1577-1580 között Huszt székhellyel sókamaraispán. 
1578-ban a Tiszán vagy Izán kapott malmot. 
1579-ben eladta testvérének néhány birtokrészét (Ruszka, Bınye, Radvány, Jánok). 
1581-tıl unokaöccsei, Pogány György és Péter gyámja. Gyámságot ezen kívül többször látott el, pl.: Kornis 

János ıt (is) magának választotta gyámnak, illetve Dolhay Péter és Zsófia gyámja volt másokkal együtt. 
1582-ben Fáncsikai Jánostól 1000 forintért zálogba vett birtokokat. 
1588-1602 között, Báthori Zsigmond (1572-1613) uralkodása alatt törökellenes volt. 
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1591.01.26. napján feleségével, Dolhay Ilonával birtokadományban részesült, az oklevelet Gyulafehérvá-
rott, Báthori Zsigmond fejedelem adta ki, ekkor máramarosi fıispán és huszti kapitány. (Dolhay Ilona 
ezzel szemben 1575 körül már halott volt, itt az okirat fordításával lehet gond) 

1594-ben huszti kapitányként csatát veszített Máramaros megyében egy török-tatár egyesült haddal szem-
ben, azonban az ellenség elleni egyébként tanúsított ellenállása miatt komoly politikai befolyásra tett 
szert. 

1594 ıszén Miksa fıherceghez köldött követ volt, ezt követıen újra igen sok csatában vett részt, pl.: 1596-
ban Mezıkeresztesnél. 

Igen sokszor volt követ, mivel magyar, latin, német nyelven tudott, és románul is értett. 
1594-1598 között Gyulafehérvárott és Váradon és más helyeken is szolgált. 
1594-ben nısült harmadszorra (zarándi Horváth Annát vette nıül), ekkor házasságával nagyon sok erdélyi 

birtokot szerzett. Miután felesége visszaadta a dévai, ilyei várát és branyicskai kastélyt Báthori 
Zsigmondnak 1596.12.25. napján megkapták Radnótot adományba, ettıl kezdve „radnóti” elınevet is 
viselte. 

1595-ben tanácsúr. 
1597-ben országos fıkapitány. 
1598-1599-ben Báthori András (1563-1599) fejedelemmé választását ellenzi, majd belegyezett, a fejedelem 

összesen fél évig uralkodott. 
1599-ben bonyolult események következtében rosszra fordult a sorsa, Mihály vajda mellızte ıt és a gene-

rálisi kinevezését elvette tıle. Ekkor a közvélemény egyenesen árulónak tartotta. (Ennek körülmé-
nyeirıl, lásd.: T. Orgona Angelika doktori disszertációját, A göncruszkai Kornisok. Két generáció túlélési 
stratégiái az erdélyi elitben 1546 k. – 1648) 

1600-ban az udvarnál próbálta tisztázni magát, Rudolf császárnak írt levelei egy része fennmaradt, ezekben 
töretlen Habsburg-hőségét bizonygatta. Megpróbált fellépni az ıt támadó Bocskai István (1557-1606; 
erdélyi fejedelem 1605-1606 között) ellen is, de ez nem sikerült, ellenben vele szemben hőtlenségi pert 
indítottak. A perben jórészt tisztázni tudta magát, de birtokait ettıl kezdve támadások érték. 

1601-ben a vajda végül elengedte, így hazautazhatott volna, azonban Gáspár –valószínőleg birtokai védel-
me miatt- nem hagyta el Erdélyt, így egyértelmő, hogy saját magát komoly veszélynek tette ki.  

1601.02.03. napján Kolozsvárott, mint ágyban fekvı beteget elfogták, és Csáky István házában tartották 
fogva, majd áprilisig Görgény várában raboskodott. 

Miután Báthori Zsigmond 1601.02.04. napján ismét erdélyi fejedelem lett, a vajda a kiszabadult Kornis 
Gáspárt helytartójának nevezte ki. Ezután Gáspár a vajda gubernátori kinevezésével kapcsolatban Prá-
gában tárgyalt, eredménytelenül. Az erdélyi nemesség jó része Báthori Zsigmond mellé állt, azonban 
Goroszlónál, 1601.08.03.-án Basta tábornagy és Mihály havasalföldi vajda legyızte a Báthorinak Székely 
Mózes és Csáky István vezette erdélyi seregét. (Ennek köszönhetıen majd 1602-ben lemond Báthori 
Zsigmond) Igen zőrzavaros körülmények közepette Kornis Gáspár gyilkosság – Basta és Mihály vajda - 
áldozata lett (az erdélyi Habsburg-pártiak vezetıjeként). A korabeli leírások szerint Kornis Gáspár Basta 
táborába igyekezett, amikor Mihály vajda emberei megölték, társát súlyosan megsebesítették. Basta 
kérte a gyilkosság kivizsgálását, melyet Mihály vajda megtagadott. Nemsokára Basta megölette korábbi 
szövetségesét, Mihály vajdát. 

Támogatta a kultúrát, pl.: az 1601-ben Gombos Boldizsár neki ajánlotta a Wittenbergben megjelent köny-
vét. 

Második felesége: Tholdy Erzsébet (okirati elıfordulása: 1576), harmadik felesége zarándi Horváth Anna 
(okirati elıfordulása: 1596-1615) 

= 1566 ıszén 
79,531. dolhai Dolhay Ilona (okirati elıfordulása: 1560-1572) † 1572-1575 között 

1560 elıtt házasodott, hozománya volt pl.: Kirva kastély, Taracköz, Kökényes, Irholcz, Nereznice, Gánya-
falva, Kalinfalva, Dombó, Ökörmezı, Kelecsény, Ripinye. 

Gyámja volt Szigethi György deák alispán és Szigethi Vas Antal deák.  
1567-ben férjével együtt végrendelkezett, eszerint minden vagyonát a férje és lánya, Zsófia örökölte volna 

halála esetén. 
1572-ben Sombory László kincstári jogügyi igazgató volt a jogi képviselıje.  

 

79,536. fáji Fáy István † 1550 után 
79,537. kinizsi Kinisy Dorottya † 1550 után 
 

79,538. hubói Hubay Demeter (okirati elıfordulása: 1568) 
Gömör vármegye jegyzıkönyvei szerint (nem tudni, hogy ırá vonatkoznak ezek az okiratok, a valószínőség 

emellett szól): 
1571.04.02. napján Hubay János, Hubay Demeter és Hubay Ambrus prokurátort vallott. 1571.11.26. napján 

eltiltotta Hubay Györgyöt és Hubay Andrást, hogy Hubón bármit építsenek „a szabad úton”. 
1572.06.16. napján a számára Hubay Sebestyén részérıl Hubay Antal törvénykezést ígért neki. 
1572.12.15. napján Hubay Ambrussal és Jánossal prokurátort vallott. 
1573.01.05. napján a felesége Zsófia (!) idéztette Szuhay Mátyást és Hubay Pált. (Eszerint vagy nem rá 

vonatkoznak az okiratok – mivel neje Várkonyi Kata volt - vagy ez a második felesége) 
1574.11.08. napján ı és Hubay János, Ambrus, Miklós, Boldizsár és Gáspár prokurátort vallott. 
1576.11.12.napján társaival Deme Mátyást és Láthránd Ferencet bizonyításra kéri egy ügyben. 
Hasonló ügyekben szerepel. A felesége (? második) neve Sikátory Zsófia, ez kiderül egy 1579.02.16. napján 

kelt okiratból. 
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79,539. Várkonyi Kata 
 

79,540. ecsedi Rıthy Orbán † 1584. aug 28. - 1585 között 
Kıvári kapitány, felesége 1584.08.28. napján még nem, 1585-ben már özvegy. 

79,541. ragyolczi Ragyolczy Katalin (okirati elıfordulása: 1584-1603) † 1603. márc. 3. után 
1584.08.28. napján Egerben tiltakozott az ecsédi Nyúzó völgyre vonatkozó egyezség ellen. 
1585-ben Egerben tanúvallatást tartottak az ı és özv. Kovács Istvánné Thabódy Erzsébet perében aziránt, 

hogy a Thabódy család birtokos volt-e Kecelen. 
1601.01.15. napján Losoncon Nógrád vármegye közgyőlése megállapítja, hogy ı saját és többek nevében 

eltiltja Herczegh Kristóf özvegyét Kisbelna possessio elfoglalásától. 
1601.06.19. napján Gácson Nógrád vármegye közgyőlése idézést kap több rokonnal egyetemben, hivat-

kozva az 1600.10.02. napján kapott idézésére. 
1601.12.18. napján Nógrád vármegye közgyőlése és törvényszéke Losoncon Egyházasromhány, Kalonda és 

Pusztaragyolc possessiókkal összefüggı vitában szerepel. 
1602.01.29. napján Nógrád vármegye törvényszéke elıtt anyjával (és rokonaival) pereskedik, ahol az anyja 

a felperes. A per birtokfoglalás miatt indult Pusztafelsıragyolc, Alsókapona, Kazár, Terbeléd, Óbást, 
Kisbéna, Monosza, Szécsény és Halász birtokok tekintetében. 

1602.07.08. napján Losoncon Nógrád vármegye közgyőlése és törvényszéke megállapítja, hogy képviselıje 
útján tiltakozást jelentett be anyjával szembeni ügyében. 

1603.03.03. napján Losoncon Nógrád vármegye közgyőlése elıtt folytatódott a családi per, melyben apja 
végrendelete adja az alapot. 

 

79,542. = 19,868 
79,543. = 19,869 
 

79,544. monoki Monoky Ferenc (okirati elıfordulása: 1549) 
 

79,546. bertóti Berthóthy Imre † 1567. 
79,547. kolcshosszúmezei Körtvélyessy Erzsébet 

Idézet, amely alapján a genealogia felállítható volt (TURUL 1900-2, A Dobóczy család genealogiája) 
 

„I. Genealogia generosi ac nobilissimi viri domini Martini Doboczi 1658 renovata 
Martinus Doboci, arcis Onodiensis supremus capitaneus erat filius Demetri Doboci, Demetrius filius Johannis, 

Johannes Pauli, Paulus filius Stephani de Daboc ex comitatu Ugocsa. 
Uxor Demetri Doboci Helena filia Michaelis Körtvélesi ex Catharina Görgıy. 
…………… 

Körtvélesi Mihálnak volt fia László, Lásló fia Mihál, Háskuton laktak. 
………….. 

Körtvélesi Mihál volt mind egy Körtvélesi Margidval, Erzébedvel, mely Margitot vett volt el Görgıy Lırinc, az 
Erzébetet Bertóti Imre. 

………….. 

Az én nagyapámmal, Körtvélesi Mihályval volt mint egy aranyától való Berzevici Estván, Herlyik, Márton, 
mely Körtvélesi annyát vötte volt el. Berzevici Fridrik és annak fiai voltak ez felöl megirt attyafiak.” 

Kolcshosszúmezei Körtvélyessy Margit (79,461) (és a fentemlített Mihály) testvére. 
A fentiek alapján Körtvélyessy Erzsébet apja ugyan nem ismert, de anyja, a késıbbi Berzeviczy Frigyesné, 

zombori és bodonlaki Zombory Borbála volt. 
 

79,548. gagyi Báthory János (okirati elıfordulása: 1548-1588) † 1589. 
79,549. Hegyi Helena 
 

79,550. melléthei és horkai Barna Ferenc (okirati elıfordulása: 1571-1580) † 1601. okt. 19. 
elıtt 
Gömör vármegyei alispán. 
Gömör vármegye közgyőlési jegyzıkönyveiben 1571-1577 között többször szereplı Barna Ferenc nagy va-

lószínőséggel ı maga, azonban az okiratok regesztáiból azonosító adat nem derül ki, így ezek ismerte-
tését feltételesnek jelölöm, így tehát Gömör vármegye közgyőlési jegyzıkönyvei szerint: 

1571.02.12. napján Gömör vármegye esküdtje Beretkey Gáspár járásában. 
1571.07.30. napján felkérte Beretkey Gáspárt és társát  Varga Benedeknek Mellétérıl történı búcsúztatásá-

ra. 
1571.07.30. napján az ellen tiltakozott, hogy Giczey András erıszakkal levágatta Giczey Gergely özvegyé-

nek állatait. Ráadásul, amikor a sérelmet szenvedett özvegy ezt panaszolta, azt válaszolta, hogy 
„máskor is megteszi azt.” 

1572.06.02. napján ı és társa eltiltotta a Harkácson és Gicén lakó jobbágyokat attól, hogy kivágják a 
mellétei erdıket és, hogy jószágaikat legeltessék ott. 

1573.02.23. napján újraválasztották, Gömör vármegye esküdtje Beretkey Gáspár járásában. 
1574.09.06. napján ı és társa eltiltotta Gömör, Beje, Harkács, Gice, Nasztraj, Pelsıc, Csoltó, Beretke és 

Lekenye „birtokokat” attól, hogy Melléte birtok és Özörény praedium makkos erdeit feléljék. 
1575.04.11. napján a maga és társa nevében tiltakozást nyújtott be, mert törvényszéki határozat alapján a 

bőnözıket Melléte határában saját maga is el tudja fogatni és meg tudja büntetni. 
1576.04.02. napján újraválasztották, Gömör vármegye esküdtje Beretkey Gáspár járásában. 
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1576.05.07. napján a vármegye kiküldte Zbegovith Boldizsár rovásadó-szedıt, illetve elrendelte, hogy a 
portaszámlálás után minden bíró adjon egy-egy pelsıci mérı zabot a rovás-szedı és Barna Ferenc lovai 
részére. 

Emellett természetesen vannak egyéb hivatalos ügyekben történı eljárásai (Czikó Mihályné zálogügye, 
Komornik Pálné ügye stb.) 

1576.09.10. napján eltiltja szomszédait az Ivánkafalva birtoka használatától, illetve a környezı lakosságot 
(Gömör, Beje, Harkács, Sánkfalva és Lıkösháza, valamint Gice, Lice, Nasztraj, Mikolcsány, Pelsıc, 
Lekenye, Csoltó és Beretke) pedig Melléte és Özörény makktermı erdeinek használatától.  

1577.03.18. napján Gömör vármegye győlése megállapítja, hogy Horváth Margit (ekkor Komornik Pálné) a 
gömöri birtokrészét átengedte 25 forint zálogért neki. 

1577.08.12. napján kezességet vállalt azért a bizonyságlevél másolatért, melyet Kéthelyi Ferencnek kellett 
kiadni. 

1578.04.02. napján nem választják meg esküdtnek, ennek az lehet az oka, hogy már alispán. A Gömör vár-
megyei közgyőlési okiratok ezután 1578-1579 között alispánnak nevezik, elsı alkalommal 1578.05.26. 
napján, amikor a vármegyei jegyzı az adott évre felvette a teljes fizetését (12 forint) tıle. 

1579.03.09. napján Basó Farkas  (Borsod vármegye alispánja) ıt és társait nevezte meg prókátorának. 
1579.06.15. napján újra alispáni minıségében intézkedik. 

79,551. zabari Horváth Klára (okirati elıfordulása: 1580-1603) † 1603. jan. 27. után 
1586-ban egezséget köt Czompor György comporházi és ivánkai birtokai ügyében az elhalt özvegyével, 

Rhédey Ágotával. 
1601.06.19. napján Nógrád megye elıtt Zíny (Szinyi) János Horváth Klára ügyvédeként tiltakozott Szele és 

Homokterenye birtok tizedbérletének elvétele miatt. 
1602.04.29. napján Nógrád vármegye elıtt Pilinyi Benedektıl kölcsönének visszaköveteléséhez szolgabíró 

és esküdt kiküldését kérte. 
1603.01.27. napján Losoncon Nógrád vármegye törvényszéke elıtt képviselı útján tiltakozott Rédey Ferenc, 

Kelecsényi Orbán és Polányi Balázs ellen Szele és Homokterenye birtokok tizedbérlete ügyében. Állítása 
szerint ezek a tizedbérletet maguknak tartották meg. Egyidejőleg szökött jobbágyokat is visszakövetelt. 

 

79,564. cseri Csery Ferenc (okirati elıfordulása: 1517-1540) 
1534-ben Ilméren  zálogba vett egy birtokrészt Nagy-Szelesényi Mátyástól. 
1535-ben újabb három telket vesz zálogba.  
Házasságával birtokot szerzett Kis-Sarlón, Lóthon, Kisendréden. 
1549-ben talán ı az a Csery Ferenc, aki Nógrád vármegye Kispatak falujának birtokosa. 

79,565. Endrédy Anna † 1548 után  
 

79,566. varbóki Varbóky Ferenc (okirati elıfordulása: 1544-1576) † 1601. máj. 7. elıtt 
= 1576. 
79,567. galsai Galsay Borbála (okirati elıfordulása: 1576-1602) † 1602. ápr. 28. után 

Elsı férje Zolnay Péter († 1576 elıtt) 
1601.05.07. és 1602.04.28. napján Nógrád megye közgyőlése elıtt (özvegyen) prókurátort vallott. 

 

79,568. felsıkubini, nagyolaszi és deménfalvi Kubinyi Dániel (okirati elıfordulása: 1497-
1526) † elesett, Mohács, 1526. aug. 29. 
1512.08.21. napján Budán kelt okiratban Kubinyi László és felesége a maguk és László testvérei (így Dániel) 

nevében Chaladi Péter magszakadása miatt eljártak egyes birtokok ügyében, és azokat Forgách Péternek 
és társainak adományozták. Érintett birtokok: Chalad, Kernye, Falkwsdrawad, Naghzwlyan, Gezthe stb. 

1523-ban Liptó vármegyében királyi ember. 
1526-ban a Liptó vármegyei segédhad vezéreként halt hısi halált. 
Feleségének neve nem ismert, fontosnak tartanám a további kutatásokat. 

79,569. N.N. (okirati elıfordulása: 1512) † 1512. aug. 21. után 
 

79,570. nagypalugyai és bodafalvi Palugyay György † 1505 elıtt 
79,571. szentmiklósi és óvári Pongrácz Anna † 1505 után 
 

79,572. Esterházy Benedek (okirati elıfordulása: 1526-1553) † 1553. aug. 25. elıtt. 
A család ısi fészkébıl ı költözött át „Mátyusföldre”.  
1526 körül, miután feleségül vette Bessenyei Ilonát, birtokrészt szerzett Galántán és Gányon, Galántára 

költözött. Nehéz sorban élt, ezt egy összeírás is tanúsítja, ekkor összesen egy portája volt.  
1539-ben a Bessenyei család osztályát követıen valamivel nıtt a birtoka, viszont testvérével Illésházy Ta-

másnak és Gergelynek kénytelenek voltak zálogba adni a zerhásházi lakatlan telküket. 
Ekkor a helyzetének változtatása reményében Nürnbergbe irányuló marhakereskedést kezdett. (A szempci 

harmincadhivatal szerint 1541.06.29. napján Taksonyi Simon Fülöppel együtt 63, majd egyedül augusz-
tus 1-én 91, és október 10-én 24 ökröt szállított át a határon) Ez a próbálkozása sem sikerült, sıt 300 
forinttal adósa maradt a szempci harmincadhivatalnak. 

1542.07.18. napján a zerhásházi részbirtokát eladta 106 forintért az Illésházyaknak. 
1549-ben ı és társai galántai birtokukat biztosítékul adták a pozsonyi Kalmár Andrásnak, az általa szállított 

áruk ellenértékeként. 
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1549-1553 között kiterjedt állattenyésztéssel próbálta javítani vagyoni helyzetét. Mivel vesztesége olyan 
súlyos volt, hogy ellehetetlenítette, I. Ferdinánd királyhoz fordult, hogy három évi haladékot adjon 
tartozása törlesztésére. (Hivatkozott kárára és szegénységére). Olyan nehéz helyzetben volt, hogy a 
következı évben nem volt képes törleszteni, és közben meg is halt. 

= 1525-1527 körül 
79,573. galántai Bessenyei Ilona (okirati elıfordulása: 1536-1579) † 1579. szept. 9 után 

1553.08.25. napján férje tartozása miatt a szempci harmincados a királyi kuriára idéztette. Valószínő, hogy 
az özvegy helyett valaki más, gazdagabb rokon fizette ki végül a 300 forintos tartozást. 

1553-ban idézték Bessenyey Péter fogságba vételéért. 
1561-ben Galántán az útra dőlı rétet Geregye Márton papnak 5 forintért zálogba adta. 
1564-ben idézteti Baranyai Vincét és feleségét Bessenyey Annát. 

 

79,574. illésházi Illésházy Tamás (okirati elıfordulása: 1529-1553) 
1529-ben Nagylócz pusztarészét Csorba János Illyésházi Illyés Tamásra és Moltejedi Illyés Ferencre hagyta.  
1540-ben I. Ferdinánd király Csorba Pál jószágait (ezek: Nagy és Kismagyar, Felsıszer, Szarkakeze, Egy-

házfalva, Nádasúrja és Középborsa birtokrészek, Hódi puszta, Tankháza, Belvatha, Nagylócz birtokrészek 
és Salamon puszta) neki és Saághi Deák Imrének adományozta.  

1540-ben Pozsony vármegye alispánja, Illésházy István nádor apja. 
1553-évi portális összeírás szerint Nagylócon Illésházy Tamás 13 portája adózó. 

=1541 elıtt 
79,575. guthori Földes Zsófia * 1525 elıtt † 1547 után; tem.: Illésháza 

Elınevét írták még „kismagyari”-nak is. 
1541-ben született a fia, Illésházy István, a késıbbi nádor. 
Az illésházai plébániában találtak korábban egy sírkıtöredéket, mely az ı sírjáról való.  

 

79,576. királydaróczi, deregnyıi Daróczy György (okirati elıfordulása: 1567) † 1569 elıtt 
1567-ben ı és felesége megvásárolták Mezıkaszonyban Eördög Eufrozina (39,693)  illetve Daróczy Szerafin 

(39,788) és felesége Oroszi Krisztina (39,789) két-két szöllıjét 200-200 forintért. 

79,577. Bilkey Anna (okirati elıfordulása: 1570-1578) † 1578 után 
1567-ben ı és férje megvásárolták Mezıkaszonyban Eördög Eufrozina (39,693) illetve Daróczy Szerafin 

(39,788) és felesége Oroszi Krisztina (39,789) két-két szöllıjét 200-200 forintért. 
1578-ban a leleszi konvent okirata szerint Daróczy György özvegyeként, de már Gulácsi István felesé-

geként, egyezséget kötött  daróczi birtokaira Daróczy Györggyel és Jánossal. 
 

79,578. Oroszy Lázár (okirati elıfordulása: 1570-1572) † 1574 elıtt 
1570-ben Kovászó birtokosa. 
1572-ben Kismuzsalyba történı beiktatásnál ellentmondott Eördög Jánosné Jakcsi Erzsébet (79,386) 

birtokszerzésének. 
Ellentmondóak a források, elvileg 1583-ban Barabás birtokosa. 

79,579. hetényi Dolgos Anna (avagy: goriczai Dolgos; avagy: Hetényi - Barilovich / Barti-
lovich) (okirati elıfordulása: 1549-1586) † 1586. febr. 4. után 
Dalmát, horvát eredető család. 
1549-ben anyai ágú mostohatestvérei (Dolgos András és Tegzes Simonné Dolgos Anna) perlik ıt és test-

véreit a hetényi, szıllısi, velejtei és huszti birtokok iránt megkötött egyezség megszegése miatt.  
1574-ben Bilkey János fia eltiltja ıt, és Daróczy Szerafint (39,788) és nejét Oroszy Krisztinát (39,789) a 

szabolcsmegyei bogdáni birtok eladásától, Perényi Jánost pedig annak megvételétıl. 
1586.02.04. napján szerepel volt veje, Daróczy Szerafin (39,788) végrendeletében, aki kitér arra, hogy ırá 

(Dolgos Annára) legyen gondja az örököseinek. 
 

79,580. erdıdi Pálffy Péter  (okirati elıfordulása: 1534-1568) † elesett, Velika, 1568. 
1535.-ben királyi adományként többekkel együtt kapta a Bakva kastélyt, Kırös és Verıcze vármegyében 

fekvı jószágokkal, ezekbe még ebben az évben beiktatta a csázmai káptalan. 
1535-ben a csabrági vár birtokosa Hont vármegyében, melyet a zilisi jószágokkal együtt 12,250 arany forin-

tért vásárolt meg.  
1535-ban Várday Pál esztergomi érsek érseki javainak igazgatójának.  
1535-ben vitézségéért Kırös és Verıce vármegyékben birtokadományokat kapott.  
1539-ben a sági konvent „csabrághi” elınévvel jelöli.  
1547-ben Simon püspök örököse.  
1553-ban a hlinyiki hegyen két szılıt vásárolt 226 forintnak megfelelı morva pénzen. 
1556-ban Szakolcán kúriája volt.  
Elesett Velika mellett Szlavóniában a törökök elleni harcban.  
Az erdıdi elınéven kívül birtokai nyomán a dercsikai, kápolnai, rárói, csábrági és zelinai elıneveket is hasz-

nálta. 

= 1534 elıtt 
79,581. szerdahelyi Dersffy Zsófia (okirati elıfordulása: 1534-1552) † 1569 elıtt.  

Pálffy Tamás (zólyomi fıispán, paloti kapitány stb.) 1534-ben született, így Zsófia kb. 1520 elıtt született 
(Egyes források Dunaszerdahelyet, és 1514 évet jelölik meg születési helyeként, éveként) 
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Pálffy Miklós (hadvezér, országbíró, a gyıri hıs stb.) Pálffy Péter és Dersffy Zsófia nyolcadik gyermekeként 
született 1552.09.10. napján, anyja (Dersffy Zsófia) ekkor tehát még élt. 

Fiainak nevelıirıl és taníttatásáról igen haladó szellemben gondoskodott, mővelt asszony lehetett. 
 

79,600. Mihály (Kazinczy Család) 
 

79,616. „ónyi” „Porkoláb” Szénás László (okirati elıfordulása: 1445-1474) †1474-1493 kö-
zött 
Országh Mihály familiárisa, porkolábja, mindig ott kapott várnagyi, kapitányi, ispáni cimet, ahol Guthi 

Országh Mihály birtokot szerzett. 
1445-1448 között nagyszombati kapitány.  
1453-1456 között surányi várnagy.  
1453-1457 között nyitrai ispán.  
1453-ban trencséni ispán. 
1457-ben barsi ispán.  
1462-ben a nyitrai Jakab kanonok iktatja be Berencs, Ujfalu, Nagyfalu, Árkos és Lükyn zálogjog alapján 

szerzett birtokaiba. 
1463.08.11. napján Trencsén és Nyitra megyék ispánja és kapitánya. 
1468-ban Bısön és Óny pusztán van birtoka, Mátyás király engedélyt adott neki a birtokain heti vásár meg-

rendezésére. 
1469.07.28.-1470.05.31. között (biztosan) Nyitra megye ispánja. 
1474-ben még él, mert Barakony faluért pereskedik. 

79,617. Elekchy Katona Margit (okirati elıfordulása: 1474-1493) † 1493 után 
Nyitra melletti Elekcs (jelenleg Aleksovice) falut birtokló család leszármazója. 
1474-ben Barakony elfoglalása miatt pereskedett, itt említik, hogy Elekcsy Katona Péter lánya, Szénási 

László felesége. 
1493-ban Elekchy Margit, már özvegyként eladta 300 Ft-ért a kıbıl épült nagyszombati malmukat. 

 

79,628. Spáczay Mihály (okirati elıfordulása: 1422-1439) † 1439. ápr. 29. után 
1439.04.29. napján Pozsonyban kelt okiratban királyi ember, mely okiratot Albert király a pozsonyi kápta-

lanhoz idézett Makofalwa puszta ügyében. 
 

79,630. nagydobai, ilosvai „Banga” Dobay György (okirati elıfordulása: 1450-1495) † 1495. 
ápr. 6. után 
A családot Banga néven is ismerik a források. 
1450.02.07. napján tizenöt (!) ügyvédet vallott, illetve nemsokkal ezután (és késıbb is) többen vallották ıt 

ügyvédjünek. 
1475-ben Ököritó birtokosa. 
1486-ban Közép-Szolnok vármegye alispánja.  
1492.02.13.-án ı és fia zálogba vették Kisdoba, Désháza, Lele, Sámson birtokokat Dabolczi Balázstól, 

Fábián Ambrustól és társaiktól. 
1493.08.30. napján zálogba vette Csalánost és Zálnokot Kusalyi Jakcsi Ferenctıl. 
1493.08.30. napján, amikor Debren zálogbirtokát kielégítés után visszaadta Jakcsi Ferencnek, ajándékba 

kapta a Jakcsiak varsolczi birtokait. 
1495.04.06. napján Doba, Ököritó, Sarmaság birtokokat kapott ajándékba a Jakcsiaktól. 
Talán Dobay Tamás és Egyed Kata fia. 

= 1488 elıtt 
79,631. adorjáni Ráthonyi Margit (okirati elıfordulása: 1488) 

1488-ban testvéreivel (már férjezetten) Adorjánra Mátyás királytól adományt kaptak, ahová a kolosmo-
nostori konvent beiktatta ıket. 

1495-ben Bácson II. Ulászló király megerısitette az adományt, és az 1466-ban kötött egyezséget. 
 

79,648. ludányi Bay János  
79,649. N. Orsolya 
 

79,650. Décsy Imre (okirati elıfordulása: 1504) 
Az 1504. évi törvények záradéka alapján fıasztalnokmester.(Egyes források tárnokmesternek jelzik.) 
Szülei lehettek talán Décsy Benedek és Virga Magdolna (akinek Virga Imre volt a testvére).  
Esetleg Benedek testvére lehetett Décsy Imre. 
A Décsy és Virga család többször házasodott egymással pl.: 
 
Virga János – Majláth Teréz 
 Virga Imre 
  Virga János – Urbanovszky Kata 
   Virga Julianna 
 Virga Magdolna – Décsy Benedek 
  Décsy István  

 

Virga János apja szintén Imre és Jakusich Karolina. 
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A kérdést tovább érdemes kutatni. 
 

79,652. Herencsényi Benedek (okirati elıfordulása: 1509-1518) † 1518. máj. 7. után 
1518.05.07. napján Pesten kelt Perényi Imre nádor bizonyságlevele, mely szerint ı és társai egyezséget 

kötöttek az utód nélkül elhalt Saagi Balázs javai ügyében. Az egyezség szerint felosztották a javakat, így 
Benedek szerezte meg Panyth és Myglez birtokokat. 

Esetleg valamely fitestvére állhat itt a családfában. 
 

79,654. = 39,742 
79,655. csontfalvai Csontos (Chont) Anna 
 

79,658. Madai Pál 
 

79,672. szolnoki és magyardellıi Jármy Gergely 
79,673. N. Anna 
 

79,674. Zolnoky László 
 

79,678. vajai Vay Balázs (okirati elıfordulása: 1507-1549) † 1568 elıtt 
1545-ben földeket cserélt Vay Demeterrel, illetve Báthory Imrétıl megszerezte a bákai udvarházat rész-

birtokkal, és I. Ferdinánd királytól megkapott adománylevél ellenére a beiktatásának 1549-ben Anarchy 
Péter ellentmondott. 

79,679. zeleméri Zeleméry Katalin 
 

79,680. = 39,808 
 

79,704. Ipi Péter (Porchi Család) (okirati elıfordulása: 1447-1491) 
1477-ban Ip, Dédács, Porcsalja ügyében perelte Ipi Margitot, végül esküt kellett tennie a kolozsmonostori 

konvent elıtt. 
1491-ben Ulászló király küldötte losonci Bánffy András krasznavármegyei hagyatékfelosztási ügyében. 

 

79,708. pelleszarvadi Szarvady (Zarvady) András 
79,709. zimlovicz Horváth Zsófia 
 

99,776. Limpens (Lumpens) Joannes, * 1415. † 1475. 
 

99.808. Pijls Dirck, * 1470/80.  
99.809. Bolland (van) N, * 1470/80. 
 

99,816. Bredenraedt Matthias, * 1475. 
 

100,272. Hommert (van) Johann, * 1480/90. 
 

100,288. Cleuters Leonard, * 1490. 
 

100,306  = 50,154. 
 

100,328. Daemen Henricus, * 1500. 
 
 

18. generáció 
 

158,464. Benyovszky István (okirati elıfordulása: 1423)  
1423-ban birtokos Urbanón, honnét a család második elınevét veszi. 

 

158,528. trebosztói, aranyáni Révay László (okirati elıfordulása: 1495-1496) † kevéssel 1515 
elıtt 
1495-ben aranyáni elınevet használja. A fiai is hasonlóan „Aranyani” név alatt szerepelnek okiratokban. 
1496-ban kelt a kalocsai káptalan határjárásról szóló oklevele, mely a Bodrogh megyei Reegh, Baliach és 

Csomoklyai helységek közötti birtokviszonyokat rendezi. Ebben mint birtokos szerepel aranyáni Révay 
László társaival. 

Az Aranyáni uradalom részei (Nagy Iván adatai szerint): Aranyán mezıváros, Tótmonostra, Pallachich, 
Szkolnich, Cheer, Asszonyfalva, Both, Szentpéter, Vizmelléky, Sz.-György, Zaaka, Boldogasszonyháza, 
Beegh, Bakach, Csomoklya, Cseretthés, Ugh, Vanna, Nagy és Kis-Kemend, Várallya, Kudán, Kemeketh, 
Csipes, Rym, Bodola, Szenfalva, Csenthe, Thótfalu, Batthya, Szentille, Thamásfalva, Zsioranócz, Laskó, 
Babotha, Gyula, Vézmelléky, Sz.-Miklós, Tiztáz, Varand, Piszky. 
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Halála után gyermekei 1515-ben új adományt nyertek Csomakla és Gyula pusztákra. 
A családnak nincs köze az „Aranyady” családhoz. 

=1472 elıtt 
158,529. gergelyi Eszteleky Anna 

Elıfordul a név a következı alakokban is: Ewstheleki, Enseleky, Eustheleky, Wsteleki, De Ewsthelek, 
Ewstheleke, Ostheleky, Ewstheleky, sıt „gergei İsteleki”. Felmerült annak a lehetısége, hogy szülei 
voltak Eszteleky László és liptószentiványi Szent-Ivány Krisztina (Gáspár lánya, oe.: 1457), de sajnos 
nem tudtam további adatokat felkutatni. Révay Ferenc nevő fia 1489-ben született Nagy Iván adatai 
szerint. (Más források egészen más idıpontokat adnak meg, pl.: János 1472, István 1474, Magdolna 
1476, Katalin 1478, Ferenc, 1480) 

Egyes ellenırizhetetlen források 1446-ra teszik a születését, melynek helyeként Trebosztót jelölik meg, férje 
születési helyeként is idıpontjaként Újvidéket, és az 1439-es évet adják meg. 

Éredemes további kutatásokat folytatni. 
 

158,530. gyulai Gyulay Dulay Gergely (okirati elıfordulása: 1505-1515) † 1515. máj. 1. után 
Abból kiindulva, hogy lánya, Borbála 1528-ban perli Gyulay Istvánt (*) pl Vinicza (és más várak) ügyében, 
„mint a melyek mint két ágra szólók”,  és figyelemel arra, hogy Engel Pál a következı genealogiát állította 

fel, a szócikk alján olvasható következtetéseket tettem: 
 

1. Engel Pál alapgenealogiája: 
 

Gyulay György  
 

 

Gyulay János (1480-1512) † 1523 e. - Battyány Zsófia (1509-1523), az ı gyerekeik: 
     István (*) Farkas Anna Zsófia  Potencia Hedvig Katalin 
     1509-1523 1523 1523 1523 1523 1523   

Gyulay Gergely (1512) 
Gyulay Mihály (1512) 

 
Megj.:  
a.) Gyulay Hedvig Istvánffy Pál felesége lesz, Pál húga, Istvánffy Anna pedig Macedoniai Miklósné 
(lásd.: alább, 1540-ben ügyletet köt Gyulay Bora férjével), Istvánffy Kata pedig Batthyány 
Benedekné (Batthyány Benedek pedig Batthyány Zsófia testvére). Ebbıl az igen kusza 
egymásközötti házasodásból a lényeg, idézek Nagy Ivántól egy mondatrészt „…….Gyulay Hedvig, 
kinek anyja Batthyány Zsófia után kapták az Istvánffyak Tótországban Viniczát….” Ez (és a fenti 
idézet, miszerint Vinicza mindkét ágra szól) szintén azt jelenti, hogy a Gyulay Borbálának a 
nagybátyja volt Gyulay János, és azért pereskedett, hogy hiába a Batthyány ágon (jogon) kapták 
Viniczát, azt Gyulay ágon is jogot eredményezett. 
b.) Gyulay Mihályról nem tudni 1512 után, valószínőleg nem volt gyermeke és ı is korán elhalt. 
c.) 1515.05.01.napján Gyulay Gergely és János enyingi Török Imre végrendeletében szerepel. 
Nagyon valószínő, hogy ı lesz az említett Gergely. („Item super illos, quibus debitor existo, 
imprimis Egro Gregorio Gÿwlaÿ debeo mille et centum aut ducentis florenis.” Illetve „Item Egro 
Iohanni similiter Gÿwlaÿ debeo florenis trecentis.”) 

 

2. Alapokirat: 
 

1506.06.11. napján kelt a pécsváradi konvent bizonyságlevele. A bizonyságlevél tartalmazza azt az osztályt, 
melyet Gywla-i János és édestestvérei: Gergely és Mihály birtokaikra nézve tettek. (Birtokok: Baranya 
megyei Gywla possessió, a Varasd megyei Wynyche, a Körös megyei Dobwcz és a Baranya megye 
Harsan várak és tartozékaik.) (1505.05.18. napján ezekbe a birtokokba iktatták be ıket, illetve 
1505.02.24. napján II. Ulászló király oklevele is ezekre vonatkozik.) 

A három testvér más okiratokban, pl.: a zágrábi káptalan 1512.09.29. napján kelt okiratban szerepel 
együtt.  

 

3. Egy megerısítés 
 

1496.06.22. napján II.Ulászló király átírta a budai káptalan 1490.07.11.; Corvin János 1495.07.04.; a 
fehérvári káptalan 1495.10.22. napján kelt okleveleit Gyulay Jánosnak, testvére Mihálynak, és apjuknak, 
Györgynek, ezzel megerısítve Dwbowcz birtokjogát. Eszerint Gyulay György ekkor még élt, viszont 
Gergely nem szerepel az okiratban. 

 

4. Gyulay János pozíciója 
 
Gyulay János 1495-ben szlavón al-bán volt. Vele kapcsolatban egy rövid kitérıt tennék: 
1500.06.13. napján a pécsi káptalan okirata szerint a besztercebányai bányabirtokokról úgy rendelkezett, 

hogy halála esetén az Corvin Jánost illeti. Ezután (1501.08.08.) Corvin János beleegyezett, hogy Ernuszt 
püspök a Corvin Jánostól 4000 forintért elzálogosított Vinicát (!) Gyulay Jánosnak adja zálogba. Gyulay 
János Szerecsen Lajossal elsikkasztották végül Ernuszt Zsigmond pécsi püspök hagyatékát. Idézek 
Kubinyi István cikkébıl (HISTÓRIA 2004/04; "Egy különös középkori per. Ernuszt Zsigmond püspök 
meggyilkolása és hagyatéka elsikkasztása") "...Bátyja halála után közel egy évvel, 1506 tavaszán öccse 
tiltakozást jelentett be. E szerint Gyulai János, bátyja pécsi várnagya, Szerecsen Lajos és Cupi Albert 
pécsi kanonok eltitkolták elıtte Zsigmond betegségét, sıt a halálát is egy ideig titokban tartották, majd 
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lefoglalták levéltárát, elvették valamennyi ingóságát a készpénztıl az ékszerekig és szınyegekig. Utána 
küldtek neki egy lajstromot a fennmaradt vagyonról, megfenyegetvén, hogyha ezt nem ismeri el, akkor 
a családi levéltárat elidegenítik. Így a zsarolásnak engedve, kénytelen volt azt jóváhagyni, a tiltakozással 
ezt vonta vissza. (Majd, mint láthatjuk a per során, már Zsigmond megfojtásával és készpénzének 
elsikkasztásával is vádolni fogják Gyulati, Szerecsent és Cupit.)" A cikk nagyon érdekes, további 
ismertetését mellızöm, mivel a szócikk témájától távoli, csak annyiban volt érdekes, hogy láthassuk, 
Gyulay Bora nem „akármilyen” családból származott. 

 

5. Engel Pál bizonytalan adata 
 

Tudjuk, hogy a báni tisztség családon belül így vagy úgy, de sokszor öröklıdött, vagy más báni tisztséget 
eredményezett. A Gyulay családban Gyulay János (1444-1481) macsói vicebán volt. Ennek a Jánosnak 
Engel Pál egy Ferenc nevő fiát adja meg a genealogiában, aki 1481 után már nem fordul elı. 
Véleményem szerint János, Mihály és Gergely apja, György (+ 1495 után) ennek az idısebb Jánosnak 
volt a fia. Ha ez így van, akkor a genealogia következıképp alakul: 

 

79,265. Gyulay Bora 
 

158,530. Gyulay Gergely (oe.: 1512) (testvére Gyulay János, szlavón vicebán) 
 

317,060. Gyulay György (okirati elıfordulása: 1495) 
 

634,120. „Geszti” Gyulay János (oe.: 1444-1481) (macsói vicebán) 
634,121. Macedóniai Katalin (testvére, Macedóniai János szlavón vicebán) 
 

1,268,240. „Geszti” Gyulay László (oe.: 1413-1444) 
1,268,242.Péterfi Macedóniai „Kis” Miklós (oe.: 1412-1437) 
1,268,243. szeri Pósafi Anna (Ankó) (oe.: 1437-1472) 
 

A várható vita ellenére, megvizsgálva a történelmi és földrajzi valamint családi környezetet, vállalhatónak 
találtam, hogy Gyulay Bora ısfáját ezeknek megfelelıen ne csak a szócikkben helyezzem el. 
Megjegyzem, hogy könnyen lehet, hogy Gyulay Gergely származásának azonosítását az tette nehéz, 
hogy Gyulay János és apja László Geszti János és Geszti László néven volt ismeretes az okiratokban. 

 

Megjegyzem továbbá, hogy egyrészt a Gyulay családfára vonatkozó adatok (Engel Pálnál is) nagy részben a 
Révay levéltárból származnak annak ellenére, hogy Engel Pál adatai között egyetlen közvetlen Révay 
adat sem található (emlékezzünk: Révay Ferencné Gyulay Bora volt.), másrészt 1540-ben Istvánffy 
Anna (özv. Macedóniai Miklósné) 3550 forint kölcsönt vett fel Gyulay Bora férjétıl, Révay Ferenctıl, 
melyre Szklabina vár másik felét adta  zálogba, ez is mutatja a családok közötti aktív kapcsolatot. 

 

158,532. homonnai Drugeth János (okirati elıfordulása: 1486-1512)  † 1517. jún. 6. elıtt. 
1492-ben ıt és Drugeth Gáspárt azzal vádolták, hogy megrohanták a Lechnitzi karthauzi kolostort, és 

megsebesítették a szerzeteseket. Talán a vád igaz volt, és ennek lehetett az oka, hogy 1505-ben az 
ungvári pálos kolostornak adományozták Horgastót.  

1505 évi rákosi országgyőlésen részt vett. 
1510.08.24. napján leleszi konvent elıtt Bartha András özvegye maga és mások nevében 200 aranyforint 

örökáron eladta Bartha birtok felét neki úgy, hogy e rész felét az ungvári monostorban élı remetéknek 
adta alamizsnaként. 

1511-ben az adományozást (és a korábbiakat) megerısitették a hivatalos szervek. 
1512.10.09. napján Szentgyörgyi Péter országbíró elrendelte az Ungváron élı remeték beiktatását Bartha 

birtokba, melyrıl Drugeth János azt vallotta, hogy az övé. 
1512.12.01. napján a leleszi konvent igazolta, hogy az Ungváron lévı monostorban élı remetéket Drugeth 

János Bartha nevő birtokába bevezették. 
Zemplin vármegyei Barkó vár és más birtokok birtokosa. 

= 1495-1496 körül 
158,533. szepesi Szapolyai (Krisztina) Margit (okirati elıfordulása: 1486-1526) † 1526. febr. 

29. 
Szapolyai János király testvére. 
1517.07.06. napján Homonnán kelt okiratban (özvegyként) írt Várday Mihálynak, hogy pénzre van szüksé-

ge, és azt, hogy tartozik Thegzes Lászlónak. 
1524.06.07. napján kelt Drágffy János temesi ispán végrendelete, mely szerint a végrendelkezınek 300 

forintos tartozása volt Szapolyai Krisztina („Homonnayné”) felé, azon az 50 forinton felül, amit Drugeth 
Ferencnek megfizetett. 

 

158,534. rátóti Gyulaffy László (okirati elıfordulása: 1549-1579) * Csobánc, 1520. † 
Udvarhelyfalu, 1579. máj. 13.; temetve: Szilágycsehi, 1579. máj. 23. 
A család a Dunántúlról vele származott át Erdélybe. Mivel szoros rokonságban voltak a Báthoryakkal, illetve 

fontos szolgálatokat tettek, ez Közép-Szolnok megyében rengeteg birtokot eredményezett. 
1540-es években lovas fılegény. 
1549-ben száz lovassal Székesfehérvárnál legyızte a törököt. A törökök ezután a „Magyar Achilles”-nek 

nevezték. Felajánlották neki a szigetvári kapitányi kinevezést, de olyan feltételeket támasztott, amelye-
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ket nem fogadtak el. (Érdekes, hogy Bárczay Ferencet -19,840- ugyancsak ezen a néven emlegették: 
„Magyar Achilles”) 

1550-tıl Csobánc birtokosa, kapitánya. 
1551-ben Nádasdy Tamás lovashadnagyaként Lippát ostromolja.  
1551-1555 között 100 könnyőlovas pápai kapitánya. 
1552. októberében 87 lovassal Gyır alatt táborozott. 
1556-1557 között 75 könnyőlovas és 50 gyalogos parancsnoka Devecserben. 
1556. július és augusztus hónapjaiban Szigetvár felmentésére induló királyi sereg lovaskapitánya. 
1557-1560 között 75 huszár lovaskapitánya Gyırben. 
1560-1568 között Tihany kapitánya. 
1560.04.24. napjáról nevével fennmaradt tihanyi szerszámok listája. 
1562-ben Hegyesd várát ostromolja.  
1563.09.08. napján I. Miksa király koronázásán aranysarkantyús vitézként került vitézi avatására sor. 
1565.08.08. napján Gyula kapitányának javasolják. 
1566-ban saját költségén kétszáz lovassal Gyırnél ezres török hadsereget gyızött le. 
1567. február-1568. július között Veszprém kapitánya. 
1568.09.18. napján kéri, hogy helyezzék át külföldi szolgálatra. 
1568.11.03.-1569.01.04. között valamikor Erdélybe távozott, mely árulásnak minısült. 
1569.01.22. napján Bécsben kelt okirat szerint ı és Forgách Ferenc váradi püspök az erdélyiek oldalára ált. 
1569.02.15. napján Konstantinápolyból Albert de Wyss írta Miksa császárnak, hogy Gyulaffy László Erdélybe 

szökését igazoló levél Budán maradt. 
1569.03.26. napján Konstantinápolyból írt Albert de Wyss Miksa császárnak, hogy elítéli Gyulaffy és a 

többiek átállását. 
1570-tıl haláláig fejedelmi tanácsúr és erdélyi fıkapitány (mezei hadak generálisa) Erdélyben, tábornok. 
1570-ben, mint fejedelmi tanácsos kapta Bacha falut. 
1575-ben Bekes Gáspár ellen Báthori oldalán harcolt Erdélyben, ezért Erdélyben Szilágycseh várát 63 

faluval kapta. (Ezzel kapcsolatban lásd.: 39,744, Lónyay Istvánnál írottakat) 
1578.04.28. napján végrendelkezett (más források szerint 23-án), melyben pl.: feleségére hagyott 100 gira 

ezüstöt. 
Erdélyben temették el. 
Második felesége Forgách Margit. 

158,535. somlyói Báthory N. † 1551 elıtt 
1551-ben Gyulaffy László gyermekei, János, László és nıvérük Drugeth Gáborné Fruzsina megintették 

somlyói Báthory Imrét, Gáspárt, Eleket és Jánost, hogy adják ki apjuk (nagyapjuk) Jánosnak egyes 
birtokaiból ıket megilletı negyedet. Ez az oklevél igazolja, hogy ezeknek a gyerekeknek nem Forgách 
Margit, hanem Báthory lány volt az anyjuk. Amennyiben a feltételezésem helyes, minden kérdés, ami 
Drugeth Gáborné Gyulaffy Krisztinával kapcsolatos (volt) megoldódik. 

 

158,536. bethlenfalvi Thurzó Teofil (okirati elıfordulása: 1457-1503) † 1503. jún. 5. 
1459. évben Szomolnokon és Svedléren lakott. 
1469.05.21. napján Budán kelt Mátyás király oklevele Pelsıczi István özvegyéhez, amelybıl kiderül, hogy 

jelentették többek között Thurzó Teofil (Teophil) nevében, hogy Krasznahorka és Zardwaar várainak 
várnagyai szénégetıket fogtak el, akiknek kárt okoztak.   

1460-ig Szepesvár birtokosa. 
1462.12.16. napján a szepesi káptalan igazolja, hogy ı és társai eleget tettek Porkoláb Márton özvegyének 

jegy-és nászajándék, és lányának (Anna) leánynegyed kiadásának. 
1470.09.01. napján a szepesi káptalan elıtt Teofil özvegy anyja a maga és gyermekei nevében nyugtatta 

Pálóci Istvánt, hogy az megfizette azt a 300 aranyforintot, amit még Thurzó György adott kölcsön Pálóci 
Simonnak. 

1479-ben Mátyás királytól adományt kap, amelyel megerısítette a családot Sáros vármegyei javaiban. 
1484-ben Lietava és Sztrecsény várak várnagya. 
1486.01.16. napján Báthory István országbíró okiratából kiderül, hogy Magyar Balázs (317,074) és Kinizsi 

Pál iránti hősége miatt és a 2000 aranyforintért, amit át is vettek tıle, Magyar Balázs (317,074) és 
Kinizsi Pál örökbevallást tettek neki és feleségének (Borbála) a következı birtokokra: Bozyta, Rechete, 
Kaan, Puszta Kachyk, Cheb, Kálnás, a hozzájuk tartozó vámmal. Mátyás király 1486.06.26. napján 
hozzájárult ezen ügylethez. 

1500-ban adományt kap. 
Nagy Iván szerint két felesége volt, Magyar Borbála és N. Anna. Engel, és TURUL Magyar Borbálát teszik 

meg feleségeként. Lehetséges, hogy azok a források, melyek születési évét 1439-re teszik, közel járnak 
az igazsághoz. 

= 1486 elıtt 
158,537. kassai Magyar Borbála (okirati elıfordulása: 1486) † 1486. jan. 16. után 

Többek között Kinizsi Pál (†1494) sógornıje, Magyar Benigna révén. 
Szerepel az 1486.01.16. napján kelt, férjénél ismertetett okiratban. 

 

158,538. Abaffy István (okirati elıfordulása: 1490-1508) 
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158,540. Zrínyi Miklós  (okirati elıfordulása: 1509-1534) * 1489 körül † Zrin, 1534. márc. 13. 
4 éves korában meghalt az édesapja, ezután gyámja Berojevics Máté volt. 
Korbáviai Ilonával kötött házassága révén rendkívüli vagyont szerzett meg. 
1509-ben örökösödési szerzıdést kötött sógorával Korbáviai Jánossal (Ivánnal) arra, hogy amelyikük a 

másik elıtt fiú utód nélkül halna meg, egész vagyonát a másik örökli. Ekkor Zrínyi Miklósnak 9 vára volt, 
Korbáviainak pedig 22, ez mutatja, hogy milyen nagyságrendő megállapodásról volt szó. Ez a szerzıdés 
ellentétes volt a magyar közjoggal, mert a család kihalása esetén a vagyon a koronára szállt vissza. A 
megállapodással a legnagyobb gond az volt, hogy a birtokokat folyamatosan pusztította a török. 

1524-ben Bécsbe ment, hogy a birtokok ügyében tárgyaljon Ferdinánd fıherceggel, és ennek 
eredményeként október 22. napján két szerzıdést kötött. Az egyik szerzıdés szerint Ferdinánd 
megkapta Novigrádot és egy másik várat két évre, ami után a várak visszakerültek volna a Zrínyiekhez. 
Ferdinánd seregei használták volna a várat. Mivel a törökök idıközben bevették a két várat, a 
megállapodásból nem lett semmi. A másik szerzıdés szerint Zrínyi Miklós el akarta hagyni a Magyar 
Királyságot és német birodalmi alattvalóvá akart válni, nyilvánalóan azért, mert életét a törökök 
ellehetetlenítették. A másik megállapodás szerint átadta volna a gozdánki és lesnyicei bányákat, és 
cserébe megkapta volna a pisinai grófságot és Kazta várát. Ugyan a szerzıdések titokban készültek, II. 
Lajos király azonban már decemberben értesült errıl, és tájékoztatta levélben Ferdinándot, hogy a 
bányákért cserébe Zrínyinek más magyar birtokokat ajánlottak fel. Ferdinánd megrótta Zrínyit, aki 
elhallgatta ezt a tényt, így végül következmények nélkül maradt az ügy, és Zrínyi Miklós megmaradt 
„magyarnak”. II. Lajos király udvarában ezen események miatt rossz hazafinak tartották, különösen arra 
tekintettel, hogy más ügyben ott már korábban is fej –és jószágvesztésre ítélték. 

Az 1526 évi mohácsi vészt követıen (mely csatában nagy valószínőséggel részt vett) a horvát rendek cetini 
országgyőlésén vett részt, ahol 1527.01.01. napján I. Ferdinándot királynak választották, akinek hő-
séget esküdött. Egyébként a törökkel személyesen kiegyezhetett, mivel adót (!) fizetett nekik. Ezután I. 
Ferdinánd király híve és bizalmasa.  

13.000 arany forintért zálogba vette az aurániai perjeltıl Kostajnicát, Božjakovinát, Pakrácot, Kamenskót, 
Gradistét, Sloboštinát és Rasát. 

1530-ban megvádolták, hogy a törököket Kosztanica vidékére szállította. 
1531-ben Korbáviai János halálával megörökölte a Torquatus-vagyont, így pl.: Medvevárat is. 
1534-ben Somló hegy lábánál újra legyızte a törököket. 
1534. áprilisában, Zrínyi halálával összefüggésben Ferdinánd oklevelet bocsátott ki, melyben megerısítette, 

hogy a Zrínyiek megszerezték Korbáviai János vagyonát. 

= 1506-1509 között 
158,541. Korbáviai (Karlowitz) „Torquata” Ilona / Janka (okirati elıfordulása: 1493-1541)  
† 1541 után 

Wagner Joanna Torquata Manliának írta a nevét.  
Elsı férje Kasztellánfi György. 

 

158,542. Frangepán Ferdinánd (okirati elıfordulása: 1493-1525) † 1525. nov. 22. – 1525. 
dec.10. 
1493-ban vegliai, segniai, modrusi comes. 
1499.09.07. napján (mivel apja papnak szánta) választott püspök (!) lett.  
1501-ben despota, görzi prefektus 
1508.06.04. napján II. Lajos király koronázásakor kiállított hitlevélen is még választott püspök. Mivel azon-

ban VI. Sándor pápa nem erısítette meg a püspöki kinevezését (annak ellenére, hogy Velence is Fran-
gepán Ferdinándot támogatta), feleségül vette a szerb despota Brankovics lányát. 

1510.03.29. napján apjával együtt felkereste Pasqualgo velencei olasz követet. 
1510-ben Budán tárgyalt Bakócz Tamással. 
1514-ben Isztriára tört rá seregeivel. 
1514.10.04. napján Velencében felajánlotta tíz szolgájával együtt szolgálatait, érdekes, hogy ezt magyar 

díszruhában tette. 
Híres volt a török elleni küzdelmeirıl, sikereirıl. 
1521.05.13. napján Budán kért a török ellen segítséget azzal, hogy bejelentette, ha nem kap segítséget, 

kiegyezik a törökökkel. Segítséget Velencétıl is többször kért, utoljára 1524. évben. 

= 1508-1509 
158,543. Marija Brankovich (okirati elıfordulása: 1500-1525) † 1527 elıtt 

Szerb (despota lánya) hercegnı 
 

158,544. Pongrácz Jakab de Szelenicze (okirati elıfordulása: 1454-1487) † 1487. nov. 7. 
Felvidéki várai voltak. 
1454-ben Mezısomlyó, Temesremete, Torontálalmás, Keve, Zsidóvár, Sásvár, Maxond-terület (Dubovácz, 

Palánka stb.) és Bükkfalva birtokosa, ezeket V. László királytól kapta csereügylet révén. 
1454-ben Hunyadi Jánossal elcserélte felvidéki váraira Zsidóvárat, majd késıbb azokat visszakapta. 
1457-ben a Szilágyi családdal köt szövetséget. 
1479-ben Mátyás király szolgálataira tekintettel kegyelmi oklevelet adott ki, megtiltva azon pereket vele (és 

testvérével) szemben, amelyek olyan esetekre vonatkoztak, amikor Máytás király a cseh király fogságá-
ban volt, és Pongrácz Jakab Szilágyi Mihály és Mátyás anyja szolgálatában Mátyás király védelmében 
kárt okoztak másoknak. 
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158,545. N. Kata 
 

158,546. burcsinai (bucsányi) Korlátkıi Osvald (okirati elıfordulása: 1456-1511) * 1450 kö-
rül. † 1511 
A családja valószínőleg egyházi pályára szánta, a pozsonyi egyetemen tanult.  
1473-ban Mátyás király Korlátkı ostromát rendelte el, az ostromban a vár elesett, a várat a család elveszí-

tette. 
1474-ben királyi szolgálatban állt, majd a következı tíz évben valószínőleg a Rozgonyi család familiárisa 

volt.  
1477.06.21. napján végrendelkezett édesanyja. Végrendelete szerint Osvald fia kapta Kowarczot két ma-

lommal, vámmal, jószágokkal, és az övé maradt, amit a Rozgonyiak Zaak birtokáról elvitt. Meghagyta 
azonban, hogy fia a triciumból csináltassa meg a Zaak-i Szőz Mária egyház tetejét. 

1478.07.18. napján Mátyás király meghagyta Nyitra megyének, hogy Osvald panaszára vizsgálja ki a mé-
regkeverés vádját Szerdahelyi Mihályné, Chori Andrásné és Chori Katalin ügyében. 

1478.08.27. napján Nyitra megye jelentést tett Mátyás király 1477.07.18.-i parancsára, és megállapította, 
hogy Korlátkıi Osvaldot és társait nem akarta megmérgezni Szerdahelyi Mihályné, Chori Andrásné és 
Chori Katalin. 

1481-1498 között Korlátkı visszaszerzésére több perben tett kísérletet, többször ítélték neki, de végül csak 
1498-ban tudta visszaszerezni ısei jussát. 

Jelentıs pozícióbeli elırelépését II. Ulászló királynak köszönheti, akit mindvégig hőségesen szolgált.  
1481-ben panaszolta, hogy jogtalanul foglalta el Cifert Funstein György. 
1486-ban Cifer miatt pereskedett Funstein Györggyel, mely per 1492-ben az ı gyızelmével zárult. 
1492-ben királyi sáfár volt, ami udvari jelenlétet kívánt meg, mivel a feladata a konyha és az udvartartás 

ellátásának megszervezése volt.  
1492.10.30. napján kelt II. Ulászló király oklevele, melyben királyi diszpenzátorként pereskedik az Apponyi 

családbeliekkel, eszerint az Apponyiak elıadták, hogy Osvald Mátyás királytól az egész Kovarcz birtokot 
megszerezte, azonban ık ennek ellentmondtak. A per egyezséggel zárult. 

1495.09.23. napján a vasvári káptalan jelentette II. Ulászló királynak, hogy szeptember 5-én kelt paran-
csára megpróbálta beiktatni ıt (mint királyi ügyészt) a magvaszakadt Váti János birtokába, melynek 
ellentmondtak. Az érintett birtokok: Szécsény, Csázd, Halastó. 

1495.09.28. napján kelt okiratban II. Ulászló király Mindszenti Belger Benedek és Ferenc birtokait neki, mint 
királyi diszpenzátornak (és némai Literatus Györgynek) adományozta. 

1497-1498 évben II. Ulászló király kinevezte komáromi és tatai várnaggyá, komáromi ispánná.  
Egyes oklevelek királyi tanácsosnak nevezik.  
1499.01.11. napján a fehérvári kereszteskonvent oklevélben igazolta, hogy Osvaldot Mindszent, Szent Pál 

és Nagydinnye birtokba (Literátus Györggyel együtt, pert követıen) beiktatta. 
1500.05.15. napján a Decempersonatus („Tízszemélyek”, Királyi Tanács) tagja. 
1501.05.08. napján a Pesten megtartott generális konvención bemutatta II. Ulászló királynak az 1495.09.28. 

napján kelt adománylevelét.  
1506-ban II. Ulászló király Lengyelországi és Litvániai követe. 
1507-ben Moldvában jár követként Bélai Barnabás szörényi bánnal, hogy Moldva és Lengyelország közötti 

háborút megakadályozza. Az 1510 évi lengyel-moldvai béke nagyrészben az ı érdeme.   
1507—1518 között nándorfehérvári bán. 
1507.08.25. napján kelt a bárói oklevele. 
1507.11.09. napján Budán kelt II. Ulászló király oklevele, mely az ı és Bornemissza János budai várnagy és 

társaik ellentmondása miatt Dalkai György és társai ellen indult ügyben elhalasztotta a tárgyalást. 
II. Ulászló király az 1510-es békekötés miatt azzal is megtisztelte, hogy a Dalmácia elfoglalására küldeni 

kívánt hadsereg vezérkarába helyezte (Balassa Ferenccel, Korbáviai Jánossal, Szapolyai Jánossal). 
Komáromi kapitány 

= 1470 körül 
158,547. Sári Erzsébet † 1511 elıtt 

Elsı fia, Korlátkövi Péter 1480 körül született. 
1519-ben egy oklevélben feljegyezték, hogy ı volt a felesége, egy 1521-ben kiadott oklevél özvegyének 

viszont Surányi Erzsébetet tartja. Ebbıl csak az következhet, hogy Sári Erzsébet a férje elıtt halt el, 
hiszen az 1511-ben elhalt férje még feleségül vette Surányi Erzsébetet. 

 

158,548. budetini (jeszeniczei) Szunyogh Gáspár (okirati elıfordulása: 1460-1520) † 1521. 
máj. 14. elıtt 
Budetin vár birtokát megszerezte. 
1487-ben a csehek elleni háborúkban tanúsított vitézségéért Budetin várára Mátyás királytól adományleve-

let kapott. 
1504.08.12. napján a budai káptalan elıtt ı és Hathnai György birtokaikra kölcsönös örökösödési szerzı-

dést kötöttek. 
1505.02.17. napján Trencsénben kelt oklevél szerint a magyari hatóság jelentette, hogy a február 10-i 

ülésen Szunyogh Gáspár ítéletet kért juhai elhajtása miatt. 
1508.07.08. napján Trencsénben kelt oklevélben Szapolyai István nádor (317,066) özvegye Hedvig és 

mások panasza szerint kötelezték ıt és Óvári Pongrácot, hogy adjanak elégtételt a panaszosoknak. 
Megállapítást nyert, hogy a bepanaszoltak a panaszosok sztrecsnói valachját megölték és kifosztották. 
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1521.05.30. napján Budán kelt II. Lajos király oklevele, melyben meghagyta Trencsén megyének, hogy osz-
szák fel néhai Szunyogh Gáspár birtokát, melyek Szunyogh Bertalant és Gáspár két fiát egyaránt illették. 
(A május 14-i okirat is utalt Gáspár halálára) 

158,549. szentmiklósi Pongrácz Erzsébet (okirati elıfordulása: 1479-1507) 
Szunyogh Gáspár elıtt Pan (vagy máskép Hatnyanszky/Hatnai) Rafael özvegye. Megjegyzem, hogy Nagy 

Iván (és a nyomán több mő) Thúróczy Erzsébetet tartja itt helyes ısnek, azonban Engel Pál 
egyértelmően a Pongrácz családba helyezi el Erzsébetet. 

 

158,550. rosonmiticzi Roson Kelemen (okirati elıfordulása: 1492-1522) † 1522 után 
1492-ben testvéreivel Miticz helységre királyi adományt kapott.  
1505-ben a rákosi országgyőlésen Trencsén vármegye követe. 
1480-ban a Bory családtól testvéreivel együtt zálogba vette Kisneporác és Neporácka egy részét (1495-ben 

visszaváltották). 
1489-ben Majtényi Tompa Venceltıl testvéreivel együtt zálogba vette Majtény, Petrilehota és Zavogye 

birtokokat. Mivel ezek tulajdonát is meg kívánták szerezni, királyi adományt kértek rá, ez ellen azonban 
a Majthényi-család tiltakozott, egyben eltiltatta ıket a zálogbavételtıl is. 

1498.09.21. napján kelt okiratban Zsámbokréthy György és Rozwadi Osvát neki és testvéreinek eladták 
Lezkowe birtokukat (Trencsén megye) 300 forintért. 

1498.11.11. napján Budán II. Ulászló király az ı és testvérei kérésére átírta a nyitrai káptalan 1498.09.21. 
napján kelt oklevelét. 

1499-ben testvéreivel Nemesliszkó felét megvásárolták Zsámbokréti Györgytıl és Rozvágyi Oszvaldtól, és 
be is iktattatták magukat. 

1500-ban ı és testvérei Vencel trencsényi aranymővestıl zálogba vették annak Dobra és Szuhapatak bir-
tokait.  

1500-ban testvérével Dulón birtokosok, és itt a Kamenicsáni családnak leánynegyedet fizettek.  
1504-1505 között nagy vásárlásokat folytattak, érintett birtokok: Horenici-család Kisszlavnica birtoka, Mos-

cici-, Rakolupi-, Dubnicai- és Szlavnicai-családok ottani birtokrészei.  
1504-ben testvéreivel adományként kapták Cservenec György alsóklobusici birtokát, de a beiktatás ellen 

mások ellentmondtak. 
1506-ban testvéreivel megszerzik azon királyi jogokat, melyek a Kisszlavnicai birtokhoz kötıdtek. 
1506-ban testvérével elfoglalta azt a Dulói birtokrészt, mely Onory András leányaié volt, ezért a következı 

évben Bobot nevő településre érkezik idézésük, eszerint itt is birtokosok voltak. 
1508-ban zálogba vette testvéreivel a Zamaróczy család Dulói birtokát, azonban nem sikerült ezévben meg-

szerezni a Nozdroviczky család birtokait. 
1513-ban ı és testvére a Borcsányi és Rénolffy család jesztrebei birtokát zálogba vette. 
 Ugyanebben az évben Ottlik Márton felsıozori jobbágytelkeinek zálogát megszerezte testvérével. 
1516-ban megvették a Tıkésújfalusi-család Nagyneporác, Kisneporác és Lucsky prédiumok egyharmadát.  
 Miután megvette Bohuniczky János bolesói birtokát, a Podmaniczky család 1518-ban felszólíttatta ıket, 

hogy adják vissza a birtokot. A vita kölcsönös hatalmaskodásokba ment át, és a per még 1519-ben is 
tartott. 

1518-ban megvette az addig zálogolt Borcsányi birtokrészt 
1518.08.03. napján Budán kelt II. Lajos király oklevele, melyben kötelezte a garamszentbenedeki konven-

tet, hogy ıt és Lászlót vezesse be királyi adomány címén Elwegh birtok felében lévı királyi jogba. 
1519-ben a család ellenállása miatt nem sikerült megvásárolnia a Simonyi család korább zálogolt Dobra és 

Szuhapatak birtokait. 
1519-ban megvették a Tıkésújfalusi-család Nagyneporác, Kisneporác és Lucsky prédiumok másik részét, és 

egyben a benne rejlı királyi jogot is.  
1519-ben királyi adományba kapták a kihalt klobusici Cservenec György klobusici birtokát, azonban a beik-

tatáson a Podmaniczkyak ellentmondtak, majd végül visszavonták az ellentmondást. 
1520-ban megvették Majthényi László Petyovka birtokának egy részét 300 forint adósság fejében.  
1520-ban megvették a Mittai-családtól a mitici kúriát és Jesztrebe birtok egy részét, Motesiczky Mátyástól 

Petrilehota felét, Mittai Siken-család középmittai birtokrészét, valamint ugyanebben az évben visszavál-
tották Kisneporácot Draskóczy Miklóstól.  

1521-ben a Tıkésújfalusi-családtól újabb zálogot vesznek. 
1522-ben Seben Lırinctıl megvásárolták középmittai kúriáját a Szárád-családbeliek tiltakozása ellenére, 

akik elıvásárlási jogukra hivatkoztak.  
1522-ben zálogba vették Hraschani Horváth-család három dobrai jobbágytelkét, és megvették, azt a vasz-

kai birtokrészt is, mely a Kavka-családé volt. 
Feleségének neve nem ismert elıttem, a kutatást fontosnak tartanám etekintetben. 

 

158,552. kománai, szunyogszegi Majláth Mátyás (okirati elıfordulása: 1480-1519) † 1520 elıtt 
1480-körül költözött Erdélybe, Fogaras vidékére, megszerezve Komána birtokát. 
Oláh boér (bojár) volt, és II. Lajos király szakácsmestere. 
1509-ben cseszvei Barlabássi János királyhalmai birtokrészét zálogba vette.  
1511-ben Királyhalma negyedét adományba kapta (feltehetıleg azért mert mint görög katolikus vallását 

felcserélte római katolikusra), és egy másik negyedét pedig megvásárolta. 
1512-ben a királyhalmi részekbe történı beiktatásának Petki Antal nevében ellentmondtak, aki azonban 

1512.03.22. napján személyesen megjelenve az ellentmondást visszavonta. 
A brassóiak szomszédságában számos birtokperben szerepelt.  
1514-ben Majláth Mátyás magáénak vélte Sárkány nevő erdıt, ezért a brassóiak beperelték. 
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1514.01.28. napján kelt Thuróczy Miklós alvajda oklevele, melyben kötelezte, hogy Szunyogszegre 
vonatkozó jogait okirattal igazolja. (Itt „nobilis Maylad de Szunyogszegh” néven említik). Ettıl kezdve 
soha nem használta a Kománai elınevet. 

1516.06.15. napján Budán kelt okiratban II. Lajos királytól pallosjogot kapott a szunyogszegi és más 
birtokaira. 

1519-ben a kolozsmonostori konvent okirata szerint Petki Antal 75 aranyforintért zálogba adta neki azt a 
királyhalmi birtokrészt, amit eczeli Tamási Pétertıl szerzett. 

Feleségének neve nem ismert, érdemes volna kutatni. 
 

158,554. nádasdi Nádasdy Ferenc (okirati elıfordulása: 1478-1543) * 1470 elıtt † 1541-1543. 
jan. 17. között 
Mátyás király alatt (és 1492-ben is) a páncélos nehézlovas ezred kapitánya. 
1520-as években Kanizsa várának várnagya, majd kapitánya, Vas vármegye fıispánja.  
1532-ben Sárvárra küldte katonáit, majd ı maga is a várba ment azért, hogy azt a török támadástól 

megvédje. Fia, a késıbbi nádor itt jegyezte el feleségét. (házasságot 3 év múlva kötöttek) 
1532.08.15. napján bekövetkezett török támadást katonáival és a lakossággal együtt visszaverte, ennek 

emlékére (450. évforduló - 1982) emléktáblát helyeztek el a vár bástyáján. 
Fia, Nádasdy Tamás nádor házasságával megszerezte Egervárat, melynek ügyeit apjára bízta, aki 1536-tól 

haláláig vitte azt. A várat helyreállíttatta, megerısíttette. 
1541-ben még levelezett fiával, azonban második felesége 1543.04.03. napján már özvegyként szerepel. 
Második házasságát enyingi Véssei (mások szerint Török) Orsolyával kötötte 

= 1498  elıtt 
158,555. szenterzsébeti Terjék Orsolya † 1529.  

Rengeteg kérdés merült fel, hogy ki lehetett Nádasdy Ferenc elsı felesége. Egyes források enyingi Török 
Orsolyát jelölik feleségnek, ezek a források talán azért tévednek, mert pl.: Tapsonyban a Terjék (írható 
Therjek-nek is) és Török (ami írható akár Therek-nek is) család Tapsonyban az 1480-as években közösen birto-
kolt. 

 
A Nádasdy Család levéltára tisztázza a helyzet egy részét, igazolja, hogy Terjék Orsolya volt Nádasdy Ferenc 

felesége és egyben Nádasdy Tamás anyja. A kérdés másik részében azonban a 17. századi Nádasdy okiratok 
tévedni látszanak, kizárható, hogy szenterzsébeti Terjék Tamás lett volna Orsolya édesapja. A kérdés megoldá-
sában a Zala Megyei nemesi iratok, a Magyar Országos Levéltár oklevelei, a Nádasdy és a Terjék Levéltár 
anyagia, valamint a zalavári apátság oklevelei segítettek, az alábbiak szerint: 

 
A.) Terjék Orsolya édesapjának személye 
Nagy Iván így fogalmaz Nádasdy Tamás ifjúságáról:  

„…….Ezekben a törekvésekben segítségére sietett sógora, Therjék István, a családnak mozgé-
kony, kiemelkedı tagja, aki már Mohács elıtt bérbe vette a zalavári apátságot. Felismerve nıvére 
fiának különös adottságait, anyagi támogatásával lehetıvé tette, hogy Bécsben, Bolognában, Rómá-
ban tanulhasson tovább.” 

 
A „sógor” kifejezés egyértelmően tévedés Nagy Ivánnál (ı maga is nıvére fiának nevezi Terjék Istvánt), és 

más források is azt igazolják, hogy Terjék Orsolyának volt egy István nevő testvére (azaz Nádasdy Tamás 
nagybátyja). 

 
A Terjék család okleveleiben két István található, aki okirati elıfordulása alapján lehetetett a keresett nagy-

bácsi, egyrészt Elek fia István (okirati elıfordulása: 1510-1526), másrészt László fia István (okirati elıfordulá-
sa: 1485-1518). A megkülönböztetés azért lényeges, mert Elek és László a család két ágát képviselik. 

 
A kérdést Nagy Ivánnak a zalavári apátságra való utalása segített megoldani, ugyanis a zalavári apátságra 

vonatkozó oklevelek között található az 1518.11.26. napján a kapornaki konvent által kiállított okirat, mely sze-
rint elıtte bevallást tett Szenterzsébeti Terjék László és István, hogy bérbe vették Kapornai Miklós zalavári 
apáttól az apátságot. (ZML XV. 1. DL 236.) Más forrás a kapcsolatot is megadja László és István között: apának 
és fiúnak írja le ıket. 

 
Eszerint a keresett nagybácsi László fia István volt, így Orsolya édesapja Terjék László (okirati elıfordulása: 

1469-1518) volt. 
 
B.) Terjék Orsolya édesanyjának személye 
Terjék Orsolya édesanyjának személyét egy szerencsésen fennmaradt oklevél segítségével lehet megállapí-

tani: 1513.03.11. napján II. Ulászló király Budán kelt oklevelében arról értesíti a zalai konventet, hogy  
Zenth-Erzsébeth-i Therjek István anyai nagyapja, Akosháza-i Sarkán János birtokaiból (Vas és Zala várme-

gye) 
ıt leányjogon megilletı részesedést megkapni szeretné „osztatlan testvéreitıl”: Akoshaza-i Sárkán László 

fiaitól. (DL: 104259) 
 
A fentiek alapján Terjék László felesége ákosházi Sárkány Veronikának kellett lennie, mivel az oklevelekben 

„Veronika” néven említik a feleséget. A feltételezés beigazolódott, Sárkány Jánosnak volt Veronika lánya, így 
megállapítottam, hogy Orsolya édesanyja ákosházi Sárkány Veronika volt (többek között a pozsonyi ispán, 
Mohácsnál hısi halált halt Sárkány Ambrus unokatestvére). 
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C.) Közvetett bizonyítékok 
A fenti szülımegállapítást a következı közvetett bizonyítékok is alátámasztják: 
- Nádasdy Tamást az a Terjék István nagybátyja támogatta bécsi tanulmányaiban, aki feltehetıleg 1494-

ben maga is bécsi diák volt, és akinek –amikor még tanult Nádasdy Tamás- nem volt élı fia, így nyilván szíve-
sen támogatta ıt; 

- Terjék István dédanyja (Óvári Márta) Nádasdy Tamás –más ágon számított- ükanyjának a testvére, így a 
rokonság közöttük nem csak Terjék, hanem más ágon is fennállt; 

- Ákosházi Sárkány Antal Nádasdy Tamás kincstárnoka, fıtisztje, bizalmasa volt, akivel a kapcsolata olyan 
szoros volt, hogy amikor Nádasdy Tamás felesége Kanizsai Orsolya várandós volt, az orvos ennek az Antalnak a 
soproni kertjébe „utalta”, hogy ott pihenjen. Ugyancsak ezen Sárkány Antal 1562.12.08. napján tett végrende-
letének egyik végrehajtója „egy” Terjék” Tamás volt, akinek a személyazonossága még kérdéses, de nem lé-
nyeges a fıkérdés tekintetében.  

- Nádasdy Tamás 1553-ban a zalavári apátság (!) commendátori tisztségét Mezılaky Ferencnek adta, aki-
nek a felesége ákosházy Sárkány Margit volt. 

- Vas vármegyében a mai Jánosfa a terjék és az ákosházi Sárkány család közös birtoka volt (voltak még 
más közös birtokok is). 

 
A fentiek alapján a szakirodalomban eddig kérdéses ısfát kiigazítom, és –véleményem szerint- helyesen 

megadom. 
 

158,556. alsólendvai Bánffy Ferenc (okirati elıfordulása: 1498-1515) † 1516-1516 
Dobokai egyház kegyura. 

= 1505 után 
158,557. ráskai Ráskai Ilona (okirati elıfordulása: 1505-1534) 

1505.06.05. napján még hajadon. 
 

158,558. buzini Keglevich Péter (okirati elıfordulása: 1521-1554) * Buzin, 1485.  † Bosznia 
1554-1555  között 
1521-1526 között jajcai bán és a vár kapitánya. 
1522-1526 között királyi udvari familiáris. 
1521-ben és 1525-ben visszaverte Jajca várát ostromló törököt, miközben saját Buzini várát a török feldúlta 

és negyvenezer forint kárt okozott. Emiatt II. Lajos király Fejérkı várát adta neki adományként. 
1523.12.21. napján királyi adományban részesült. Krapina, Kosztel, Buzin, Osztravica, stb. ura. 
1526-ban a mohácsi csata után I. Ferdinánd király hőségére tért, és átadta neki Jajca várát.  
1533.-1542. között horvát bán Nádasdy Tamással. 
1537.-1541. között horvát-dalmát-szlavón bán. 
1541-ben királyi megbízásából Erdıdy Simon bán és zágrábi püspök hatalmaskodásától megvédte a zágrábi 

káptalant.  
1541.-ben, veje halálával az Ernuszt család vagyonát megszerezte (Zala vármegyében Csáktornya és 

Sztridó, Kırös vármegyében Szentgyörgy és Kapronca várakat), és azt nem adta át a kincstárnak arra 
hivatkozva, hogy a lánya várandós maradt vejétıl. Még azután sem adta vissza, miután kiderült, hogy 
lánya nem várandós. 1542-ben törvényben rendelkeztek arról, hogy ha 2 hónap alatt nem adja ki a 
vagyont, azt hőtlenségnek tekintik, és fej és jószágvesztésre ítélik. Keglevich Péter ettıl sem ijedt meg, 
ekkor a király a helyette kinevezett új horvát bánt, Zrínyi Miklóst (79,270) küldte ellene, aki végül egy 
áruló várnagy segítségével Csáktornya ostrománál elfogta, miközben át akart szökni Szabácsra török 
segítségért. Zrínyi a Keglevich vagyont lefoglalta. Bécsben börtönözték be, de hamar, még 1543-ban 
kegyelmet kapott és a következı évben viszakapta az elkobzott birtokait.  

1543-ban Otocac mellett sikeresen küzdött a török ellen. 
1544 után Lobor várában élt. 
1550. évi 71. törvénycikkben a topuszkói apátság zaklatásától eltiltotta az országgyőlés. 
1554-ben I. Ferdinánd király utasította, hogy a fiát (Ferencet), aki thopuszkai apátur volt, köteles felszen-

teltetni a papságra, és papi öltözetben járatni.  

= 1528 elıtt  
158,559. Stresemley Borbála (okirati elıfordulása: 1528-1561) † 1563 körül 

Okiratokban már 1528-ban elıfordul, ekkor már Keglevich Péter felesége. 
Nyolc gyermeket szült férjének. 

 

158,560. Balassa László (okirati elıfordulása: 1424-1485) 
A Sárkány-rend vitéze, királyi udvarnok. Erzsébet királyné, majd Hunyadi János familiárisa.  
1441-1447 között korponai kapitány.  
1447-ben Hont vármegyei követ.  
1452-ben tokaji várnagy és borsodi alispán. 
1475.12.15. napján kelt Báthory István oklevele, amely szerint Balassa László a maga, felesége (Litvai 

Fruzsina) nevében a litvai Horvát vagyon tekintetében egyezséget kötött litvai Horvát Péterrel. 
1476.08.21. napján kelt Mátyás király oklevele, amely úgy olvasható, mintha Balassa László felesége Litvai 

Damjánnak (1,271,006) nem a lánya, hanem az özvegye (?) volt. 
1477.02.20. napján a Balassa és a litvai Horvát család osztozkodott, ez valószínőleg Horvát Fruzsina vég-

rendeletével függött össze, aki ekkor már nem élt. 
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1482.02.08. napján kelt az utolsó általam azonosított okirat, amiben biztosan szerepel. Egyébként rengeteg 
okiratban szerepel, de ezek vagy túl bonyolultak, nehezen azonosíthatóak vagy érdektelenek, így ezek 
ismertetését mellıztem. 

Feleségei voltak (állítólag) ebben a sorrendben: Szilágyi Júlia (Szilágyi Mihály nıvére), Litvai Fruzsina (Litvai 
Demjén bán lánya); Derencsényi Borbála; Pálóci Zsófia (Pálóci Máté lánya) és Marcali Zsófia. 

158,561. Derencsényi Borbála † 1475 elıtt 
Mivel egyes források szerint (eltérıen a fent említettel) férjének utána feleségei voltak: Somosi Fruzsina 

†1476. december; N. Dorottya 1485-1512, ebbıl az következik, hogy legkésıbb 1475 elıtt halt meg. 
Látható azonban az is, hogy igen nagy bizonytalanság uralkodik Balassa László feleségeinek neve, 
sorrendje, halálozásuk kérdéskörében, azonban a jelen ısjegyzék-pozícióban a szakirodalom szerint 
mindenképp Derencsényi Borbálának kell lennie. 

 

158,562. perényi Perényi István (okirati elıfordulása: 1430-1483) † 1483-1487. szept. között 
1432-ben királyi fıasztalnokmester. 
1458-ban, apja halála után a csorbakıi és más uradalmakat irányítja. 
1459-ben zempléni ispán. 
1459.02.10. napján Mátyás király iránt az elıkelıkkel együtt hőségnyilatkozatot tett. Ezután Giskra ellen 

harcolt. 
1462.01.01. napján Budán kelt Mátyás király oklevele, amelyben meghagyta Sáros megye adószedıinek, 

hogy Perényi István birtokairól ne hajtsák be a „lucrum camerae”-t, mert Litvánál elengedte neki az ezé-
vi adót. 

1463-1465 között asztalnokmester Báthori Lászlóval. 
1464.04.03. napján Székesfehérváron jelen van a Mátyás királynak Frigyessel kötött békéjét lezáró okmány 

aláírásánál. 
1465-ben Mátyás király anyja pert indított ellene és anyja (Kórógyi Katalin) ellen, amely a csorbakıi ura-

dalmat is érintette. A per elızménye, hogy apja, Perényi János korábban elfoglalta Mátyás anyjának, 
Szilágyi Erzsébetnek Polgáriegyház birtokát. Mivel nem adták vissza neki, 1465.07.01. napján Országh 
Mihály nádor (1,271,472) fej- és jószágvesztésre ítélte ıket, mely alól bárói rangjuk miatt 100 márka 
vérdíj ellenében szabadultak, azonban elvesztették összes várukat, városaikat, falvaikat. 

1465.07.05. napján Mátyás király személyesen ítélkezett ı és testvérei ügyében, mely egy elbirtokolt mak-
kos erdıt érintett. Ítélete szerint itt is jószágvesztést szenvedtek és 1200 forint fizetésére voltak köte-
lesek Szilágyi Erzsébetnek.  

1465.09.21. napján visszaiktatták Szilágyi Erzsébetet, ami ellen ı és anyja is tiltakozott. A bírák Emıd, 
Adolman és Kisfaludot is megítélték Szilágyi Erzsébetnek, de a Perényiek végül a csorbakıi uradalom 
többi részét megtartották. A következı fél évben nagy szolgálatokat tehetett Mátyásnak, mert 
1466.04.16. napján visszavonta a jószágvesztésre vonatkozó oklevelét és visszaadta az elvett birtokokat 
is. 

1467-ben valószínőleg részt vett a fıúri lázadásban, talán emiatt nem volt ekkor rangja.  
1468-1469 között lovászmester Maróti Mátyással, és elsı alkalommal tárnokmester is. 
1471-ben (a forrásoktól eltérıen) nem volt részese a Mátyás király elleni lázadásnak, mi több, ezalatt külön 

esküt tett neki. 
1471. december-1475. június között tárnokmester. 
1475-ben (valószínőleg Miklós testvére Mátyással szembeni lázadása miatt) kegyvesztett lett. 
1479.01.10. napján Kassán az eperjesiek kérték Mátyás királytól, hogy szüntesse meg Perényi István vám-

jogát. 
1480-ban zempléni ispán. 
1481-ben kiújult a vita közte és Szilágyi Erzsébet között, az új perben Perényi István veszített, de a birto-

kok mégis megmaradtak. Ez a furcsa pervesztés valószínőleg arra vezethetı vissza, hogy ebben az 
idıben Mátyás király már javában Corvin János trónöröklését készítette elı. 

1482-ben Himfi Imre bepanaszolta Mátyás királynál hatalmaskodás miatt. 
1483-ban Csorbakırıl Fülekre tette át székhelyét, itt testvérével együtt elpusztította környéket. Miután 

kirabolták Kassát, Mátyás király sereget küldött ellene és elkobozta a birtokait, amit majd csak fia, Imre 
kapott vissza. 

158,563. ujlaki Újlaky Orsolya (okirati elıfordulása: 1458-1476) 
Fia, Perényi Imre nádor (+1519) sírját az ı és férje címere díszíti Tıketerebesen. 

 

158,564. Somi Józsa (okirati elıfordulása: 1493-1508) † 1510–1511 között 
Kinizsi Pál nevelte, taníttatta, nevelt fiának tekintette. 
1492-ben Futakot elfoglalta. 
1493-ban Kinizsi Páltól kapta Bény-t és más településeket. 
1494-1495 között Temes vármegye fıispánja. 
1494-1508 között Alsó-Magyarország fıkapitánya, (nem ismert milyen idıben) Bodrog vármegye fıispánja. 
1495-ben temesi bán. Annak ellenére, hogy Bihar és Bács vármegyék fıispánjának kinevezték, végül nem 

lépett hivatalba. Ugyanebben az évben Németújvárnál legyızte Újlaky Lırincet, aki Corvin János híve-
ként nem ismerte el II. Ulászlót királynak. 

1495.09.13. napján Alsó-Magyarország fıkapitányaként járt el kiküldött bíróként a Bozváry-Bikly perben. 
1495.03.11. napján kelt II. Ulászló király oklevele, melyben utasította a fehérvári káptalant, hogy Somi 

Józsát iktassa be Gesztes vár birtokába. 
1495.03.29. napján a fehérvári káptalan igazolta, hogy II. Ulászló király parancsára zálog címén beiktatta 

Gesztes vár birtokába. 



————    203203203203    ———— 

 
 

1498.01.06. napján Budán kelt okiratban II. Ulászló király kibocsátotta Somogy megye címereslevelét ı és 
Buthkai Péter kérésére. Ezzel Somogy megye lett az egyetlen megye, melynek a címere 1526 elıttrıl 
ismert. 

1499-ben Szapolyai István nádor (317,066) végrendeletében Bakócz Tamás érsek mellett ıt jelölte ki 
gyermekei gyámjának. 

1500-1502 között tett végrendelete fennmaradt, ebben pl. szó esik a nagyvázsonyi gótikus templom szen-
télyének építésérıl, cintermének megújításáról. 

1502-ben a sikeresen harcolt a török ellen, és az 1502 illetve 1503 évi békeszerzıdések aláírásában 
közremőködött.  

1502-ben Corvin Jánossal és az erdélyi vajdával átkelt a Dunán Nándorfehérvárnál és Horomnál, és szerb 
területre nyomult be, Jajca várát felszabadította, a törököket előzte, a lakosságot pedig áttelepítette 
Pancsova és Temesvár közé. 

1505-ben ott volt a rákosi országgyülésen, a bárók között új báróként szerepel.  
1508-ban is harcolt a törökök ellen, ekkor birtokai voltak pl.: Erdélyben Almás vára (Kolos megyében) a 

hozzátartozó gorbói, tihói és buzai uradalmakkal. 
1509-ben Adorján várát megvásárolta Bebek Jánostól (vejétıl). 
1510–1511 években Temes vármegyében pestisjárvány volt, ebben a járványban halt el ı is. 

158,565. szerdahelyi Imreffy Márta (okirati elıfordulása: 1497-1513) † 1513 után 
1513-ban özvegyként végrendelkezik.  
Házasságába bevitte pl.: Almás várát (Dezsı vára). 

 

158,566. perényi Perényi Gábor (okirati elıfordulása: 1471-1526) † elesett, Mohács, 1526. 
aug. 29.  
1471-1526.05.15. között a családi levéltárban rengeteg oklevélben szerepel. 
Ugocsai, máramarosi fıispán. 
1503-tól kamarásmester. 
1505.01.26. napján jogot kapott a vörös viaszpecsét használatára.  
1512-ben jelent meg a „Guarinus-panegyricus”, melyet Paulus Crosnensis adott ki, és Perényi Gábornak 

ajánlotta, aki ıt és másokat is támogatott, híres mecénás volt. 
1513.12.29. napján Ugocsán kelt okiratban Barthus Jánost és nejét nyugtatta, hogy sásvári lakóházukban 

életük végéig lakhatnak, megvédi ıket, és ha el kellene költözniük, házhelyet biztosít számukra. 
1516-ban Frangepán Gergely kalocsai érseknek 12.000 forint értéken zálogba adott egyes uradalmi részeit. 

Feleségével támogatta a humanizmus terjesztését, várukban fogadták a humanistákat, és kapcsolatot 
tartott fenn a krakkói egyetemmel, hová Cox Lénárd (angol humanista) tanulmányútját a mohácsi vész 
elıtt még ı kezdte elıkészíteni. 

1526-ban, Mohácsi vész elıtt még felépült Budán a háza, melyet Nicolaus de Milano tervezett. 
Második felesége Frangepán Katalin. 

158,567. ecsedi Báthory Orsolya (okirati elıfordulása: 1499) † 1513 elıtt 
1526-ban a férjének özvegye már Frangepán Katalin volt. 

 

158,568. kaposmérei Mérey János (okirati elıfordulása: 1444-1483) † 1483. márc. 9. után 
Igen sok oklevélben szerepel, ezek egy része nagyon bonyolult és érdektelen, ezért nem említem ıket. 
1460.08.12. napján kelt oklevélben a somogyi konvent bizonyította, hogy ı a testvérei (Tamás, Péter) 

terheit is magára vállalva, a Muskatha folyóra települt malmát 24 aranyforintért elzálogosította Kımőves 
István keceli hospesnek. 

1468.06.22. napján Mátyás király meghagyta Somogy vármegyének, hogy az ı és fiai panaszát vizsgálja ki, 
melynek tárgya, hogy a mérei, tolkaji, szennai birtokon a Szakosfalviak ellenében Perneszi Pál 
hatalmaskodott. 

1469.01.13. napján a somogyi konvent elıtt Perneszi Pál által létrehozott egyezségben is szerepel. 
1469.08.28. napján a somogyi konvent elıtt ı és fiai rokonaival egyezséget kötött a prajd nevő malom és 

szılı perében. 
1470.05.04. napján a somogyi konvent elıtt többekkel tiltakozott, hogy atyja (Gáspár) és másik Mérei 

János Perneszi Pállal egyezséget kötöttek Mére, Tolkaj, Szenna vonatkozásában.  
1474.05.27. napján Mátyás királytól rokonaival együtt Rangoni Gábor erdélyi püspök segítségével nemesi 

címert kapott. 
1475.05.17. napján Budán Mátyás király érdemeire tekintettel neki és rokonainak adta királyi joggal, tar-

tozékokkal együtt Mére, Tolkaj, Szenna, Lulya, Arosy birtokokat. 
1475.05.22. napján Budán kelt Mátyás király oklevele, amely engedélyezte neki és testvéreinek, hogy 

minden birtokán „akasztófát, kerekeket, karókat és más kínzó eszközöket emeltessenek”, azért, hogy a 
tetten ért gonosztevıket (tolvaj, sírrabló, házgyújtogató, mérgezı, boszorkány, gyilkos stb.), az ország 
törvényei szerint „felakaszthassanak, kerékbe törjék, lefejezzék és megégessék”. 

1479.08.02. napján Somogyváron kelt Országh Mihály nádor (1,271,472) oklevele, mely szerint a nádor 
elıtt maga és Péter testvére nevében tiltakozott, hogy (másik) Mérey János a mérei, tolkaji, szennai, 
szomajomi és kiskarai birtokokat vejeinek (Kutasi János, Kutasi László) az ı kárukra elzálogosította. 

1482.02.14. napján kelt oklevél szerint visszaszerezte lulyai, berei, árostelki birtokokat, miután hitbért és 
jegyajándékot fizetett ki Várdai Mihályné Katalin részére. 

1483.03.09. napján Budán kelt okiratban Országh Mihály nádor (1,271,472) tanúsította, hogy maga és 
Péter testvére nevében tiltakozott amiatt, hogy (másik) Mérey János eljegyezte lányát Horvát-Sáwolyi 
Nagy Balázzsal és házassági szerzıdést kötöttek Máre, Tolkaj, Szenna, Zomajom, Kiskara birtokokra.  
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158,570. hanyi Hanyi Gergely (okirati elıfordulása: 1472-1475) † 1507. febr. 12. elıtt 
1472.02.06. napján kelt Országh Mihály nádor (1,271,472) oklevele, amely szerint elıtte Gereci Miklós fia 

Mátyás a kaposfıi és szennai birtokrészét neki és feleségének (aki a feleségének testvére) adta. 
1475.01.23. napján a somogyi konvent elıtt a maga és lányai nevében a Kaposfı és Kalacsa birtokok 

melletti halastó ügyében megegyezett Kalacsafalvi Kalacsa Ambrussal és fiával, Jánossal. 

158,571. Majos „Gereci” Dorottya (okirati elıfordulása: 1472-1508) † 1508. ápr. 10. után 
1507.02.12. napján a somogyi konvent elıtt (már idısen), mint „Hani Gergelyné” és társai visszaadták 

Gereci Péternek és társainak a 258.-Ft értékben náluk zálogban lévı következı birtokokat: Kaposfı, 
Farkaszenna, Szentbenedek. 

1508.04.10. napján a somogyi konvent elıtt a dadai, értemfalvi malmát rokoni (!) szeretetbıl neki adta 
Dersffy Miklós (159,162) azzal, hogy Dorottya halálával az Mérey Jánosra és gyermekeire szálljon.  

Rokonság sajnos nem derül ki az okiratból, Dorottya genealógiáját feltétlenül kutatni kell tovább. 
 

158,572. ghimesi és gácsi Forgách Gergely (okirati elıfordulása: 1464-1507) † 1514. ıszén.; 
temetve Felsıelefánt pálos kolostor 
1478-ben Péter bátyjának és neki adta Mátyás király a Kisszelecsény birtokot. 
1482-ben a király érdemeire tekintettel a családnak adta Nagyszelcsént. 
1483-ban Bars megye fıispánja. 
1483.04.07. napján Országh Mihály nádor (1,271,472) értesítette a nyitrai káptalant, hogy ı és Péter 

testvére panaszt tettek, hogy Forgách Albert jobbágyával elfoglalta Komjáti birtokukat és ott halastavat 
telepített. 

1486.12.07.napján már Nyitra megye alispánja. 
1488.02.09. napján kelt a nyitrai káptalan bizonyságlevele az ı és Péter testvére, valamint Nagzelesen-i 

Ferenc fiai között a Nagzelesi és Kyszelesi birtokok ügyében. Ebben egymás pereire vonatkozóan 
nyugtatták egymást. 

1489.11.03. napján Nyitra vármegye fıispánja, de 1490.04.13. napján egy országbírói oklevél szerint már 
csak alispán. 

Mátyás király halála után II.Ulászló király híve. 
1491.01.16. napján kelt oklevél szerint II. Ulászló királyt ıt és Szilva Albertet bízta meg a Nyitra 

vármegyében beszedni elıírt rendkívüli hadiadó beszedésével. 
1493.01.02. napján kelt oklevél szerint a II. Ulászló királyhoz hőtlen Forgách Albert fej-és jószágvesztését 

elvileg végre akarták hajtani, ebben az esetben az elvett birtokok rá és testvérére szálltak volna.  
1493.12.30. napján kelt a nyitrai káptalan bizonyságlevele atekintetben, hogy Forgách Gábor és Péter 

(másik) Forgách Péterrel fogott bírók útján egyezséget kötöttek Forgách Albert birtokai iránt indult 
perben. Az egyezség szerint kettéosztották Gimes várát és a Nyitra és Bars megyei tartozékait. 

1499-ben II. Ulászló király rábízta Tótpróna védelmét. 
1501.04.16. napján II. Ulászló király ıt, és Péter testvérét nevezi ki Nyitra vármegye fıispánjának. 
1507.08.23. napján a somogyi konvent értesíti Perényi Imre nádort, hogy a július 14-i parancsára Perneszi 

Imrét be akarta iktatni zálogjogon Mocsola, Wásárosmerenye birtokokba, a beiktatásnak Forgách Ger-
gely és testvére Péter ellentmondtak. 

Sírkövét Johannes Fiorentinus készítette Esztergomban (és szignálta). A sírkı a felsıelefánti pálos kolos-
torból a Forgách Család gombai birtokára került, majd ott az 1950-es években szétzúzott állapotban 
találták meg, késıbb Sopronban restaurálták. Ma a Marcali Városi Múzeumban található. 

= 1470 körül 
158,573. ruszkai Dobó Zsófia (okirati elıfordulása: 1491) 
 

158,574. = 317,862 
158,575. = 317,863 
 

158,576. Marcin Zborowski h. Jastrzębiec † 1488 után 
Krakkói algróf. 

 

158,578. Stanisław Szydłowiecki z Szydłowca h. OdrowąŜ * 1405. † 1493-1494  
158,579. Zofia Goździkowska z Goździkowa h. Łabędź † 1503 elıtt 
 

158,580. Przybysław Konarski z Konar h. Awdaniec   
158,581. Małgorzata z Brzostowa   
 

158,582. Stanisław „Marszałkowicz” Lanckoroński z Brzezia h. Zadora † 1489.  
158,583. Anna Kurozwęcka z Kurozwąk h. Poraj  
 

158,584. Jordan Mikołaj Jordanus Jordan z Zakliczyna h. Trąby (Brzezina) 
158,585. Jadwiga Lanckorońska z Brzezia h. Zadora   
 

158,586. Spytek Zgłobieński z Jarosławia h. Leliwa † 1519.  
158,587. Jadwiga z Warzyszyna † 1521 után 
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158,588. Rafał Sieniawski z Sieniawy h. Leliwa † 1518.  
158,589. Agnieszka Cebrowska z Cebra h. Hołobok  
 

158,590. Jan Koła z Dalejowa h. Junosza † 1543.  
158,591. Małgorzata z Baliniec  
 

158,592. jablonovi Buthor Gáspár (Marsovszky család) (okirati elıfordulása: 1430-1456) † 
1456. júl. 9. után 
1400-ban a család Stibor vajdával (10,171,802) elcserélte a besztercei biróság örökös jogáért a jablonovei 

birtokot. 
1410-ben Stibor vajdától (10,171,802) Jablonovére a család újabb adományt kapott, ezt 1411-ben Zsig-

mond király megerısitette. Hogy ezekben mennyi szerepe volt Gáspárnak, az nem tisztázott még. 
1430.07.11. napján Bécsben kelt okiratban, Zsigmond királytól adományt kapott Marsófalvára rokonaival. 

Az okirat az érdemeket nem részletezte. Egy másik okiratban címert is kapott. 
1434-ben új adománylevelet kapott Marsófalva, Miksova, Kvassó, Plevnic birtokokra arra tekintettel, hogy 

igazolni tudta, hogy az eredeti okiratok elégtek. Az okirat szerint Cseh Péterrel (2,539,928) együtt a 
husziták elleni háborúban vitézkedett, életét kockáztatta, vagyonát feláldozta. 

Lévai Cseh Péter macsói bán (2,539,928) barátja, így az iratait a bán várában, Léván tartotta. 
1439-ben Albert királytól Udiche helységre kapott adományt a huszitákkal szembeni vitézségéért. 
1456.04.02. napján Budán, V. László király megerısítette ıt marsófalvai, jablonfalvai, miksovai, kis-csernai, 

kvassói és kolacsini birtokaiban, és királyi jóváhagyás után a család felvette a Marsovszky nevet. 
1456.07.09. napján kelt a nyitrai káptalan bizonyságlevele, mely szerint többekkel együtt beiktatták Udicza 

birtokba. 

158,593. tótsóki Soóky Margit 
 

158,608. „kaszai” Péter (Tersztyánszky Család) (okirati elıfordulása: 1416) 
 

158,720. bárczai Bárczay István (okirati elıfordulása: 1444-1489) † 1489. nov. 15.–1493. jan. 
16. között 
Rengeteg oklevélben fordul elı, hála annak, hogy a család levéltára megmaradt. 
Az oklevelek számára tekintettel itt jelentısen rövidítve adom meg tartalmukat. 
1455.12.13. napján V. László királytól Felsıhutkát és királyi haszonvételét kapta adományba, amely miatt 

1456-1459 között per volt folyamatban a családban, és végül 1462.06.03. napján iktatták be. Az üggyel 
kapcsolatos összefoglaló oklevél kelte 1464.03.16. 

1465.03.27. napján kelt Szapolyai Imre nádor oklevele, melyet Gylnecz várnagyainak írt, amelybıl kiderül, 
hogy Bárczay István és testvére panaszt nyújtott be az ellen, hogy a várnagyok Jekefalva birtokon 
hatalmaskodtak. 

1465.06.19. napján Budán kelt Mátyás király oklevele, amelyben Kaksow birtokot neki és Bárczay András-
nak adta. 

1465.06.22. napján Budán kelt Pálóci László országbíró okirata amelybıl kiderül Bárczay István panasza, 
miszerint keresztúri Erdélyi György megtámadta ıket, elvette láncaikat, bárdjaikat, amikor épületfát 
akartak szállítani. 

1465.12.04. napján a leleszi konvent jelentette, hogy ı és András 100 aranyforintért megvették Kakso 
birtokot a nemesi kúriával. Ebbıl az ügyletbıl is per lett 1466-ban. 

1466-ban Alsó-Bárca ügyében perben volt Albert pécsi préposttal és többekkel. 
1466.10.15. napján kelt okirat szerint Tussa birtokán lévı halastavát Alsóméra népe lehalászta jogtalanul. 
1467.03.01. napján a szepesi káptalan elıtt testvéreivel egyezséget kötött Bárczay Illés gyerekeivel Bárca, 

Alsó-Bárca, Haradiscza birtokokra. 
1469-ben Pere birtok ügyében Bıdi Lászlóval és társával pereskedett. 
1469.05.24. napján kelt okiratban panaszolta, hogy a Tussa birtokon lévı vizet Méra birtok jobbágyai leha-

lászták. 
1470.12.09.-ben kötelezte Rozgonyi János országbíró a jászói konventet, hogy iktassa be Kaksoba, mely 

beiktatás 1471.01.02.-án megtörtént. 
1472.02.13. napján Rozgonyi Rénold Kasmark birtokon lévı szöllıjét neki és Andrásnak (ekkor mindketten 

ónodi várnagyok) 32 aranyforint ellenében átírta, amely összeg megfelelt annak az összegnek, amivel 
nekik tartozott (bérük után). 

1472.02.16. Varannóban kelt oklevélben Rozgonyi Rénold Zyplak birtokrészét neki és Andrásnak zálogba 
adta 200 arany biztosítékaként. Egy másik okiratban viszont visszaadta nekik Felsıhutkát és megerı-
sítette ıket birtokukban szolgálataikra tekintettel. 

1475.06.13. napján Báthory István országbíró oklevelébıl derül ki, hogy Bárczay István panaszt tett egy 
hatalmaskodási ügyben. 

1476.05.21. napján a jászói konvent elıtt ı és testvérei ügyvédet vallottak, majd május 26-án bejelen-
tették, hogy ügyvédjük meghalt és a halott házából valaki ellopta az irataikat. 

1476.07.01. napján Mátyás király értesítette a jászói konventet, hogy Zempsei László és társa bepanaszolta 
Bárczay Istvánt és testvéreit, akik hatalmaskodtak velük szemben. Az ítélet szeptember 6-án kelt, azonban 
november 20-án tisztító esküt tettek a Zempseiek ellen, és ezt követıen november 26-án egyezséget kö-
töttek velük a hatalmaskodási és károkozási pereikben, melynek része volt az az ügy, amely a Zempseiek 
Orbán nevő jobbágyának megölése miatt indult, ami miatt vérdíj fizetésére voltak kötelesek. 
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1477.03.03. napján a jászói konvent elıtt egyezséget kötött ı és testvérei Báthory András és társaival a 
következı birtokok ügyében: Nádasd, Sadan, Skaros, Bogdan, Zeplak, FelsewNadaska, Lwsan stb. 

1478.02.27. napján Báthory István országbíró elrendelte a jászói konventnél Bárczay István és testvére ké-
relmére Alsó-Bárcza birtok határjárását. 

1478.08.10. napján a budai káptalan elıtt a maga és rokonai nevében eltiltotta Mátyás királyt attól, hogy 
eladományozza Alsó-Felsıbárcát, Kaksot-t, Hutka-t, Thussa-t és Pere-t. 

1479-ben András testvérével Szentmargitta birtokon hatalmaskodott. 
1479.04.26. napján jászói konvent elıtt nyugtatják ıt és Andrást, hogy a megırzésre vett 200 aranyat 

kifizették. 
1479.08.11. napján az egri kanonok ítéletlevelével hitbér-és jegyajándék kifizetésérıl rendelkezett. 
1479.08.30. napján kelt okirat szerint jekefalusi Fijas István beperelte Bárczay Istvánt és Andrást jogot biz-

tosító oklevelek kiadása iránt. (Ezt követıen is voltak hasonló ügyei, pl.: 1481-ben Thordai Andrással 
egyezik ki a perükben.) 

1484 évben Mátyás királytól ı és örökösei pallosjogot nyertek, és (jobbágyaikra nézve) örökre mentesültek 
a rév és vám fizetése alól. 

1484.08.18. napján Mátyás király Tuzsa-pusztára (Alsó-Tuzsa) kapott rokonaival adományt. 
1484.06.19. napján az egri vikárius elıtt hitbér-és jegyajándék kiadása iránti ügyben szerepel. 
1486.12.13. napján kelt okirat szerint Cseley Veronika hitbére ügyében szerepelt. 

 

158,726. mekcsei Mekcsei / Mechkey Lajos 
Érdemes volna kutatni, hátha összeköthetı a személye Engel Pál által közölt Mecskei családi adatokkal. 

 

158,728. „zeuke” Bozássy Tamás  
Zeuke, azaz „Szıke”. 

158,729. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1469) 
 

158,730. Haraklányi László (okirati elıfordulása: 1493) † 1510. elıtt 
1493-ban Szécsi Márton és fia János bepanaszolta, hogy birtokaikon elfoglalt egy rétet és kivágott egy 

erdıt. 

158,731. Újnémeti Erzsébet (okirati elıfordulása: 1510-1525) † 1525. dec. 23. után  
1510-ben Szécsi Kristóf ellen désházi Literatus Antal ügyvéd útján Perényi Imre nádorhoz írt. 
1525.12.23. napján Sármaságon kelt oklevél szerint Drágffy János országbíró elıtt a férjének Haroklyan és 

Vártelek birtokrészeinek elfoglalásától eltiltotta Haroklyáni Miklóst és Bozássy Györgyöt. 
 

158,732. felsıvadászi Rákóczi Zsigmond (okirati elıfordulása: 1480-1524) † 1524. márc. 14. 
után 
1509-ben felesége révén Berettın (Bracovce) szerez birtokot. 
1517.05.22. napján Budán kelt II. Lajos király oklevele, amely szerint Thurzó Péter özvegye eladta Seleb és 

Felsıvadász birtokot (kivéve ez utóbbiban lévı kúriát) 3000 aranyért neki és társainak. 
1517.07.16. napján Budán kelt II. Lajos király oklevele amelyben neki és másoknak áítrja május 12-i bi-

zonyságlevelét, amelyben Felsıvadász eladásához hozzájárult (a benne rejlı királyi joggal). 
1521.05.29. napján ı és testvére Ferenc és Velzdi Kövér János, valamint Perényi Ferenc és Péter egyez-

séget kötött, amely szerint a Perényiek átengedték Felsıvadászt Rákóczi Ferencnek, Zsigmondnak és 
Kövér Jánosnak, akik cserébe Selebet átengedték neki. Az ügy elızménye a nemesi kúria miatt folyt per 
volt.  

1524.03.14. napján Budán kelt II. Lajos király oklevele, amely szerint Rákóczi Zsigmond és társai bevallást 
tettek Felsıvadászra. A jászói konvent 1524.04.29. napján bizonyítja, hogy ez az adásvétel megtörtént. 

A felsı-vadászi Rákóczi család ıse. 

= 1509 (illetve nem sokkal elıtte) 
158,733. Haraszthy Dorottya (okirati elıfordulása: 1496-1536) † Kassa, 1536. dec. 4.  
 

158,734. Némethy Miklós (okirati elıfordulása: 1509-1524)  † 1544. jan. 31. elıtt 
1523.04.14. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele, amely szerint 1521-ben Bezdédi Miklóssal csere-

ügyletet kötöttek, amelyben Kerektó birtokát adta 350 régi magyar forinttal, és cserébe megkapta Bez-
dédinek a Kassa-i házát kerttel, kaszálóval, halszó helyekkel. 

158,735. Lucskay Katalin (okirati elıfordulása: 1516-1544) † 1544. jan. 31. után 
Szerepel egy 1544.01.31. napján keltezett ítéletlevélben fiaival (Imre, Ferenc, János). 

 

158,736. Kállay János (okirati elıfordulása: 1459-1486) 
Második felesége N. Orsolya (oe.: 1507). 

158,737. parlagi Parlaghy Ilona (okirati elıfordulása: 1486) 
 

158,738. kırösnadányi Nadányi Mihály (okirati elıfordulása: 1458-1483) † 1483 – 1488 között 
1458-ban Bucse felét zálogba adta. 
1465-1470 között sok perben volt a Csákyakkal és Kis-Harang uraival. 
1472-ben Tarcsa határjárásán jelen volt. 
1478-ban ellentmondott Csudaballa beiktatásánál. 



————    207207207207    ———— 

 
 

Hatalmas perbe keveredett a rokonaival, Nadányi Miklós lányának, Ilonának a leszármazóival (Ártándy, 
Kismarjay, Torday családok). A perben párbajra is sor került, de Torday Andrással nem bírt, így 1479. 
04.15.-20. között birtokai negyedét lefoglalták, és egy párbajt 1480-ra halasztott el, erre azonban nem 
került sor mert a leánynegyedeket kifizette. 

1480.04.25. napján Kis-Harang határjárásán jelen volt. 
Pereskedett a buda-szentlırinci pálosokkal Póhalom ügyében. 
1483-ban Csudaballa ügyében keletkezett pert elhalasztotta. 

158,739. N. Zsófia † 1488 után 
 

158,744. Szokoly János (okirati elıfordulása: 1512-1532) 
1530-ban Török Bálint (158,932) átadta neki Bán mezıvárost a várkastéllyal együtt, miközben a Podman-

iczkyakkal perben volt. Emiatt ellene (és Török Bálint) ellen 1531–ben Podmaniczky János indított pert 
Bán város elfoglalása címén. 1531.08.03. napján Szokoly János tartózkodási helye ismeretlen volt az 
iratok szerint. Az oklevélbıl kitőnik, hogy Podmaniczky János 1530-ban Szapolyai oldalára állt, és ekkor 
foglalták el a várost. 

= 1513 körül 
158,745. podmanini Podmaniczky Margit (okirati elıfordulása: 1501-1543) 

1516.09.17. napján a budai káptalan okiratában Somi Gáspár (79,282) kérelmére megintették, és köte-
lezték, hogy 2000 forint ellenében adja vissza Vál birtok felét. 

1516.09.17. napján a váli peres ügyben az országbíró idézte, mivel továbbra is ragaszkodott Vál birtokához, 
végül december 3. napján az apja nyilatkozott Vál visszaadásáról. 

1518-ban eladta Vált Sárkány Ambrusnak. 
 

158,746. makófalvi Makó (Makay) Miklós 
158,747. albisi Zólyomi Klára (okirati elıfordulása: 1536) 

Második férje: Paksy Ferenc, harmadik férje nopsitzi Warkoch Tamás. 
 

158,760. Putnoky István (okirati elıfordulása: 1493-1526) † elesett, Mohács, 1526. aug. 29. 
Egyes források 1531-ig jelzik a forrásokban, azonban a Mohácsnál történı hısi halálával kapcsolatban lásd.: 

feleségénél írottakat. 

158,761. Putnoky (?) Afra † 1526. aug. 29. után 
A Putnoky családfával kapcsolatban igen sok kérdés merült fel a kutatás során. Sokszor volt szükség arra, 

hogy átszerkesszem, mivel a források jelentısen ellentmondtak egymásnak, ráadásul lehetetlennek tőnı 
kapcsolatokat tételeztek fel. Erre tekintettel (mivel itt is kérdéses az okirati elıfordulása Putnoky Afrá-
nak) az ısfát csak a szócikkben adom meg: 

317,522. Putnoky Rénold (okirati elıfordulása: 1410-1464) 
317,523. N. Anna 

 

635,044. Putnoky Miklós (okirati elıfordulása: 1388-1427) 
635,045. Sályi Katalin (okirati elıfordulása: 1410) 

 

1,270,088. = 2,541,824 
1,270,089. = 2,541,825 
1,270,090. Sályi János (okirati elıfordulása: 1348-1391) 

 

2,540,180. Sályi Péter (okirati elıfordulása: 1347) 
 

5,080,360. Aba (Sályi Család) (okirati elıfordulása: 1279-1292) 
 

10,160,720. Örsúr nb. Mihály (Sályi Család) (okirati elıfordulása: 1279-1300) 
 

20,321,440. Örsúr nb. „szalonnai” Miklós (Sályi Család) (okirati elıfordulása: 1249) 
 

Érdekes adat Reiszig Gömör-Kishont vármegye könyvébıl:  
 

„….A Putnokiak közül is többen estek el Mohácsnál, mert többen, a kik közvetetlenül 1526 elıtt mint 
putnoki birtokosok említtetnek, 1526 aug. 29. után az oklevelekbıl kimaradnak s csak özvegyeik 
neveivel találkozunk. (Balogh: i. m. 32. l.) Így 1526 után Putnoki Bernátné Ilona asszony és Putnoki 
Istvánné Afra asszony küzdenek özvegyi jogaikért….” 

Eszerint egyrészrıl Putnoki István Mohácsnál halt hısi halált, és Afra asszony pedig nem biztos (pl.: lásd.: 
Csoma: 459. oldal), hogy Putnoki családnevő volt. 

 

158,762. bertóti Berthóthy Mihály (okirati elıfordulása: 1510-1535) 
1510.07.09. napján Tatán kelt okiratban II. Ulászló király neki, testvéreinek, apjának érdemükre tekintettel 

új adományba adta a következı birtokokat: Bartó, Szentkereszt, Hrapkó stb. 

158,763. tibolddaróczi Tibold Zsófia 
„Thibolt” néven is elıfordul, elsı férje Hangácsy Albert (okirati elıfordulása: 1509) 
Csoma szerint „Dobay” Zsófia volt a neve. 
A kérdést érdemes kikutatni. 

 

158,764. Istenmezey Farkas (okirati elıfordulása: 1569-1582) 
1569.11.23. napján Borsod megyében egy szökött jobbágyot és fiát kérik tıle vissza. 
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1570.02.01. napján Borsod megye törvényszéke 100 forintra büntette a szökött jobbágy vissza nem adása 
miatt. 

1570.02.15. napján Borsod megyében idézték, hogy jobbágyát állítsa törvény elé. 
1570.02.15. napján Borsod megye idézte kérelmére Vattay Pétert, hogy állítsa törvény elé szervitorait.  
1572.06.16. napján Borsod megyénél tiltakozik a törvényszék elıtt, mert Panka Péter az egyezségük elle-

nére nem teljesített. 
1572.12.31. napján Borsod megyében elbúcsúztatni kéri Nyékrıl Tökös Mihályt és Jankó Tamást. 
1572.12.31. napján Borsod megyében kérelmére idézték Szabó Imrét, hogy állítsa törvény elé jobbágyát. 
1573.12.16. napján Borsod megye idézte jobbágya által, ezen a napon prókátort vallott.  
1574.08.18. napján Borsod megye a kérelmére idézte Bekény Kristófot. 
1574.11.04. napján Borsod megye a kérelmére idézte vattai Koncz Jánost.  
1574.11.04. napján Borsod megyétıl szolgabírót és esküdtet kér Csák Bálintnak Bekény Kristóftól való el-

búcsúztatására. 
1574.12.29. napján Borsod megyétıl elbúcsúztatni kéri Szabó Benedeket néhai Kerepeczy Miklós özve-

gyének (79,523) a jobbágyát. 
1575.01.26. napján Borsod megyében Tibolth Borbála elbúcsúztatni kéri Kapás Lukács jobbágyot tıle. 
1575.02.23. napján Borsod megyében elbúcsúztatni kéri Bekény Kristóf jobbágyát, Boczki Kelement. 
1578.06.25. napján Borsod megyében ı és Bekény János szolgabírót és esküdtet kér Újszászy Lırinc elzálo-

gosított jobbágya miatti megintésére.  
1578.09.03. napján Borsod megyében az ı és a Bekény Újszászy Lırincet kérik, hogy állítsa törvény elé 

Balogh István nevő szervitorát, valamint Balatonon lakó három jobbágyát. 
1578.09.03. napján Borsod vármegye ı és mások kérelmére idézte Bárius Andrást, hogy állítsa törvény elé 

Filep Albertet.  
1578.09.24. napján Borsod megye idézte ıt, hogy állítsa törvény elé Kiss Gergely jobbágyot és másokat. 
1579.02.18. napján Borsod megye elıtt prókátort vallott. 
1579.04.01. napján Borsod megyében elbúcsúztatni kérték tıle Cseh Jánost Nyékrıl. 
1579.05.20. napján Borsod megyében elbúcsúztatni kérték tıle Mogyorós Gergelyt Nyékrıl. 
1579.06.17. napján Borsod megyében a király elbúcsúztatni kérte tıle Tekes Mihályt Nyékrıl. 
1579.09.23. napján Borsod megyében másokkal együtt alperes Újszászy Lırinc felperes által indított 

perében. A per alapja, hogy 1578.07.02. napján egy jobbágy megvásárolt egy rétet, mely réttel kapcso-
latban korábban Daróczy Borbála felhívta az alpereseket, hogy vásárolják meg, de azok nem tették. 
Mikor a jobbágy le akarta kaszálni a rétet az alperesek fegyveresen támadták meg, előzték, és a pénzét 
nem adták vissza. Felperes esküt kért arra az esetre, ha alperesek tagadnák a vádakat. 

1579.10.07. napján Borsod megye idézte centeri jobbágyának, Szeles Lırincné által.  
1580.04.20. napján Borsod megyében elbúcsúztatni kéri Barta Jánost Alsózsolcáról Bárius és Cserney csa-

ládtagoktól, Rudolf császártól Kanta Jánost Görömbölyrıl. 
1580.05.04. napján Borsod megye idézte, hogy állítsa törvény elé Szeles Lırincet.  
1580.05.04. napján Borsod megye elıtt protestál Bárius András ellen, mert az az utcán az elbúcsúztatott 

jobbágyot megbüntette. 
1580.05.04. napján Borsod megyében prókátorokat vallott. 
1580.05.25. napján Borsod megyében elbúcsúztatni kéri Földi Andrást Ragyóczy Ilonától (79,523), és gye-

rekeitıl, Kerepeczy Jánostól, Dorottyától (39,761). 
1580.05.25. napján Borsod megyében elbúcsúztatni kéri az egri káptalantól néhai Orsoláth Jakab özvegyét 

és vejét, Farkas Benedeket Galgócról. 
1580.09.28. napján Borsod megyében Girincsy László (39,760) visszaköveteli tıle szökött jobbágyát, Ber-

zéte Balázst. 
1580.11.16. napján Borsod megyében Újszászy Lırinc által ellene indított perében elıadta, hogy 1578.07. 

02. napján az alperes a felperes jobbágyának rétjét és egy holdnyi szántóföldjét elfoglalta. Felperes 
esküt kér arra az esetre, ha alperes tagadna. 

1580.12.07. napján Borsod megyében az ı javára megsemmisíttették az Újszászy per marasztaló ítéletét.  
 

158,768. Bégány Bertalan (okirati elıfordulása: 1480-1483) 
Elsı felesége N. Anna. 

158,769. Agárdy Erzsébet (okirati elıfordulása: 1501) 
 

158,770. ilosvai Ilosvay András (okirati elıfordulása: 1505-1552) † 1552 után 
Talán ı az az ilosvay András, aki 1529-ben  Buda ostrománál hısiesen helytállt. 

158,771. Bégány Dóra (okirati elıfordulása: 1550) † 1550 után 
Nagybégány és Mászárfalu volt a hozománya. 

 

158,774. Jakcs András (okirati elıfordulása: 1501-1507) † 1523 elıtt 
1501-ben örök joggal lekötötte Bolczon Lászlónak Kusalban két puszta jobbágytelket, ami ellen Jakcs László 

tiltakozott. 

158,775. tiszaújhelyi (?) Újhelyi Cecília (okirati elıfordulása: 1523) † 1523 elıtt 
Második férje Butkai László 
1523-ban Jakcs Mihály Újhelyi Cecília kıbıl épült, kusalyi kuriáját leromboltatta és a köveket elvitette, ami 

ellen Cecília tiltakozott. 
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158,780. Eölvedi / Ellyevölgyi / Illavölgyi János (okirati elıfordulása: 1491-1525) † ? 1526; 
tem.: (?) Buda, domonkos kolostor 
Ölved vagy Ölyved pusztáról kapta a család a nevét. Írták még pl.: Ewlijueth, Ellywelgh (Werbıczy Triparti-

tum Exordiuma), Eölvegyi (Lehoczky), Elovelgy (Wagner). A Mohács elıtti oklevéltárban leggyakrabban 
„Ellyewelgh” néven található. 

Személynöki ítélımester. 
1491.11.19. napján II. Ulászló király okiratában királyi ember Korom Bálint és Demeter panaszos ügyében. 
1492 évi országgyőlésen válaszott ülnök. 
1497-ben szlavóniai ítélımester. 
1498-1503 között Kálmáncsehi Domokos erdélyi püspök személynöki ítélımestere. 
1504-1525 között nádori ítélımester, diósgyıri várnagy. 
1511.11.20. napján Budán kelt II. Ulászló király ítéletlevele ı és Jakcs András ügyében, mely Ugocsa és 

Bereg vármegyei birtokokra vonatkozott. 
1515.09.12. napján a fehérvári káptalan elıtt Saagi László a Batthyány családbeliek nevében tiltakozott az 

ellen, hogy Batthyány Benedek Tab birtokot elzálogosította Eölvedi Jánosnak. 
1517.05.25. napján a Somogyi konvent elıtt Ellyevölgyi Foris Albert elzálogosította neki a Cherallya birtokát 

10 forintért. 
1519.06.01. napján Budán kelt okiratban neki és feleségének, Forgách Zsuzsannának (!) Forgách Péter és 

társai eladták Macholay és Vásárosmerenye részbirtokokat. 
1524.05.27. napján II. Lajos király meghagyta a somogyi konventnek, hogy iktassa be Somodorba. 
1524.06.30. napján a somogyi konvent elıtt vita van II. Lajos király 1524.05.27. napján kelt beiktató pa-

rancsával kapcsolatban, ami Somodorra vonatkozott. 
1525.02.17. napján a pannonhalmi apát II. Lajos királynál panaszt nyújtott be amiatt, hogy Eölvedy (Ellye-

völgyi) János és mások az 1524. évi Somogy vármegyei tizedeket lefoglalták. Emiatt idézték a király 
személyes jelenléti bírósága elé. 

Második felesége Forgách Zsuzsanna. 
Budán, a domonkos kolostorban került elı a sírköve. 

= 1511. okt. 10. elıtt 
158,781. alcsébi Gacsályi Anna (okirati elıfordulása: 1511-1513) † 1513. márc. 4. – 1519. 

jún. 1. között 
1511.10.10. napján Budán kelt II. Ulászló király oklevele, amelyben megbírságolta Malczai Jánost és társait, 

mivel „Gathali” Anna és mások ügyében a királyi személyes bíróság elıtt nem jelent meg. 
1513.02.18. napján II. Ulászló király utasította a budai káptalant, hogy arra tekintettel,, hogy Gacsályi Anna (Ethele 

Imre özvegye!) Ellyvegh János felesége lett, a jegy-és nászajándék kerüljön kiadásra Ethele Mihálynak. 
1513.03.04. napján a budai káptalan jelentette, hogy II. Ulászló február 18.-i parancsa szerint felszólította 

Gacsályi Annát, hogy elsı férje Sywd-i Ethele Imre után jegy-és nászajándék címén járó birtokokat adja 
ki Sywol-i Ethele Mihálynak. Érintett birtokok: Kartal, Ság, Sywol, Bod. 

 

158,782. Bardocz Zsigmond 
Bezonosítására vonatkozó kísérlet adatait lásd.: 79,391. Bardocz Dorottyánál. 
Eszerint 1554-ben élhetett. 

158,783. Bellyéni Katalin 
 

158,816. bizáki Puky Tamás 
 

158,828. halmaji és gibárti Bór Simon (okirati elıfordulása: 1496-1520) † 1524. 
A család halmaji ágának egyik ıse. 
1496-ban tanúként szerepel egy okiratban. 
1500-ban Bór Simon és Balajti István öt jobbágytelekbe történı beiktatása ellen mások tiltakoztak.  
1507-ben ismét tanú. 
1512-ben Bór Lénárddal együtt tanú egy okiratban. 
1519-ben Perényi Imre familiárisa, ekkor elfoglalt Felsıvadászon és Selyében egy birtokrészt erıszakkal. 
1524-ben végrendelkezett, végrendeleti tanúk: Kékedi András és Kinizsi Gergely. 

158,829. N. Erzsébet (okirati elıfordulása: 1511-1520) 
Elsı férje ondi Gerczey Miklós. 

 

158,848. szemerei Szemere János (okirati elıfordulása: 1431-1488) † 1488 után 
1435-ben kiskorúként szerepel az okiratban. 
1431-1481 között koronaır. 
1444.07.28. napján Esztergomban kelt okiratban szerepel, ami egy 1757. évi hitelesített másolatban ma-

radt fenn a Domonkos Rend Római Központi Levéltárában. 
1458-1488 között esztergomi és visegrádi várnagy. 
1462-ben ellentmondott Szemere György gyermekeinek zálogjog címén az abaúj megyei Szemere birtokba 

történı beiktatásnak. 
1470-es években fogott bíró 
Mátyás király kedvelt embere. 
Két felesége volt: Kapolchapáthy Anna (tıle Kelemen fia), Chyrke Katalin (1462-tıl, tıle Mihály fia). 
Elsı felesége útján lett birtokos Kopócs-Apátiban és az Ung megyei Aradon. 
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158,849. Kapolchapáthy Anna (okirati elıfordulása: 1458-1460) † 1461 
Másképpen: apáti Kopócs Anna. 
İsei a legvalószínőbben a következık (kutatni, ellenırzni szükséges), tisztségek nélkül: 
317,698. apáti Kopócs Mátyás (okirati elıfordulása: 1438-1447) 
 
635,396. apáti Kopócs Miklós (okirati elıfordulása: 1399-1412) 
 
1,270,792. apáti Kopócs László (okirati elıfordulása: 1357-1407) 
 
2,541,584. Kopolcs/Kapolcs (apáti Kopócs Család) (okirati elıfordulása: 1325-1367) 
 
5,083,168. Csitvándi Karuly (okirati elıfordulása: 1290-1301) 

 

158,852. fúlókértsi és felsıszendi Fúló Imre (okirati elıfordulása: 1516) 
158,853. Szendi (Ernei) Erzsébet (okirati elıfordulása: 1516) 
 

158,854. Baktai György (okirati elıfordulása: 1552) 
158,855. Kycsi Katalin 
 

158,856. Kinisy Detre (okirati elıfordulása: 1485-1502) † 1514. márc. 3. elıtt 
1485-ben Czikó Pál (Szikszó város birája) és Leber Benedek kinizsi kúriáját megtámadta és felégette, és 

fenyegette ıt és másokat.  
1502-ben testvéreivel Czéczey Lırincnek elzálogosította a szentjános-kinizsi malmokat. 

158,857. Tywzi / Fywzy Ágota † 1514. máj. 3. után 
1514.05.03. napján Garadnán kelt okiratban szerepel, amely szerint Abaúj megye elıtt a maga, Tamás 

testvére (!) és Imre fia nevében Kinisy János és Gergely javára elismerte, hogy ezek kielégítették hitbér 
és jegyajándék igényét. Ebbıl tudjuk, hogy volt egy testvére, Tamás, azonban ezen a módon sem tud-
tam még beazonosítani az ısfáját. 

 

158,858. Góbis Miklós (okirati elıfordulása: 1477-1509) † 1509. jún. 2. után 
1495-ben kiegyezett rakotyási Félkéz Pállal ısi javak elosztására irányuló perben. 
1509.06.02. napján a szepesi káptalan elıtt maga és társa nevében eltiltotta Rakottyás és Kércs birtok-

részén eladásából rakotyási Félkéz Pált, mivel a birtokot az egyik fél halála után a másik örökli. 

158,859. butkai Buthkai Orsolya (okirati elıfordulása: 1501) 
 

158,860. pilisi és szilasi Szilassy Mátyás (okirati elıfordulása: 1507-1525) 
1507-ben az isaszegi jobbágyok megverték, amikor áthaladt Isaszegen. 
1525.11.05. napján Tiszavarsányban Werbıczy István nádor megállapította, hogy ı és felesége ügyvédet 

vallott. 
Zylas-i néven fordult elı. 
Nagy Iván szerint Szilassy Ferenc volt az apja. 

158,861. buthkai és izbugyai Viczmándy Dorottya (okirati elıfordulása: 1522) † 1522. máj. 
24. után 
1522.05.24. napján Budán kelt oklevél szerint a Pándiak bepanaszolták férjét és ıt, hogy ezek elvitték a 

Tugár birtokra vonatkozó okleveleket a tulajdonos pilisi házából, aki ekkor a törökök ellen hadakozott. 
 

158,864. putnoki Putnoky Pál (okirati elıfordulása: 1494-1525) 
 

158,868. hevesi Bornemissza Péter 
 

158,870. márkusfalvi és batizfalvi Máriássy István (okirati elıfordulása: 1494-1516) * 1463. 
† 1516. ápr. 30. elıtt nem sokkal; temetve Márkusfalva, 1516. ápr. 30. 
1486-ban megszerzi az összes Máriássy várat és uradalmat!. 
1494-1515. között Szepes vár kapitánya, szepesi alispán. 
1504.02.29. napján Budán címert kapott, egyben nemessége megerısítése is megtörtént. 
Szapolyai család hőséges híve, Szepesi-sárosi fıkapitány és alispán. 
A család Lıcse városával sokat pereskedett, de Máriássy István idején a város maradt alul. 
1511-ben eltiltotta Bebek Jánost a Gömör helységbeli részbirtoka elfoglalásátıl.  
1514.11.15. napján a szepesi káptalan elıtt Kissáros birtokot zálogba adta 100 aranyforintért Warkoch Kris-

tófnak. 
Kibıvíti a Márkusfalvi várat (palota, épületek), bıvítésénk mértéke oly nagy volt, hogy ez Lıcsén riadalmat 

okozott, így a királyhoz fordultak. Végül István kiegyzett Lıcse városával, és kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a Lıcséhez tartozó templomot nem csatolja a várához. 

Márkusfalván két kápolnát épített Szent Damjánnak és Szent Kozmának. 
1515-ben végrendelkezett. A birtokában (családi birtokban) 27 Szepes megyei, 12 Gömör megyei, 7 Sáros 

megyei és 5 Pest megyei falu található. 
Elsı felesége (1480) Csáholyi Lucia. 
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Epitáfiumán lévı sírfelirat fordítása (másolat: Krasznahorka vára; forrás: A Máriássy nemzetség tíz 
évszázada, Máriássy Péter): 

  „Máriássy István nyugszom ebben a sírban: ezt az örök emléket állítván nemzetségemnek, hogy az 
utódoknak csontjaimat fedje: hő voltam hazámhoz és a Zápolyai családhoz, de most halott testemet a 
földnek visszaadva kérlek Atyám, hogy lelkemet az ég kívánt részére helyezd.  

           1516. április 30-án eltemetve” 

= 1504 
158,871. Bornemissza Potenciána (okirati elıfordulása: 1504-1514) † 1514. jan. 20. után 

1514.01.20. napján kelt okirat szerint a szepesi káptalan elıtt Máriássy Klára (özvegy Soós Imréné) maga 
és gyermekei nevében eladta 100 aranyforintért Kissáros birtokbeli részt apjának, Máriássy Istvánnak, 
feleségének, Potenciának és gyermekeinek. 

 

158,872. alsó és felsıkékedi Kékedy András (okirati elıfordulása: 1494-1526) 
1523-ban Buthkai László feleségének ügyvédje. 
1526-ban bocskói Vértessy Miklós ügyvédje. 
A Családi levéltár (képtelennek tőnı) adatai szerint Kékedy András férfiága: 
István – György – Péter – László – Ambrus – Antal – Lukács – Imre – Enstrandium (?) – Vitus (1041,!) 

158,873. Csontosfalvi Hedvig 
Másképp: csontfalvi Csontos (Chont/Csont) Hedvig. 

 

158,874. tárczay Tárcai Miklós (okirati elıfordulása: 1493-1526) † elesett, Mohács, 1526. aug. 
29. 
1496-ban adószedı. 
1508.01.18. napjáról fennmaradt levele Rozgonyi Istvánhoz, amelyben kérte, hogy Dorottya napján tartan-

dó esküvıjéhez küldjön halakat.  
1510-ben királyi kamarás, Sárosi fıispán. 
1510.12.28.-án embereivel megölette Dobó Domokost (317,834)!  
1512-ben elcserélte Vámosújfalut. 
1512-ben Tarkı, Héthárs városa, Lucska, Veresalma, Jakabfalva, Libitin, Jesztreb, Cserne, Venecze, Malczó 

és Gerlavágása falvak, Ujfalu, Litinyét, Olajpatak, Hangócz, Krucsó, Böglért, Kriva, Szécs, Viszoka fal-
vak; Leibicz és Hunsdorf Makrancz, Csécs és Szakál falvak, Kömlıd falu birtokokat elzálogosította azzal, 
hogy ha nem maradna fiú utóda, ezeket a birtokok Thurzó Elekre és feleségére (utódaikra) száll. Ha 
ezeknek sem maradna utóda, akkor Kassa városa örökölné ezeket. Ha viszont maradna fiú utóda, akkor 
Thurzó Eleknének (vagy Kassának) 1500 forintot fizet. Végezetül úgy rendelkezett, ha e kötelezettsége 
teljesítése elıtt fiúutódai elhalnának, az öröklési rend újra beáll (Thurzó vagy Kassa).  

1513-ban a héthársi templom ajtaja fölé vésette: „O Mater Dei, memento mei, Nicolai Tárczay”. 
1519-ben fıkamarás. 
1523-ban Szöllıske birtokosa.  
1526.08.29.-én a király elıtt közvetlen sorfalat álló kamarási és bárói lovasság vezéreként hısi halált halt 

Mohácsnál. 

= ? 1508. febr. 6. 
158,875. bolondóci Bánffy Dorottya † 1526. aug. 29. után 

Mohács után Perényi Péter elfoglalta Céke várát, talán emiatt ment Tárczay halála után feleségül Mathias 
Loboczkyhoz, I. Ferdinánd király tanácsosához, Késmárk kapitányához, aki megszerezte Tarkı várát, és 
végül a Bánffy rokonság tudta csak rákényszeríteni, hogy azt kiadja Tárczay Györgynek. 

Loboczky lengyelországi birtokaira költözött, valószínőleg ott halt meg. 
 

158,876. Szinyei Merse Máté (okirati elıfordulása: 1471-1505) † 1507. ápr. 28. után 
1476.01.02. napján kelt Bátori István országbíró oklevele, melyben felkérte a szepesi káptalant, hogy vizs-

gálja ki az ı és társai panaszát Dobai Györggyel kapcsolatos hatalmaskodási ügyben. 
1476.06.10. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, amely szerint elıtte Isep-i Bayor Mátéval ı és társai 

egyezséget kötöttek, a pert megszüntették és érvénytelenítették a keletkezett okleveleket. 
1495.09.15. napján kelt okiratban a szepesi káptalan elıtt Tharcza-i Miklós (158,874) tanúsítja, hogy 

Tharkew várat tartozékokkal Máténak adta kezelésbe az apja halála után, aki most a várat és a 
végrendeletileg Tárczay Tamás által hagyott pénzt és okleveleket visszaadta. 

1498.10.11. napján kelt okiratban a szepesi káptalan elıtt egy évre összes peres ügyeiben Seudy Istvánt és 
társait (összesen 13 fıt!) ügyvédnek vall. 

1500.04.30. napján II. Ulászló király elıtt Tárczay Miklós (158,874) tanúsította, hogy Máté kifizette a 
feleségét: Borbálát, Miklós nıvérét megilletı hitbért és jegyajándékot.  

1505.01.14. napján kelt okirat szerint Mohora-i Wydffy Ambrus özvegye tanúsította, hogy Máté 18 Ft-ot 
küldött neki Werbıczy István országbírói ítélımester Gyrw birtokügyben kiadott határozata szerint. Az 
okiratban kéri azonban az elfoglalt földrészlet visszaadását is. 

1507.04.28. Szentgyörgyi Péter országbíró oklevele szerint elıtte Mohorai Wydfy Lırinc képviseletében el-
járt Zywgh-i Orbonaz András tanúsította, hogy Máté elégtételt adott a királyi ítélettel kirótt bírságról. 

158,877. tárcai Tárczay Borbála (okirati elıfordulása: 1500) † 1500. ápr. 30. után 
1500.04.30. napján II. Ulászló király elıtt Tárczay Miklós (158,874) tanúsította, hogy Máté kifizette 

feleségét: Borbálát, Miklós nıvérét megilletı hitbért és jegyajándékot.  
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158,878. izbugyai Izbugyai Bernát (okirati elıfordulása: 1521) 
1521-ben beiktatták Morva egy részébe. 

158,879. homonnai Drugeth Hedvig 
 

158,880. vajai Vay Mihály (okirati elıfordulása: 1502-1525) 
1502-ben a leleszi konvent elıtt ügyvédet vallott. 
1513-ban ı és rokonai Vajára, laskodi és csokali pusztára új királyi adományt szereztek, a beiktatás 1514-

ben történt.  
1519-ben Vay Páltól megvásárolta annak vajai részét, melyre II. Lajos királytól hozzájárulást kapott. 
1523-ban testvérével megvásárolta Vetési Ambrusnétól és gyerekeitıl Csóka pusztát 40 forintért. 
1524-ben 50 forintért zálogba vette Vay Pál özvegyétıl és gyerekeitıl Gyermekerdıt.  
1525-ben pert nyert a nádori itélıszéken Maday Pál madai birtoka iránt. 

158,881. Szénás Anna (okirati elıfordulása: 1524) 
 

158,882. Csicsery (Orosz) Ambrus (okirati elıfordulása: 1506)  † 1548 elıtt 
1506-ban pallos jogot – jus gladii – kapott családja részére II. Ulászló királytól. 

158,883. N. Ágnes (okirati elıfordulása: 1548) † 1548 után 
 

158,884. nagymihályi Pongrácz Pongrác (okirati elıfordulása: 1509) 
158,885. Csicseri / Chychery Katalin 
 

158,888. Tyukodi Péter János 
 

158,890. Vetési István 
 

158,894. csaholymonostori Csaholyi János (okirati elıfordulása: 1520-1547) 
 

158,902. osgyáni Bakos János (okirati elıfordulása: 1505-1553) * 1470 körül † 1553 után 
1505-ben a rákosi országgyőlésen Hont vármegye követe. 
Tokaji és dobronyai kapitány. 
1513.02.03. napján Budán kelt II. Ulászló király oklevele, amely szerint Bakos Borbála (Chwri Péter özve-

gye) és társai elıadták, hogy ı és társai rátörtek az osgyáni nemesi kúriájukra, hatalmaskodtak és 500 
arany kárt okoztak. 

1513.02.21. napján kelt a sági konvent okirata, amely szerint parancslevelet kapott egy ügyében. Simon 
pap hiteles ember február 19-én Osgyánban figyelmeztette, hogy jelenjen meg a király elıtt a felhívás 
utáni 32. napon.  

Megjegyzem, hogy könnyen lehet, hogy itt keverednek idısebb Bakos János és ifjabb Bakos János adatai, 
nem valószínő ugyanis, hogy (lásd késıbb) nyolcvan évesen csatában vett volna részt. 

1553-ban jószágvesztésre ítélték, mivel állítólag megfutamodott az Eger vára alatti csatában. 

158,903. serkei Lorántffy Orsolya † 1616. ápr. 18. után 
Úgy tőnik, hatalmas (!) korkülönbség lehetett közte és férje között. 
Lorántffy Zsuzsanna és Mária gyámságát ı és (állítólag  férje, Bakos János) látta el férjhezmenetelükig. 

(Megjegyezném, hogy ez képtelenség, lásd alább. Szerintem Lorántffy Orsolyát elsı férje nevén 
említették a gyámsági okiratok, amikor a férje már 40-50 éve halott lehetett. Valószínőbb, hogy 
Lorántffy Orsolya és fia (!) Bakos János lehetett a gyám. Vagy (!) Lorántffy Orsolya ifjabb Bakos János 
felesége volt, ennek viszont az lenne a következménye, hogy a családfát jelentıs mértékben át kellene 
alakítani.) 

Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660) 16 évesen ment férjhez I. Rákóczi György fejedelemhez (1593-1648), 
tehát Lorántffy Orsolya 1616 után halhatott meg, valószínőleg igen magas kort élt meg. 

Második férje Temesvári Mihály.  
Érdemes volna rákutatni a házaspár adataira, azt azonban tudni kell, hogy Nagy Iván, Forgon és a többi 

forrás teljesen egyezıen írja le ezt az érdekes családi kapcsolatot, a különbség csak annyi, hogy 
Temesvári Mihály néhol elsı férjeként szerepel Lorántffy Orsolyának.  

Érdemes lenne azzal is foglalkozni, hogy miért nevezik egyes források Lorántffy Orsolyát nagynénjüknek, 
amikor is a források szerint nagyapjuk testvére volt. Ha nagynénjük lett volna, akkor a szülei: Lorántffy 
László, Horváth Bojnicsics Erzsébet lett volna. 

A genealogiát megerısíteni látszik a következı idézet is: 
„Annak at Derencseni Gyırdnek három leánya volt és egy fia, Farkas, kinek Estván volt a fia, 
deficiált. Derencseni Gyırdnek más leányi Derencseni Borbálya Loránttffi Jánosné, kinek fiai es 
leányi voltanak. 
Edgyik fia volt Loránttffi László, annak fia Mihál, ki most Sáros-Patakon lakik. Az leánya Orsik 
aszszony Bakos Jánosné, kinek a fia Bakos János de Osdgyán.”  
(TURUL 1900-2, A Dobóczy család genealogiája) 

 

158,904. madocsányi Madocsányi Pál 
 

158,908. Petry „Dobosi” János (okirati elıfordulása: 1557) 
158,909. Görbedi (Gyıri) Dorottya 
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158,910. Bogáti István (okirati elıfordulása: 1564) 
158,911. Szepesi (Endrédi) Anna (okirati elıfordulása: 1564) 

Fiútestvéreinek „Martinuzzi” Fráter György (1482-1551 esztergomi érsek, bíboros) volt a gyámja. 
 

158,912. nagybossányi és nagyugróczi Bossányi Márton (okirati elıfordulása: 1491-1516) † 
1516. febr. 12. után 
1491-ben 1000 aranyforint ellenében Nagyugrócot Majthényi Rafaelnek zálogba adta. 1508-ban Majthényi 

Rafaeltıl Kistapolcsányi Benedek (Bossányi Márton osztályos atyjafia) visszaszerezte a tartozás 
kifizetésével. A kérdéses birtok Kistapolcsányi Benedek halála után fiainál maradt (Mihály, Tamás, 
László) 

Mivel Bossányi Márton a birtokot vissza kívánta váltani, elérte, hogy a király a testvéreket 1515.03.14. 
napján, majd ugyanezen év júniusának 3. napján felhívta, hogy vegyék át az összeget, és adják vissza a 
birtokot.  Ez annak ellenére elmaradt, hogy Bossányi Márton  ismételten felszólította ıket. 

1516.02.12. napján végül kiegyeztek a nyitrai káptalan elıtt kiegyeztek, melynek értelmében Bossányi 
Márton megtartotta a nagyugróci birtoknak a Kisugróc és Kalacsna felé esı felét, a birtoknak Oszlány 
felé esı része a Kistapolcsányi családé maradt az 1000 aranyforint kifizetését követıen. 

158,913. szlopnai Oroszlánkıi Borbála 
A család Trencsén megyébıl ered, Szlopnai, Oroszlánkeıi néven a legismertebb. 

 

158,914. csúzi Csúzy János (okirati elıfordulása: 1497-1539) 
1539-ben adományt kap 

158,915. nagybossányi és nagyugróczi Bossányi Ilona 
Mindenképpen érdemes lenne kutatni Bossányi Ilona ısfáját, az általam kutatott anyagokban nem találtam 

semmilyen adatot, amelybıl kiindulhattam volna, kivéve azt, hogy elsı férje Pósár János volt Nagy Iván 
szerint. (Szluha a Csúzy családnálCsúzy Anna férjének írja le Pósár Jánost.) 

 

158,916. Zeleméry (Kamarás) János (okirati elıfordulása: 1503-1540) * 1503 elıtt † 1549 
elıtt 
Szepesi Kamara prefektusa. 
1503.12.27. napján a leleszi konvent elıtt a maga és testvérei nevében II. Ulászló királyt eltiltotta Gelse, 

Adony, Thedey, Bıd, Encsencs birtokok eladományozásától. 
1513.05.13. napján a váradi káptalan elıtt a maga és rokonai nevében mindenkit eltiltott (köztük a váradi 

pálosokat is) Zelemér birtokbeli részeknek Kamarás Benedek és Mihály által történı elidegenítésétıl. 
1516-ban Szentgyörgyi Péter országbíró részére átírta az 1489.02.25. napján kelt oklevelet. 
1524.04.07. napján II. Lajos király értesítette a váradhegyfoki káptalant a panaszáról, ami Zelemér birtok 

elfoglalásával volt kapcsolatban.  
1524.04.27. napján a váradhegyfoki káptalan értesítette II. Lajos királyt, hogy a fenti ügyben kézbesítették 

a panaszt Parlagi László részére. 

158,917. ruszkai Dobó Anna (okirati elıfordulása: 1510-1540) † 1548 elıtt 
Dobó István, az egri hıs kapitány nıvére.   
Dobó Ferenc (István fia) az ı (Zeleméri Jánostól származó) utódainak adta ledniczei, upori és sárfői uradal-

mat. 
1521.01.23. napján kelt okiratban Nagymihályi Zabranczy János és társai megegyeztek férjével (aki a fele-

ségét képviselte), hogy február 17. napján 350.-Ft-ot adnak Anna hitbére fejében. A megállapodás sze-
rint Anna visszaadta elızı férje (Ramocha Ferenc) birtokát. 

1602.01.28. napján említi Dobó Ferenc végrendeletében, s mint rokoni ág alapítója szerepel. 
Elsı férje Ramocha Ferenc. 

 

158,918. nagylaki Jaksith Márk (okirati elıfordulása: 1484-1537) † 1537. június 
Zászlósúr. 
Jagostin szerbiai városból Temesmegyébe menekült a testvérével és 1200 szerb katonával, ı és testvére 

építette a bodrogi görögkeleti zárdát, valamint a tornyot, ezen a címerük is rajta van. 
1496.06.03. napján kelt II. Ulászló király oklevele, melyben értesítette a gyulafehérvári káptalant egy peres 

ügyrıl, amelyben Márk is érintett. 
1503.04.25. napján kelt II. Ulászló király oklevele a budai káptalanhoz, amely szerint egy hatalmaskodási 

ügyben jelent meg elıtte Márk. 
1511.02.09. napján kelt a csanádi káptalan oklevele, mely szerint ıt és testvérét Istvánt eltiltották Zom-

bathel egy részének a remetéktıl való megvételétıl. 
1517.09.09. napján kelt II. Lajos király bizonyságlevele, amely szerint ı és társai, valamint Stephanus 

frater elıadták, hogy Zombathel ügyében pereskedtek, ám megállapodtak abban, hogy Makófalvi Makó 
Gergelyre és Wezeli Miklósra és még 12 fogott bíróra bízzák az ügyük eldöntését. 

1519.02.14. napján Budán kelt II. Lajos király oklevele, amelyben Márk egy 5 és 6 évvel korábbi hatalmas-
kodási ügyben szerepel. 

1522-ben (kelet nélkül) Budán született II. Lajos király azon okirata, amelyben tájékoztatta a csanádi 
káptalant, hogy Márk jobbágyai és zombatheli officiálisa az aradi káptalan Rethy és Seeg birtokát meg-
rohanták, jobbágyokat fogtak el. 

1522.06.09. napján Budán kelt II. Lajos király bıvebb irata a korábban említett ügyrıl, amibıl az derül ki, 
hogy a károkozás jelentıs volt. 
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1523.09.30. napján Gyırben kelt II. Lajos oklevele, melyben udvari familiárisként szerepel, és szolgálataira 
tekintettel neki adta Papi és Kaza birtokrészeket, melyek korábban a hőtlen Ewssy Jánosé voltak. 

1530.09.07. napján I. (Szapolyai) János király jóváhagyta Jaksics Márk végrendeletét. A végrendeletben fe-
leségére és lányaira hagyta birtokait pl.: Csomorkány, Sámson. 

1535.12.21. napján I. (Szapolyai) János király megerısíti Jaksics Márk végrendeletét. 
1536.12.10. napján a feleségétıl kért tízezer (!) forint fejében lekötötte csomorkányi és sámsoni birtokát 

feleségének és gyermekeinek. 

158,919. N. Polixena (okirati elıfordulása: 1527-1549) 
1530.09.07. napján I. (Szapolyai) János király jóváhagyta Jaksics Márk végrendeletét. A végrendeletben 

Polixenára és lányaira hagyta birtokait pl.: Csomorkány, Sámson. 
1535.12.21. napján I. (Szapolyai) János király megerısíti Jaksics Márk végrendeletét. 
1536.03.04. napján a csanádi káptalan beiktatta ıt, és leányait a nagylaki uradalomba, ezzel együtt Cso-

morkányba, Sámsonba, Rárósba és Tót-Kutasba. 1537.07.14. A csanádi káptalan újra beiktatja ıket a 
fenti birtokokba, 

1539.05.24. Szentszávai Herczeg Mátyás özvegye leánynegyedet követelt tıle, (Jaksics Márk özvegyétıl) és lá-
nyaitól követeli a csomorkányi birtokból, a csanádi káptalan felszólította ıket, hogy a leánynegyedet adják ki.  

1539.07.09. napján a csanádi káptalan jelentette, hogy idézte Polixénát, hogy adja ki Jaksics Demeternek a 
Csanád megyei birtokaiból neki járó jegyajándékot és hitbért. 

Több (részben egymásra utaló) forrás úgy adja meg Polixena genealógiáját, hogy ı, Mihnea Dracul leányági 
unokája volt. Tekintettel arra, hogy több friss genealógiai könyv (pl.: David Hughes, The British Chro-
nicles, 2007, ISBN: 0788433016) említi, a bizonytalanság ellenére Polixena ısfáját beillesztem a család-
fába. Jelzem azonban, hogy a kérdés még megnyugtató tisztázásra vár. 

Mivel (ahogy láttuk !) Polixena már 1530-ban Jaksith Márk felesége volt és több gyermeke is volt tıle (!), 
gyakorlatilag biztos, hogy anyjának elsı házasságából származott, hiszen III. Bogdan (lásd.: Polixena 
anyjánál) 1517.-ben halt meg. Ha nem III Bogdan lánya lett volna, akkor legkorábban 1518-ban 
születhetett volna, ami azt jelentené, hogy 12 évesen már több gyermekkel és egy végrendelkezı férjjel 
rendelkezett volna.  

 

158,920. görgıi és toporczi Görgey László (okirati elıfordulása: 1512-1544) * 1450 körül † 
1541. 
1512-ben visszaváltotta Toporc birtokát Máriássy László zálogából. 
1512-ben ellentmondott Holly Mátyásnak, aki Görgey Györgytıl birtokokat vett Nagylomnicon, Szentgyör-

gyön, Malduron, Kislomnicon, Kistoporcon. 
1513-ban Berzeviczy Ferenc ellen vizsgálatot indít, aki marhát tilosban legeltetett, és Répáson határsértést 

követett el. 
1515-ben Polyánkay Istvánnal pereskedett, aki az adósa volt. 
1519-ben II. Lajos király számon kérte testvére (Benedek kanonok) hagyatékát. 
1519-ben Csalóközy Mihálynak Kistoporcon és Bethlenfalván levı birtokát zálogba adta. 
1522-ben 150 aranyért eladta Bethlenfalu részét Thurzó Eleknek. 
1524-ben Schönwald és Szentmargit határai ügyében egyezséget köt a vöröskolostori barátokkal. 
1525-ben a Kúria elé idézik egy 1509 óta folyamatban lévı perben. 
1525-ben Holy Mátyásnak Kistoporc felét zálogba adta. 
1526-ban Teıke Kristófnak 50 forintért zálogba adta Farkasfalvi birtokát. 
Elsı felesége Berthóthy Ilona. 

158,921. Rákóczi Katalin (okirati elıfordulása: 1466-1493) 
1466.03.12. napján kelt okiratban Országh Mihály nádor intézkedett a Rákócziak birtokügyében. Katalin 

szerepel az okiratban, azonban azt terjedelmi okok miatt nem ismertetem. 
 

158,922. = 159,094 
158,923. = 159,095 
 

158,924. csetneki Csetneki Bernát (okirati elıfordulása: 1501-1511) † 1511. máj. 10. után 
1511.05.10. napján Budán kelt okiratban Perényi Imre nádor Ónod várának és minden tartozékának elado-

mányozásától eltiltotta a királyt. 
Felesége ismeretlen, érdemes kutatni. 

 

158,928. bedeghi Nyáry Miklós,  † 1537 elıtt 
Thúróczy Miklós familiárisa, felvidéki birtokos. 

158,929. Kanizsai Krisztina * 1493-1496 között † 1520 után 
Kanizsai Krisztinának a családfában történı szerepeltetése megoszthatja az olvasókat tekintettel arra, hogy 

konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezem a kapcsolatra, csak közvetett bizonyítékokkal. Esete hasonló 
lehet testvérének, Kanizsai Klárának - Batthyány Boldizsár feleségének - esetéhez, akit csak a 
Siebmacher és a Hadik-Barkóczy levéltár ismer (György lányaként), és semmilyen másik Kanizsai csa-
ládfán nem szerepel! 

 

I. Bevezetés 
Nyáry Miklósnak állítólag két felesége volt, Keve Anna (Keve Izsák és Magyary Ágota lánya) és Kanizsai 

Krisztina. Mindkét feleséghez a genealógiák azt jelzik, hogy „bizonytalan”, sıt van genealógia, mely 
Keve Anna anyaságát vélelmezte.  
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Megvizsgáltam Keve Anna családi hátterét, semmilyen utalást nem találtam arra, hogy bármilyen köze lett 
volna Nyáry Lırinc (és Lajos) leszármazóihoz. Sem Izsák, Anna, Ágota keresztnév nem fordult elı a 
családban az utódok között. 

Ezután megvizsgáltam Kanizsai Krisztina anyaságának lehetıségét. Alapvetı probléma, hogy a genealógiák 
(pl.: Nagy Iván, TURUL, 1941 3-4, Engel) nem ismerik ezt a nevet a családfában. Emiatt szükség volt 
annak vizsgálatára, hogy Kanizsai Krisztina elhelyezhetı-e a családfában, melyet a TURUL és Engel ada-
tai alapján összeállítottam annak figyelembevételével, hogy a Nyáry testvérpár 1511-1520 között 
született, ami azt feltételezi, hogy Kanizsai Krisztinának 1480-1495 között kellett születnie.  

Ezt mutatom be alább, elsısorban a fiú utódokra figyelemmel: 
 

Kanizsai Jánosnak (okirati elıfordulása: 1330-1370)  négy fia volt: 
 Miklós (okirati elıfordulása: 1367-1405) fiú utóddal 
 Lırinc (okirati elıfordulása: 1367-1376) utód nélkül  
 János (okirati elıfordulása: 1367-1418) eszteregomi érsek, utód nélkül 
 István (okirati elıfordulása: 1369-1429) fiú utóddal 
A fentiek szerint Miklós és István leszármazói voltak vizsgálhatóak. 

 

a) Kanizsai Miklósnak két fia volt:  
   a.1.János (okirati elıfordulása: 1406-1465) 
   a.1.1. Imre (okirati elıfordulása: 1428-1465) 
   a.1.1.1. Miklós (okirati elıfordulása: 1471-1491) utód nélkül 
   a.2.István (okirati elıfordulása: 1406-1411) csak leány utód 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy Kanizsai Miklós ága kihalt férfiágon. 
d) Kanizsai Istvánnak fia volt: 
   d1.László (okirati elıfordulása: 1411-1434), Garay Dorottya férje 
    d.1.1. Miklós (okirati elıfordulása: 1431-1469) + 1470 
     d.1.1.1. György (okirati elıfordulása: 1471-1510) 
      d.1.1.1.1. KRISZTINA (?)  
      d.1.1.1.2. László (okirati elıfordulása: 1496-1525) 
    (ennek a Lászlónak lesz a lánya Orsolya, Nádasdy Tamásné, az  
    egész Kanizsai vagyon örököse, mint utolsó leszármazó) 
      d.1.1.1.3. Klára 
     d.1.1.2. Katalin  
     d.1.1.3. Dorottya       
    d.1.2. János (okirati elıfordulása: 1431-1434) utód nélkül 
    d.1.3. László (okirati elıfordulása: 1431-1478) + 1478 
     d.1.3.1. László (okirati elıfordulása: 1468-1500) utód nélkül   

    d.1.3.2. János (okirati elıfordulása: 1468-1522) utód nélkül 
     d.1.3.3. István (okirati elıfordulása: 1471-1505) utód nélkül 
     d.1.3.4. Dorottya (okirati elıfordulása: 1484) 
    d.1.4. Lırinc (okirati elıfordulása: 1434) kanonok?, utód nélkül 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy egyedül István fia Miklós fia György lehetett apja Kanizsai Krisztiná-
nak, ezért Kanizsai György családi viszonyai kerültek vizsgálatra. 

 

II. Kanizsai György családi viszonyai és Kanizsai Krisztina 
 

Kanizsai György apjának Miklósnak (d.1.1.) két felesége volt, Veronika és Krisztina (!). Veronika 1461-ben 
szerepelt utoljára okiratokban, és mivel György az okiratokban 1471-tıl szerepel biztosnak vehetı, hogy 
anyja az ismeretlen családnevő Krisztina lehetett (aki 1512-ig szerepel az okiratokban). 

Kanizsai Györgynek (d.1.1.1.) két felesége volt, az elsı felesége bolondóci Bánffy Erzsébet, aki 1493-ban 
szerepel az okiratokban és 1495.08.31.-1496.03.21. között halt meg. Második felesége az elsı feleség 
(!) unokahúga volt, Rozgonyi Klára, aki 1496 késı tavaszán ment nıül Györgyhöz, akitól biztosan szár-
mazik (d.1.1.1.2. ) László. 

Megvizsgáltam Nyáry Lajos és Lırinc leszármazóinak névadásait és összevetettem a Rozgonyi és Bánffy 
családfával, az eredmény szerint biztosra veszem, hogy Kanizsai Krisztina György lánya volt, elsı fe-
leségétıl, akit Krisztinának hívtak. Vélelmezhetı, hogy apja 1510-ben bekövetkezett halála után rögtön 
kiházasította mostohája. (emlékeztetıül: Nyáry Lajos 1511-körül, Lırinc 1515 körül született.) 

 

Közreadom a közeli rokonsági összefüggéseket, amelybıl kitőnik, hogy Nyáry testvérek a gyermekeiknek a 
Bánffy család felmenıinek és leszármazóinak a neveit adták: 

 

Viszonyításhoz: Kanizsai Krisztina - apja Kanizsai György, nagyszülei: Kanizsai Miklós és N. Krisztina 
          - anyja Bánffy Erzsébet, nagyszülei: Bánffy Pál és Báthory Margit 
Megjegyzés: a kivastagítottan szedett nevek az egyenesági felmenık. 

 

Bánffy István (okirati elıfordulása: 1377-1410) 
 Bánffy Péter 
 Bánffy Anna 
 Bánffy György 
 Bánffy Dorottya 
 Bánffy Pál (okirati elıfordulása: 1416-1471)- elsı feleség: Stibor Margit  
                  – második feleség: ecsedi Báthory Margit (oe:1464-1498) 
  Bánffy Dorottya (oe.: 1466-1511) 
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  Bánffy Julianna (oe.: 1450-1494) 
  Bánffy Borbála (oe.: 1450-1494) 
  Bánffy Margit (oe.: 1450-1488) 
  Bánffy János (oe.: 1450-1509) 
   Bánffy Pál (oe.: 1498) 
   Bánffy Zsigmond + 1526 
   Bánffy Lırinc  
   Bánffy Antal (oe.: 1507-1528) 
   Bánffy Dorottya (oe.: 1522) 
   Bánffy Katalin (oe.: 1450-1494) 
  Bánffy Ferenc 
  Bánffy Erzsébet (ok. elıf.: 1493-1496) – Kanizsai György (ok. elıf.: 1471-1510) 
   Kanizsai Krisztina (* 1493-1496 között) – Nyáry Miklós + 1537 elıtt 
    Nyáry Lajos (*1511-15 + 1569 elıtt) 
     Nyáry Bernát (oe.: 1560-1586), Bernát a Nyáry családban volt 
     Nyáry Zsigmond + 1569 
     Nyáry Mihály + 1572, Mihály a Nyáry családban volt 
     Nyáry Imre (oe.: 1569-1592), Imre a Nyáry családban volt   
     Nyáry Miklós + 1572, Miklós a Nyáry és Kanizsai családban volt 
     Nyáry Sára + 1613 után  
     Nyáry János (oe.: 1573-1576)  
     Nyáry Magdolna (oe.: 1569) Magdolna a Nyáry családban volt 
    Látható, hogy Lajos ága Nyári családi vonalhoz ragaszkodott inkább. 
    Nyáry Lırinc  ( *1515-20 + 1559) 
     Nyáry Péter + 1573 elıtt (Nyáry családban is) 
     Nyáry István + 1582, Nyáry ıs 
     Nyáry Dorottya  
     Nyáry Krisztina + 1601 
     Nyáry Pál + 1607 
     Nyáry Lırinc + 1616 elıtt 
     Nyáry Margit + 1615 elıtt 
Látható, hogy Lırinc hét gyermek közül hat gyermek a közeli Bánffy családtagokkal összefüggésben 

kaphatta a nevét. 
Az, hogy a Kanizsai családból nem emeltek be neveket a Nyáry leszármazók közé, talán magyarázható 

azzal, hogy Nyáry Lajos és Lırinc nagyapját, Kanizsai Györgyöt Rozgonyi Klárával kötött házassága 
miatt a pápa kiközösítette az egyházból. Ezután végül visszafogadták ıket az egyházba, de ezt talán a 
Nyáryak nem tudták megbocsátani. Az sem lehet véletlen, hogy György 1510-ben bekövetkezett halála 
után szinte azonnal kiházasította Krisztinát mostohája, hiszen 1511-körül már megszülethetett Nyáry 
Lajos (vagy Lırinc). 

A fentieken túl a Nyáryak karrierje, és a többi körülmény is a feltételezésemet támasztja alá, de ismétlem, 
okirati bizonyítékkal nem rendelkezem, bár a szócikk elején hivatkozott Kanizsai Klára esete 
alátámasztani látszik vélekedésemet. 

 

158,930. túrócszentmihályi Thúróczy Miklós (okirati elıfordulása: 1497-1532) † 1532. 
Werbıczy István (1458 körül – 1541; nádor, királyi személynök, ítélımester, jogtudós) pártfogoltja.  
1497-tıl királyi kancelláriai jegyzı. 
1500-ben nádori ember. 
1511-tıl Szapolyai János erdélyi vajda mellett alvajda.  
1516-1517 között vajdai ítélımester. 
1517.11.01. napján Budán kelt oklevél szerint Báthory Istvánnal és Lászlóval –mint szomszéddal- megegye-

zett, hogy Túrócban lévı összes birtokukat átadják neki használatra. 
1518-tól a királyi tanács és kúria esküdt ülnöke.  
1518-1522 között Túróc vármegye ispánja. 
1523-1524 között személynöki ítélımester. 
1520-as évek elsı felében már megromlott a viszonya Werbıczyvel, ennek következtében ı terjesztette be 

a javaslatot a Werbıczy hőtlenségben történı marasztalására az 1526. évi rákosi országgyőlésen. 
1525-tıl országbírói ítélımester. 
1527-tıl Turóc vármegye fıispánja és I. Ferdinánd király fıudvarmestere. 
1528-ban ajtónállómester. 

158,931. Zabláthy (Saltzer alias Kolosváry) Márta 
 

158,932. enyingi Török Bálint (okirati elıfordulása: 1503-1551) * 1502. szept. 25. - 1503. 
febr. 24. között † Isztambul, 1551. 
Fınemes. 
1503.02.24-i oklevélben már említik. 
1507-ben báró. 
1521-ben már hadvezér, nándorfehérvári bán, azonban 1521.08.29.-én a vár elestekor távol volt a vártól, 

így azt a ki nem fizetett zsoldosok átadtak a töröknek. (I. Szülejmán 60.000 katonával vette be a 700 fı 
által védett várat, ahol kb. 630 védı esett el). Mivel a vár kulcsfontosságú volt, a felháborodott 
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országgyőlés Török Bálintot vádolta, aki kénytelen volt elmenekülni, és végül Szapolyai János erdélyi 
vajda szolgálatába állt.  

1523-ban a II. Lajos király megkegyelmezett, és nemsokára feleségül adta hozzá a királyné egyik legked-
vesebb udvarhölgyét, Pemflinger Katalint.  

1526.-ban a mohácsi csatában, mint a királyi testırség parancsnoka harcolt. 
Mohács után temesi fıispánná nevezték ki, egyben pedig Alsó-Magyarország fıkapitánya lett. Még ebben az 

évben lovasaival megtámadta a szabadkai szerbeket, minek következtében a bácsban élı rácok fellázad-
tak. 

1526-1527 között vezetıje volt a szerbek elleni háborúnak, és ı ölte meg 1527.07.25. napján Tornyosfa-
lunál a vezérüket Cserni Jovánt, legalábbis ezt tanúsította a szegedi Zákány István és Vid Sebestyén (ez 
utóbbi sebesítette meg Cserni Jovant). E tettét a király adományokkal jutalmazta. Más forrás szerint 
Cserni Jován holttestét kiásatta. Akárhogy történt, Cserni Jován fejét egy karóra tőzte, így I. Ferdinánd 
király Budára vonuló csapatai Buda elıtt ezt láthatták. 

1527-tıl I. Ferdinánd király híve lett, azonban mivel nem találta meg számításait elfordult a királytól, és 
újra Szapolyai János király hívévé vált. Ezzel a fordulásával jelentıs területeket állított át Szapolyai olda-
lára, így Szapolyai igen bıkezően jutalmazta: megkapta Hunyad örökös grófságát (négy várral, uradal-
makkal), valamint megkapta egész Debrecent. Somogyi fıispánságot is kapott. 

Birtokai voltak pl.: Hunyad vármegyében: Hunyad, Déva, Morzsina, Kolc várak, Bihar vármegyében Debre-
cen városa, Somogy vármegyében Szigetvár, Somogyvár, Csurgó, Tolna vármegyében Simontornya, 
Ozora, Anyavár, Veszprém vármegyében Enying, Csesznek, Pápát, Komárom vármegyében Vitány, 
Gesztes, Tatát, Zala vármegyében Szigliget, Zemplén vármegyében Kövesd, Kırös vármegyében Boró, 
Sopronca. Az ı kezében összpontosult még pl.: a pécsi és nyitrai püspökség javai.  

Rengeteg szervitora volt, kiemelkedett közőlük Tinódi Lantos Sebestyén. 
1530-ban Szigetvárat felszerelte egy török elleni ostromhoz szükséges eszközökkel. 
1533-ból fennmaradt szigetvári leltára. 
1530-as években már protestánsként ismert. 
Pápa és Nyitra cseréjénél közte és Thurzó Elek között Pemflinger István közvetített. 
1536-tól gróf. 
1537. februárjában fegyvereseivel elfoglalta Ozora várát Hédervári Ferenc özvegyétıl, ezért az özvegy Po-

zsonyban 1543.01.25. napján pert indított (miután Török Bálint török fogságba került). 
1540.05.12. napján a Szapolyai János ellen fellázadt Majláth Istvánt (79,276) és Balassa Imrét (39,640) 

felségsértés miatt halálra ítélték, Török Bálint kijelentette, hogy Fogaras váránál régi bajtársa ellen 
(Majláth István) becsületbıl nem harcolhat. Ekkor a király, Fráter György, Eszéky János pécsi püspök és 
Batthyány Orbán becsületbíróságot (!) hívott össze, és ezen úgy döntöttek, hogy engedik Török Bálint 
fellépését Majláth István (79,276) ellen, a becsületének sérelme nélkül. 

1540-ben a budai ostrom várvédıinek parancsnoka, és János király halála után (1540.07.17-21) a király-
ként megkoronázott csecsemı János Zsigmond (1540-1571) gyámja, egyben Magyarország egyik 
kormányzója. 

1541-ben a Buda alatt gyülekezı török sereg a csecsemı királyt és a fıurakat meghívta egy találkozóra, 
ahol Török Bálintot elfogták, majd pedig Konstantinápolyba vitték, ahol a Héttoronyban raboskodott. 

1541.09.27.-én Frangepán Ferenc kalocsai érsek tájékoztatja I. Ferdinánd királyt, hogy Török Bálint 
fogságban van. 

1544.06.02. napján Mehmet pasa egy levelében említi Török Bálint (és Majláth István) sorsát. 
1551-ben halt meg Héttoronyban. 

= Buda (?), 1524. okt. 9. 
158,933. Pemflinger (Pempflinger) Katalin (okirati elıfordulása: 1523-1551) † 1551.; temet-

ve: Debrecen, Ferences-kolostor kriptája 
Fıbb lakhelyei sorrendben: Szigetvár, Csurgó és Debrecen. 
Török Bálinttal kötött házasságának idıpontját Kanizsai Lászlónak a feleségéhez (Drágffy Anna) írt levelébıl 

ismerjük azzal, hogy a levél szerint október 8-án lesz az esküvı, a szakirodalom mégis október 9-ét 
tartja számon.  

1541 elıtt férje és az ı szigetvári és kálmáncsehi birtokaikon a reformációt terjesztették. 
1541-ben, Buda eleste és férje fogságba kerülése után Debrecenbe ment, és tárgyalásokat kezdett I. Fer-

dinánd királlyal. A tárgyalásokra Sulyok Balázst és Istvánt küldte, a tárgyalást Thurzó Elek folytatta le. 
Fáncsy János, mint tanácsadót hallgatta meg több ügyben. 

Csalódásként élte meg, hogy Tinódi Lantos Sebestyén Török Bálint fogságba esése után hőtlen lett hozzá és 
Werbıczy Imréhez csatlakozott. 

1541.05.27.-1541.12.09. közötti idıszakból fennmaradt Horváth Márkksl és Gergellyel folytatott levelezése, 
akik béri várnagyai voltak, és akik Török Bálint elfogása után a Habsburg-párttal próbáltak szövetkezni. 
Ezt próbálta megakadályozni Pemflinger Katalin. 

1542-ben hőséget esküdött Ferdinánd királynak, cserébe a király augusztus 4. napján oklevélben biztosított 
kegyelmet számára és gyermekeinek. Az egyezség szerint Katalin visszaadta a férje által jogtalanul 
elfoglalt birtokokat (1542. évi VI. törvénycikk). 

Férje fogságba esése után rengeteg peres ügye támadt, pl. 1542.09.10. napján Szigetváron kötelezte ma-
gát, hogy Lakot, Szigligetet és a birtokában lévı egyházi birtokokat visszaadja, Hunyad és Csurgó vitájá-
ban pedig aláveti magát bíróságnak. 

1543-ban az ı hívására érkezett Debrecenbe Dévai Bíró Mátyás. 
1543-ban átadta Szigetvárat I. Ferdinánd királynak, és Csurgóra költözött, ahol híres virágoskertet épített 

ki. Mivel azonban Zrínyi Miklós (79,270) a királyt Csurgó visszaadására vonatkozó ígéretére 
emlékeztette, a király az ozorai uradalmat ajánlotta fel Pemflinger Katalinnak. 
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1544–1549 között Vértessomló birtokosa.  
Tekintettel a protestantizmus terjesztésében való szerepére korabeli katolikus író „latrocula”-nak (nıi hara-

mia) és „leona lutheriana”-k (lutheránus nıoroszlán) nevezte.  
Érdekes, hogy lutheránus létére ferences rendi gyóntatója volt. 
1551-ben nemsokkal férje halála után hunyt el, és a ferencesek kolostorában temették el. 

 

158,934. guthi Országh László (okirati elıfordulása: 1534-1543) † 1543. ápr. 29. elıtt 
1534-tıl asztalnokmester, nógrádi és hevesi fıispán, többek között varbói majorgazdaság létrehozója. 
1542-ben Pest alá lovasságot vezetett, amikor Pestet I. Ferdinánd király vissza akarta foglalni. 
1543.-ban Móré László, aki a nánai várba szorult be csapataival segítséget kért tıle, de Országh László nem 

tudott neki segíteni. 

158,935. petrovinai Pekry Anna (okirati elıfordulása: 1542-1576) † 1576 után 
Elsı férje Országh László (†1540-1543 között), második férje Losonczy István (†1552), akivel 1543.04.29. 

napján házasodott. 
1542-ben marhakereskedelmi okiratokban (vámnapló) szerepel. 
1552-ben, mikor Losonczy István Temesvárat védte, Somoskı várából – elzálogosítva vagyonát - segítséget 

(katonákat – összesen kb. 500-700 hajdút - és fegyvereket) küldött a férjének, ezeket azonban odafele 
menet megtámadta a török, valamikor a Maroson való átkeléskor. Végül a férjét a török csellel elfogta, 
aki meg is halt. Ennek állít emléket pl.: Tinódi Lantos Sebestyén: Az vég Temesvárban Losonczi 
Istvánnak haláláról (1552 !): 

 

„Sıt az szegedi Tót Mihál felgyőlt volt, 
Négy vagy öt-százan Temesvár felé ment volt,  
Terekek miatt népét vesztette volt, 
Sebben kevesen onnan szaladott volt.  
Csalatságát megérték Tót Mihálnak,  
Az segéllı nép ott meghasonlanak,  
Maros révétıl mind hátra oszlanak, 
Jó Losonczinak azzal bút adának." 

 

Nagy Iván Családtörténeti Értesítı (továbbiakban: Értesítı) szerint harmadik férje Földvári István volt. 
1554-ben Csejtébıl és Tapolcsányból irányította uradalmát, Somoskı várában a török veszély miatt nem 

tartózkodott. 
1555-ben Nádasdyval levelezett. 
1557-ben több jobbágy került a szentmártoni kastélyába hatalmaskodás révén. 
 
İsfája a jelenlegi szakirodalom szerint igen bizonytalannak tőnik, de úgy érzem sikerült egy logikus ısfát 

felállítani az alábbiak szerint: 
1. Nagy Iván és az Értesítı szerint valószínő, hogy Pekry Anna Pekry Lajos testvére volt.  
2. Az Értesítı közöl egy abszolút megbízhatatlan családfát, generációs problémákkal, ezért feltételeztem, 

hogy ez a családfa így nem lehet jó. Pekry Lajos apjaként a máshol nem ismert Ambrust, anyjaként 
Batthyány Katalint „az Orbán lánya”-t jelöli. Batthyány Orbán ebben az idıszakban csak kıvágóörsi 
Batthyány Orbán lehetett volna (okirati elıfordulása: 1502-1547; † megmérgezték, Gyulafehérvár, 
1547) azonban ı az 1525 körüli idıszakban kalocsai kanonok és gyulafehérvári fıesperes volt, és sehol 
nem lehetett találni semmilyen forrást, mely szerint neki családja lett volna. Ebbıl kiindulva elvetettem 
mindazt amit az Értesítı Pekry Lajos ıseire vonatkozóan elıadott és alapul vettem Engel (sokkal sze-
rényebb ısöket tartalmazó) adatait azzal, hogy Pekry Lajos feleségeire vonatkozó pontosnak tőnı 
adatokat a családfából megvizsgáltam. 

3. Megvizsgáltam, hogy Pekry Anna lehetett-e Pekry Lajos testvére. Pekry Anna 1537 és 1545 között 
biztosan szült gyermekeket, így ha feltételezzük, hogy 40 éves korában is szült még, akkor a születését 
1505-1520 közötti idıszakra tehetjük. Mivel Pekry Lajos Engel szerinti apja (Pekry László) okiratban 
utoljára 1492-ben fordult elı, nem tőnik valószínőnek az, hogy valóban testvére lett volna Pekry Anna 
Pekry Lajosnak. (Pekry Lajos 1512-ben tőnik fel az okiratokban, így születését 1480-1495 közé teszem) 

4. Mivel Pekry Anna igen jó házasságokat kötött (Országh László és Losonczy István) ezért feltételezhetı, 
hogy komolyabb családi kapcsolatokkal kellett rendelkeznie. Valamennyi adatot egybevetve azt vélel-
mezem, hogy Pekry Anna Pekry Lajos lánya lehetett annak elsı feleségétıl, „tersáci” Frangepán Esz-
tertıl. (Tersáci Eszter családi okiraton tőnik fel, véleményem szerint az Eszter az „Erzse” félreírásából 
származhatott, olyannyira idegen a keresztnév e korban és a Frangepánok között). Pekry Anna nem 
származhatott Mazovi Zsófiától, Lajos második feleségétıl, mert ezen második házasság olyan késın 
köttetett, amikor Pekry Annának már biztosan meg kellett születnie, ellenkezı esetben 10 éves kora 
elıtt kellett volna szülnie Országh Ilonát. Frangepán Esztert a családfának egy üres helyére helyeztem, 
arra a helyre, amely az összes adat egybevetésével igen valószínővé teszi, hogy a megfelelı pozícióba 
került. Mindemellett a magyar nemesi genealógia szempontjából az ısjegyzékben nem jelent nagy 
változást az ısfája, az egyéb vonalakon található közös ısök miatt. 

5. Legfontosabb érveim tehát a következık: 
  a.) Pekry Annának Országh Lászlótól született gyermekei voltak Kristóf, Ilona és Borbála.  

  b.) A Kristóf név teljesen idegen az Országh és a Pekry családban, azonban a Frangepán család tersáci 
ágában nem.  

 c.) Igen valószínőnek tartom, hogy Pekry Anna anyja (Eszter?, Erzsébet?) testvére volt Frangepán 
Kristófnak (okirati elıfordulása: 1499-1530), és Országh Kristóf születési idıpontja is közel esik azon 
idıponthoz, mikortól Frangepán Kristófot nem említik az okiratok, tehát valószínő, hogy Országh 
Kristóf nagyanyja testvére után kapta a nevét.  
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 d.) Nem lehet így véletlen az sem, hogy Pekry Anna fia, Országh Kristóf épp Zrínyi Ilonát veheti 
feleségül (Zrínyi Miklós és Frangepán Katalin lányát), hiszen köztudomású, hogy a Zrínyi-Frangepán 
családok milyen szoros családi kapcsolatban álltak egymással.  

 e.) Pekry Anna Ilona és Borbála lánya kaphatta a nevét Frangepán Ilonáról (oe: 1513) és Frangepán 
Borbáláról (oe.: 1475-1513), akik Pekry Anna nagyapja Frangepan Angelo János nıtestvérei voltak. 

 f.) Pekry Lajos és enyingi Török Bálint kapitánytársak, harcostársak voltak. Ha felrajzoljuk a két hıs 
leszármazói tábláját, megláthatjuk, hogy Pekry Lajos unokája Országh Borbála épp Török Ferencnek, 
Török Bálint fiának lett a felesége. Ez sem tőnik véletlennek. 

 g.) Pekry Anna férje Országh László asztalnokmester volt, ıt követte késıbb Pekry Lajos 
asztalnokmestersége. Ez is alátámaszthatja érvelésemet. 

 
Pekry Anna szerepel pl. Arany János: Losonczi István (Népies Krónika) címő költeményében: 
 

"Messze lévı társam, kedves Pekri Anna, 
Szólok egyet hozzád, figyelmezz szavamra: 
Nem beszélünk többet együtt élı nyelvvel, 
Azért levelemet kisérd figyelemmel. 
 
"Itt van a pogányság, másfélszázezernyi, 
Kit csekély hadammal nincs mód visszaverni: 
De van mód hazámért vitézől meghalni, 
És örökbe nektek dicsı nevet hagyni. 
 
"Ne busulj, szerelmem, így van ez legjobban. 
De kis lyányaimtól tartsad még titokban: 
Én szép csemetéim, szıke teremtések, 
Tıletek be hamar, hamar búcsut vészek! 
 
"Megkérem a királyt, felséges uramat, 
Ossza fel közöttük minden birtokomat, 
Ugy sincsen fiam, csak öt kis lyánycselédem: 
Fiusítsa ıket ország törvényében. 
 
"Mihelyest meghallod vesztét Tömösvárnak, 
Ezen levelemet vidd fel a királynak: 
Tegye meg Felséged, amit benne kérek, 
Hiszen érte halok, nemcsak érte élek. 
 
"Téged pedig, Annám, az árvák s özvegyek 
Istene tartson meg, ha majd én elmegyek; 
İ viseljen gondot egytül-egyig rátok, 
Legyen én helyettem férjetek s atyátok." 
 
Így szólott a levél. Melyet ı lezárva 
Fekete pecsétet üte a hátára, 
S od'adá Istvánnak, a titkos deáknak, 
Vigye Csejte-várba nemes asszonyának. 
 
Megfogadta István s vitte annak rendén. 
Messze Csejte-várban, a Vág vize mentén 
Lyánykái közepett, a hő Pekri Anna 
Játszik és enyeleg, gondjait megcsalva. 
 
Akkor is ott játszék, hogy István belépett: 
De mihelyt meglátta a gyászos pecsétet, 
Felszökött. A lyánykák Istvánt körbevették: 
Mit hozott? honnan jı? vallatásra kezdték. 
 
Anna pedig gyorsan ment az ágyas-házba: 
Odalett, elsápadt, a hideg is rázta; 
Reszketı kezében tartá a levelet, 
Azt is majd elejté, olyan terhére lett.” 

Stb. 
 

Losonczy István halála után (pl.) Szalánc birtokosa. 
1558.08.08. napjáról fennmaradt levele, melyet Kassa bírájának írt.  
1567-ben elfoglalta Tiszabezdédet. 
Állítólag 1576-ban, amikor Ali bég megtámadta Somoskı várát, még Pekry Anna volt a birtokos. 
Érdekességként jegyzem meg, hogy lánya, Losonczy Anna (Ungnad Kristófné) volt Balassi Bálint szerelme. 
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158,936. alsólendvai Bánffy János (okirati elıfordulása: 1490-1534) † Szoporca, 1534. jan. 
30. 
Mátyás király, és Corvin János, majd II. Ulászló király híve. 
1490.06.17. napján Corvin János herceggel többekkel ı is szerzıdést kötött. 
1491.02.20. Kassán apjával kereskedett. 
1505. évi rákosi országgyőlésen jelen volt. 
1514-1525 között fıpohárnok. 
1514-ben szerepe volt a Dózsa felkelés leverésében. 
1525-ben verıcei fıispán, ezt onnan tudjuk, hogy fennmaradt Orbonán 1525.10.17. napján kelt levele, 

amelyben alsólendvai udvarbíráját utasítja, hogy az ott megszálló királyt jól lássa el. 
1526-ban a mohácsi csatából Bakács Sándor menekítette ki úgy, hogy Bánffy alól kilıtt ló helyett a saját 

lovát adta át. Bánffy a megmentıjének adományozta Baltavárt, és menekülése emlékére emeltette az 
alsólendvai templomot. 

Mohácsi vészt követıen Szapolyai János híve. A Habsburgok Szapolyai ellenében 1527 elején hadjárat elı-
készítésén fáradoztak, és sorban fogták el a nyugatra utazó magyar diplomatákat, köztük Bánffy Jánost 
is. 

1526.12.07. napján Bécsben a Stephans-dómban János király hadvezéreként és követeként járul I. 
Ferdinánd király elé. 

1527-ben Olmützben jár Szapolyai János király követeként. Amikor János király hatalma megingott, akkor 
sem hagyta magára, még felesége megalázkodó kérelmére sem pártolt el tıle, miközben már az ı bir-
tokaikat is elpusztították. 

1527-ben a dombói horvát rendi győlésre elvitte magával azt az 1505. évi országgyőlési végzést, miszerint 
csak magyart választanak királynak. 

1528-1529 között horvát-szlavón bán és Kulpa-menti végvidéki fõkapitány. 
1530. évben az országgyőlés Szapolyai János király nádorává választotta, mely tisztséget haláláig töltött be. 
1530.10.31.-1530.12.20. között Buda Habsburg ostrománál Buda gyıztes parancsnoka (Szapolyai János 

királlyal és Ludovico Grittivel) Mohamed szendrıi pasával az oldalán, szemben a vesztes parancsnokkal, 
Török Bálinttal (158,932). 

Kiterjedt ügyintézésére példa, hogy fennmaradt 1531.11.08. napján Ibrahim pasához írt levele (a Mumin 
vajda által a pesti révben megölt német kereskedıkkel kapcsolatban), illetve 1533.04.25. napján Verı-
cén írt levele VII. Kelemen pápához, melyben azt panaszolja, hogy a háború a protestáns eretnekség 
legfıbb terjesztıje.  

Halálának pontos dátumát fia (István) írta be a családi naplóba. 

= 1519-1522 között 
158,937. ormosdi / kevendi Székely Margit (okirati elıfordulása: 1519-1544) † 1544. aug. 11. 

után 
Elsı férje Beriszló Ferenc (1f. Dedinarekai Katalin -1489-; 2.f. Frangepán Borbála -1496-1504; 3.f. Székely 

Margit 1519) 1537.07.07. napján Nemti (ma Lenti) kastélyában írt levelet, és kérte a Szemenyei fe-
renceseket, hogy imákat mondjanak érte és családjáért, ezért cserébe átadta nekik a szentgyörgyi 
udvarház bortizedét. Területet is juttatott a ferenceseknek. 

1539-1545 között Zala vármegyében hatalmaskodási ügyei voltak. 
Batthyány Misszillis anyagban szerepel Batthyány Kristóffal összefüggésben 1544-ben. 

 

158,938. guthi Országh Imre (okirati elıfordulása: 1490-1536) 
1510-ben Diós ügyében testvére Mihály a maga és testvére (Imre is) valamint a Kompolthiak, akik Országh 

Katalintól születtek magszakadásukra örökösödési szerzıdést kötöttek. 
1517-ben királyi kamarásmester. 
1522-1536 között I. Ferdinánd király fıajtóállómestere. 
1527.11.03. napján jelen volt I. Ferdinánd király koronázásánál a fıurak között. 
1527.11.11. napjától haláláig királyi udvarmester, mágnás.  
1528.01.28. napján I. Ferdinánd király hőségéért neki adományozta a korábban Apafy Ferencet illetı 

birtokokat, pl.: Jobbágyit. 
1529-ben Thurzó Elekkel I. Ferdinánd király érdekében körlevelet küldtek a nyugati vármegyékhez, melyben 

kötelezték ıket, hogy 1529.08.15.-re Nyitrára küldjenek 3-3 követet, ahol a király problémás ügyet 
tárgyalni fogják. 

158,939. homonnai Drugeth Ágnes 
 

158,940. gersei Pethı Tamás (okirati elıfordulása: 1476-1533) † 1533. nov. 4. után 
1476.03.14. napján kelt a Vasvári káptalan okirata, melyben a Petı család tagjai kötelezték magukat, hogy a 

2000 arany forintot, amit Zeech-i Borbálától (Rlderbach Bertold özvegye) vettek fel, adott idıpontig vissza-
fizetik, ezért pedig zálogba adják Isthwand és Zantho birtokaikat. 

1476-1533 között sok okiratban szerepel, általában „egregius” megjelöléssel, utoljára 1533.11.04. napján kelt 
okiratban szerepel élıként.  

= 1510. júl 7. elıtt 
158,941. lekcsei Sulyok Magdolna (okirati elıfordulása: 1502-1510) † 1510. júl. 7. után 

1510.07.07. napján kelt okiratban szerepel férjével együtt közös okiratban. 
Nagy Iván 1552-re teszi Sulyok Magdolna életbenlétére utaló adatát a Sulyok családnál. 
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158,942. devecseri Choron András (okirati elıfordulása: 1500-1552) elesett † Szlavónia, 1552 
1500-1536 között Zala vármegye fıispánja. 
1508.06.04. napján Székesfehérváron II. Lajos király koronázásakor összeverekedett Bakócz Tamás 

kíséretével Somló várában, ezért felségsértés miatt jószágvesztésre ítélték. (II. Lajos 1516-1526 között 
uralkodott, a koronázása viszont ekkor történt) 

1514-évben a Dózsa-féle parasztháború leverésében kitüntette magát, így visszakapta korábban elvesztett 
birtokait. 

1520 évben Szalaházy Tamás veszprémi püspök familiárisa. 
1521-ben teljesen rehabilitálta II. Lajos király. 
1523-tól Zala vármegyei alispán 
1523.05.04. napján Budán II. Lajos király címert adományozott neki pallosjoggal. 
1524.06.24. napján az Oroszi család ügyében fogott bíró. 
1524-tıl sümegi várnagy, kapitány. 
1525-tıl I. Ferdinánd király híve, dunántúli vezére. 
1526-1528 között Veszprém vármegyei alispán. 
1530.08.18. napján Szapolyai János király neki és fiainak adta Szolnok mezıvárost és tartozékait. 
1531-tıl Dabrony birtokosa, a megye legtehetısebb birtokosaként legtöbb rovásadót fizette. 
1532.10.11. napján jelentést küldött Bécsbe, hogy Sümeget és Devecsert a törökök az utóbbi években hét-

szer támadták, de mindig vereséget szenvedtek. Azt írta, hogy jelenleg több mint kétezerötszáz török 
katona fekszik temetetlenül a környéken. 

1534-1548 között a tihanyi apátság kormányzója, ez alatt az idı alatt sok hatalmaskodásban vett részt az 
okiratok szerint. 

1534.09.29.-1539.12.01. között Zala megye fıispánja. 
1535-tıl Ugod vár ura. 
1537-ben a veszprémi püspökkel szembeni vitája miatt vissza kellett adnia Sümeg várát az uradalommal 

együtt. 
1539 évben befejezte a devecseri udvarház várrá alakítását. 
1543-ban Pápa és Vásárhely mellett jelentıs gyızelmet aratott a török fölött. 
1547-ben zálogba vette 2000 forintért Somló várát Erdıdy Pétertıl, ennek a tulajdonát késıbb meg is sze-

rezte. 
A törökök elleni harc egyik vezére. Ugyanebben az évben a rendek a tanácsára megszavazták a körmendi és 

hídvégi győlésen a hadiadót, melyet a végvárak fenntartására kellett fordítani. Ekkor lett a kapitánya a 
négyszáz lovasból álló seregnek, amelyet saját költségén a nemesség állított fel. 

Ekkoriban már sok vitája volt a környékbeliekkel, például I. Ferdinánd király a vásárhelyi apácákat királyi 
védelem alá helyezte vele szemben, sıt Nádasdy Tamás fıkapitánynak és Oláh Miklós esztergomi érsek-
nek és kancellárnak meghagyta, hogy az apácákat védelmezzék tıle. 

1552-ben Devecser várát elfoglalta a török és felégette a környezı falvakat, miközben Choron András való-
színőleg Szlavóniában elesett. (más forrás szerint 1551-ben a devecseri kastélyban hunyt el) 

Vagyona az Esterházyakkal, Erdıdyekkel és a Török családdal vetekedett. 

= 1530 elıtt 
158,943. Izsákfalvi Gorbovai Margit (okirati elıfordulása: 1532-1552) † 1552. febr. 8. után 

1552.02.08. napján kelt okiratban említik utoljára, az alábbi megjelöléssel: 
 „Generosa domina Margaretha relicta egregii quondam Andree Choron de Dewecher.”  
      (MOL P 108 Rep. 45. Fasc. L. No. 392.) 

 

158,944. bocsári Mocsáry Benedek (okirati elıfordulása: 1480) 
 

158,952. dereszlényi Litassy János (okirati elıfordulása: 1464-1477) 
1464-ben (valószínőleg ı) a dalmadi családtagok beiktatásánál királyi ember. 

158,953. Semedy / Sondry / Sendry / Szendrey / Szendrıy Zsófia 
 

158,956. tótselymesi Tárczay Miklós † 1487 elıtt 
 

158,958. iktári Bethlen Domokos (okirati elıfordulása: 1466-1479) † 1479-1480 között 
Az oklevelekben „bethlenısdi” elınévvel is elıfordul, elsı felesége Ábránfi Anna (törökverı Ábránfy/Gerlai 

Tamás lánya). 
Nagy Iván és a TURUL adataira támaszkodva közlöm a családfát. Engel Pál nem látta bizonyítottnak, ki volt 

pontosan Bethlen Domokos apja. 
Apja halála után ı és testvére (Gergely) gyámja Szokolyi Péter lett. 
1465-1466 körül a török veszedelem miatt Iktár helyett Bethlen-İsibe költözött át, ahol Neczpály Balázzsal 

megismerkedett, aki tékozló életmódja miatt pénzhiányban szenvedett. Zálogszerzıdést kötöttek, ami-
nek következtében keletkezett hatalmaskodások perhez vezettek, melyben Bethlen Domokost elégtétel 
adására kötelezték, azonban ennek megadására nem került sor, mert a felek kibékültek, amit maga 
Neczpály László kérte 1469-ben, hogy mentesítsék Bethlen Domokost.  

1468.11.21.–1476. között erdélyi alvajda. (Kolosmonostori konvent oklevelével kinevezve) Érdekes, hogy 
1473-1474 között nem szerepel alvajdaként okiratokban. 

1469.05.13. napján az aradi káptalan elıtt –apósa terheit is magára vállalva- elismerte, hogy Neczpály 
Balázs megfizette azt a 100 forintot, melyért Bethlenısi birtokrész felét zálogba adta Gerlai Tamásnak, 
és akitıl a zálogot végül Domokos átvette. A birtok visszakerült Neczpály Balázshoz. 
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1478-ban szörényi bán. 
1478.04.18. napján Neczpály Balázzsal kölcsönös örökösödési szerzıdést kötöttek egymás javára, amit 

Mátyás király megerısített. Az egyezség után Neczpály Balázs Turócmegyébe ment, és ott 1479.03.08. 
napján a turóci konvent elıtt visszavonta a szerzıdést, és ugyanezen a napon az összes birtokát 2000 
forintért Justh Andrásnak elzálogosította, majd még 4000 forintnyi tartozását ugyancsak elzálogosította 
neki. Justh egy hét alatt (!) szerzett beiktató parancsot a királyi kancelláriától, majd be is iktatták. 
Domokos nem tudott ellentmondani, késıbb Budán jelentette be a káptalan elıtt a tiltakozását.  

Az ügy még 18 évig tartott. 

158,959. Nadabi Margit (okirati elıfordulása: 1488-1494) † 1494. júl. 26.- 1496. jún. 18. kö-
zött 
1479 novemberében Neczpály Balázs meghalt, és nemsokára Bethlen Domokos is elhunyt. Az özvegy 

Neczpály halála után azonnal elfoglalta alföldi birtokait a gyermekei számára, és perbe ment Justh 
Andrással valamint Neczpály unokahúgával is (Onofrynéval, aki leánynegyedet követelt a Neczpály 
vagyonból).  

A Nadabi – Vajdafi családhoz történı besorolását a fenti regeszta alapján az alábbiak szerint tettem meg, 
figyelembevéve Engel Pál azon véleményét, hogy Margit valószínőleg – az ugyancsak Zaránd megyei - 
Vajdafi-Gyarmati család leszármazója: 

 

Necpály György (oe.: 1357-1439) 
 Necpál Demeter (oe.: 1395-1429) 
  Necpál Balázs (oe.: 1436-1479)-vajdafi Nadabi Erzsébet (145-1465; elsı férje: Toldi Miklós) 
   Necpál Zsófia (oe.: 1473-1506) – Justh János (oe.: 1479-1488; apja: Justh András) 
Necpál László (oe.: 1421-1456) 
 Necpál Cecília (oe.: 1441-1470)-Pongrácz István 
  Pongrácz Zsófia (oe.: 1466-1470) – Noffri/Onofri Imre 

 

A fenti táblázat és a kiegészítı adatok (pl.: Engel Pál utalása a „valamilyen” vajdafi eredetre) arra engednek 
következtetni, hogy Bethlen Domokos felesége vajdafi Nadabi Erzsébet nıtestvére volt. Eszerint az 
örökösödési szerzıdést (talán logikusan) testvére férjével kötötte. Ezt még az is alátámasztani látszik, 
hogy amennyiben feltételezésem helyes, nem véletlen, hogy Bethlen Domokos erdélyi alvajda a korábbi 
erdélyi alvajdák („vajdafi”!) unokáját, dédunokáját vette nıül. A kérdés még kutatandó. 

Az özvegy Margit nagylucsei Dóczy Imréhez ment férjhez, aki I. Mátyás király kapitánya volt, és aki párt-
fogolni tudta az árva Bethlen-gyermekeket. 

1480.01.16. napján néhány emberével egy beiktatásnál elkergette a királyi embereket a Neczpályiak ügyé-
ben. A perben hatalmaskodások, mulasztások követték egymást, az özvegy nem tett eleget a 
parancsoknak, így a per még 1494-ben is tartott, amikor már legalább negyedszerre akadályozta meg 
erıszakkal az özvegy és családja a beiktatásokat, nem törıdve a halmozódó bírságokkal sem. 

1489.02.25. napján Budán okiratban Mátyás király 72 aranyforint értékő aranymárka bírságot szabott ki rá, 
mert a Neczpályiak ügyében nem jelent meg a királyi személyes jelenléti bíróság elıtt. 

1492.12.17. napján Budán kelt II. Ulászló király bírságot kiszabó oklevele az ı és Just András közötti 
ügyben, amelyben a néhai Mátyás király parancsának végre nem hajtása miatt 1 aranymárka büntetést 
írt elı. 

1493.02.23. napján kelt okiratban a budai egyház káptalan jelentette II. Ulászló királynak a Neczpály-ügy-
ben, hogy január 31. napján ı és harmadik férje a beiktatáskor a királyi embereket halálosan megfe-
nyegette és elzavarta. 

1494.02.17.-1494.07.26. között Budán kelt okiratban a korábbi üggyel kapcsolatban rendelkeznek. 
Az 1496.06.18. napján kelt okiratban néhaiként szerepel. 
Második férje Nagylucsei Benedek (†1482 elıtt) (?), harmadik férje Dóczy Imre (†1493 elıtt). 

 

158,964. kisendrédi Endrédy János 
158,965. kisterenyei és szelezsényi Érsek Margit 

Elınevét kisterényi-nek is írták. 
 

158,968. Péter de Hotutina (Dubraviczky család) (okirati elıfordulása: 1464) 
Horvátországból menekült be Magyarországra a törökök elıl. 
Testvére (György) kapta az adományt 1440-ben, amit 1464-ben rá és rokonaira is kiterjesztettek. A név-

azonoságok tévedésre adnak okot, ezért itt sematizálom, hogy 1464-ben kik szerepelnek a megerısítı 
oklevélben: 

 

György 
 

 György (az 1440-évi adományos) 
  Péter 
  György 

Péter (jelen szócikkben szereplı Péter) 
  János (79,484) 
  Simon 
  Mihály 

158,976. Lónyay János (okirati elıfordulása: 1485-1516) † 1516. máj. 2. után 
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1485.11.18. napján kelt Geréb Péter dalmát, horvát, szlavón bán bizonyságlevele szerint Lónyay nyugtatta Gre-
beni Hermani Lászlót 17 aranyforint megfizetése miatt a Vámhida birtokból beszedett jövedelmek ügyében. 

1495.02.17. napján Kanizsai László horvát-dalmát-szlavón bán elıtt Lónyay Menyhért képviselıje Batthyány 
Boldizsár ellenében. Elıadta, hogy az ı és rokonai és mások Vámhida, Oroszi és más birtokokat 
Boldizsártól kiváltanák, erre Boldizsár azzal védekezett, hogy a birtokok örökjog alapján vannak a 
birtokában, nem pedig zálogjogon. 

1502.02.08. napján Kırösön kelt oklevél szerint Corvin János horvát-dalmát-szlavón bán által eldöntött 
birtokügyben szerepel Vámhida, Oroszy stb. birtokok ügyében.  

1507-ben ellentmondott Oroszi István és társa Borzsovába, Orosziba és Kismuzsalyba történı beiktatá-
sának.  

1516.11.18. napján kelt okiratban a leleszi konvent bizonyítja, hogy Kornys Benedek és fia és mások is 
tiltakoztak az ellen, hogy Lónyay János fiúsítani kívánta Ilona lányát (mivel birtokait el akarta idegení-
teni), ezért eltiltották a királyt és ıt ettıl az intézkedéstıl. 

1516-ban Bulcsui Mátyás a birtokait átadta Lónyay János örököseinek (?!), János eszlári és csobaji birto-
kaiért és 200 aranyforintért. 

= 1513 elıtt 
158,977. szirmai Szirmay Dorottya (okirati elıfordulása: 1513-1546) † 1546 után 

Darócz és Borzsova birtokosa. 
1513-ban már mint Lónyay János felesége kinyilatkozta a leleszi konvent elıtt, hogy Daróczy Márton és 

társai kiváltották tıle az addig nála zálogban volt oroszi-i, daróczi, borsovai és kismuzsaji birtokokat, 
ezzel egyidejőleg eltiltotta Oroszi Istvánt és Matucsinai Ferencet borzsovai birtokának eladásától. 

1516-ban Bulcsui Mátyás átadta összes bulcsui birtokait (zálogbirtokokat is) Lónyay János örököseinek.  
1526-ban ellentmondott Horváth Tamás és társainak néhai Bulcsui Veronika után maradt asztélyi és bucsui 

birtokrészekbe történı beiktatásnak. 
1530-ban Asztély birtokosa. 
1546-ban beiktatták a Surányiakat Dorottya által örökbevallott asztélyi zálogbirtokba. 

 

158,978. Csobay János (okirati elıfordulása: 1511) 
1511-ben ı és felesége adományt kapott Nagykároly, Fényszentmiklós, Boldád részbirtokra. 
Feleségét egy forrás Mátyás Zsófiának nevezi, ennek oka az lehet, hogy apja keresztneve volt „Mátyás”. 

158,979. Károlyi Zsófia (okirati elıfordulása: 1511) 
 

158,980. szaniszlófi Báthory Péter (okirati elıfordulása: 1489-1534) 
Több okiratban szerepel(het), azonban a névazonosságok alapján kellı bizonyossággal nem tudtam szét-

válogatni az egyes Péterekre vonatkozó okleveleket, így ezek ismertetését mellızöm, az alábbiak 
kivételével: 

1519.08.23.-án Budán kelt okiratban szerepel, mely a Móroc-féle birtokvitákat zárja le, érintve Zdenc várát 
is. Ugyanebben az ügyben 1519.11.26.-án Budán örökösödési szerzıdést is kötöttek. 

1520.01.08.-án Bátorban kelt okiratban ı és társai hozzájárultak Szinyér vár, Zdenc vár, Meggyes 
mezıváros ügyében néhány napja kötött szerzıdéshez. Ugyanezzel összefüggésben 1520.01.19.-én 
Meggyesen kelt okiratban egyezség születik Sárköz, Szentmárton, és Kak birtokok ügyében, majd 
1520.01.18.-án Bátorban (II. Lajos király személyes jelenléte elıtt) bejelentést tettek Szinyér vár és 
Szinyérváralja birtokosztálya ügyében. 

1520.09.20.-án Nagykárolyban kelt okirat szerint a Drágffyakkal egyezséget kötöttek II. Lajos király 
személyes jelenléte elıtt Parlag, Sárköz, Szentmárton és Kak birtokok ügyében, két másik okiratban 
pedig más ügyekben is, pl.: Sólyomkı ügyében, valamint Sólyomkı és Somlyó várára is örökösödési 
szerzıdést kötöttek. 

158,981. Géresi Borbála (okirati elıfordulása: 1506-1524) 
 

158,982. Jakchy de Kusaly Mihály (okirati elıfordulása: 1515-1554) † 1554. dec. 4. – 1555. 
okt. 10. között 
Középszolnoki fıispán. Igen sok okiratban elıfordul „Jakcsi Mihály”, ezek szétválogatását mellıztem, azon-

ban jelzem, hogy róla sok adat kikutatható. 

158,983. ártánházi és kölcsei Bornemissza Anna (okirati elıfordulása: 1548-1575)  
1575 elıtt társaival Kusalyi Ferenccel kiegyezett hadadi, nagymoni birtokok ügyében. 

 

158,984. malomvízi Kendeffy László (okirati elıfordulása: 1492-1519) † 1519. dec. 21. után 
1508.01.29. napján Kolozsváron kelt Szentgyörgyi és Bazini Péter országbíró és vajda oklevele, mely szerint 

a Naghbaar birtok ügyében érdekelt. 
1511.11.05. napján Kolozsváron kelt okirat szerint 18 évvel ezelıtti ügyben jártak el, eszerint Wanchok-i 

Kende és társai megtámadták Kendeffy László és rokonai Malomvízi tornyát, és onnan 3000 arany-
forintot és ingóságokat vitt el. Egy ugyanezen a napon kelt oklevél egy 2 évvel ezelıtti ügyet ír le, 
amikor 400 forintot és sok ezüstöt, aranyat vittek el. 

1511.12.09. napján kelt az erdélyi káptalan irata, amely szerint Kendeffy László az apja által a Morosiniak 
ellen indított pere átszállt rá, ám a perben Baar és Pethrocz határkiigazítását elhalasztották. 

1513.11.20. napján kelt okiratban valószínőleg ı az, aki többedmagával jogot kapott Brandenburgi György 
ırgróftól aranymosók tizedének megszerzésére. 

1519.12.21. napján szerepel általam ismert oklevélben utoljára, itt feleségét említik. 
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158,985. eperjesi, iregdi, kecskeméti Patóchy Margit (okirati elıfordulása: 1519) † 1519. dec. 
21. után 
1519.12.21. napján többekkel idézik a férjét, aki ekkor távol volt, és így az idézést neki adták át. 
İsfája, lásd.: Békésm. tört. III-121–3., illetve –szüleire, testvérére, nagybátyjára vonatkozó részleteit 

lásd.: 158,991. bethlenfalvi Thurzó Margit szócikkében. 
 

158.986. bethleni Bethlen Elek (okirati elıfordulása: 1483-1544) * 1478. jan. 30. † 1544- 
1549 között 
1492-ben ı és testvérei tiltakoztak a kolozsmonostori konvent elıtt halastavak felosztása miatt. 
1495-ben ı és testvérei a panaszolt halastavat lehalászták és eladták a halakat. 
1502-ben visszaváltotta Bethlen Miklóstól az apja által 40 aranyforintért zálogba adott birtokrészt Árpástón. 
1506-ban a családi osztályban részt vett. 
1516-ban társaival együtt tiltakozott Bethlen Miklós birtokszerzései ellen. 
1524.03.16. napján Bethlen János (Balázs és Elek nevében is) eltiltotta Bethlen Farkast különféle intézke-

désektıl az egyes ingatlanok vonatkozásában. Ugyancsak ezen a napon ı és János eltiltotta Bethlen 
Balázst, hogy a nevükben ebben a perben nyilatkozzon. 

1525-ben a meghalt testvére (János) birtokain osztozott testvérével, Balázzsal. 
1525-ben megszerezte a szeszármai várat. 
Szapolyai János erdélyi vajda bizalmas embere. 
1526.10.16. napjáról fennmaradt Szapolyai János levele, amelyben kérte, hogy jelenjen meg a 

királyválasztó győlésen, aminek Elek eleget is tett, ezután érdemei miatt erdélyi alvajda, székely alispán 
lett. 

1527.08.31. napján Szapolyai János levélben kértetıle, hogy „vigyázzon Erdélyre”. 
1528-ban már egyértelmővé vált, hogy Petru Rares moldvai vajda meg akarja támadni Erdélyt, ezért 

Marosvásárhelyre 1529.02.27. napjára összehívta az erdélyi rendeket, azonban a győlést megakadá-
lyozta, hogy a moldvai vajda már január 29-én rátört Erdélyre. Az ezutáni zavaros idıszakban fontos 
szerepet játszott. 

1532.-ben a pozsonyi rendi győlésen is részt vett, majd Bécsbe ment tájékoztatni a királyi tanácsosokat 
Erdély ügyeirıl. 

1533-ban részt vett az óvári tárgyalásokon, majd márciusban jelen volt Bécsben a török követ fogadásán. 
1536-tól már vissza akart térni Erdélybe, és kárpótlást szeretett volna elérni, amit valószínőleg nem kapott 

meg, miután 1538.02.24. napján a nagyváradi békét megkötötték, és Erdély Szapolyai János királyé 
maradt.  

Visszatért Erdélybe, és elég rossz anyagi viszonyok közöttt gazdálkodott bethleni birtokán. 
1544-ben Izabella királyné Fráter Györgynek adományozta azon birtokait, amelyeket korábban kénytelen 

volt zálogba adni Pemflinger Márknak. 
1549-ben már fiai tiltakoznak az ellen, hogy Bethlen Farkas Bethlenben várat épített. Ekkor már nem élt. 

= 1514. jan. 30. elıtt 
158,987. losonci Bánffy Fruzsina / Druzsiana (okirati elıfordulása: 1514-1516) † 1516. febr. 

4. után 
Elsı férje harinnai Farkas János. 
1514.01.30. napján Kolozsváron kelt okirat foglalta magában Szapolyai János erdélyi vajda ítéletét Farkas 

Miklós lányai felpereseknek Farkas János özvegye, Bánffy Druzsiana (Bethlen Elekné) elleni perben, mely 
per az elhalt férj javai után járó hitbér, nászajándék iránt folyt, illetve a kiskorú Farkas Farkas ügyére 
vonatkozott. 

1516.02.04. napján a fenti ítélet felülvizsgálata iránt jártak el és az ügyet a királyi kúriához terjesztették fel. 
 

158,988. nagymihályi Bánffy György † 1553. elıtt 
158,989. somlyói Báthory Erzsébet † 1553. után 

Férje volt még (?) Várdai Mihály. 
 

158,990. osdolai Kun Kocsárd / Gotthard (okirati elıfordulása: 1526-1536) * 1490 körül † 
hısi halált halt, Várad, 1536. aug. 24. 
Egyes forások szerint 1526.08.29. napján a Mohácsi csatát túlélte, ott mint az erdélyi sereg (elıbb a 

háromszéki lovasság) vezéreként harcolt, Szapolyai János oldalán, azonban tudjuk, hogy Szapolyai 
János nem érkezett meg Mohácsra, így amennyiben valóban az ı oldalán tartózkodott, Mohácsnál nem 
harcolhatott. Elıfordulhat azonban az, hogy ı egy csapattal eljutott Mohácsra, de ennek bizonyításáig 
úgy tekintem, mint aki nem vett részt a mohácsi csatában. 

1526.11.10. napján 6000 fıs sereggel biztosította Szapolyai János koronázását Székesfehérváron. 
1526 után budai várkapitány. 
1528-ban Sárospataknál arat gyızelmet Serédi Gáspár felett. 
1528 év végén a székely nemzetgyőlést Szapolyai János király mellé állította. 
1529-ben Fogarasnál vitézkedett. 
1531-ben (vagy 1535-ben) Algyógy-ot kapta adományba. 
1534-ben Magyar Királyság fıkapitánya. 
1534.09.29. napján Meggyesnél elfogta és Majláth István (79,276) parancsára kivégeztette Lodovico Grittit 

(?, 1480 -1534), aki eredetileg itáliai kereskedı és bankár volt, majd pedig a Szultán minisztere, és 
Magyarország kormányzója 1530–1534. között. 
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1536.08.24. napján Váradon halt meg, miután Szatmár várának védelmében súlyos sebesülést szenvedett a 
lábán. A várat I. Ferdinánd király csapatai a fegyverszünet ellenére támadták meg.  

Mikor Szapolyai János király megtudta, hogy meghalt, sok embert kivégeztetett. 

158,991. bethlenfalvi Thurzó Margit (okirati elıfordulása: 1537-1552) † 1552. ápr. 16. után 
Karácsonyi János: Békés vármegye történetében (I–III. kötet) említi a Patóchy családnál, hogy Patóchy Fe-

renc 1537-ben feleségül vette Thurzó Margitot, aki korábban Kun Kocsárd felesége volt.  
Második férje (Patóchy Ferenc Békés vármegye fıispánja) halála után (†Gyula, 1552.04.11.) Boldog-

kıvárába költözött. (1530-ban Czibak Imre ostrom után szerezte meg Gyula várát, majd megölése után 
1534-ben unokaöccse Patóchy Miklós örökölte meg a várat, amit majd ennek 1542-es halálakor testvére 
Patóchy Ferenc örökölt meg. Patóchy Ferenc 1552 tavaszán a várat elcserélte I. Ferdinánddal 
Boldogkıvárért, a beiktatást azonban már nem élte meg.) Megj.: Patóchy Ferenc élettörténetének 
ismertetését mellızöm azzal, hogy a korabeli politikai élet egyik központi figurája volt, Izabella királyné 
híveként. 

1552.04.16.-án Castaldónak küldött levelet, mely szerint ha megkapja a korábban kialkudott összeget, az 
egyezséget betartja. 

Második férjétıl született lánya Bebek György felesége lett. 
Megítélésem szerint Thurzó Margit szüleinek kiléte közvetett bizonyítékok alapján rekonstruálható az aláb-

biak szerint (és abból kiindulva, hogy Kun Kocsárd Erdélyben tartotta birtokait): 
 

     Thurzó György 
 
 

Perényi Imre Thurzó Jan (János)  Thurzó Márton   Czibak Ferenc 
 
 
 

Perényi Ferenc  P. Péter Thurzó Margit  Thurzó Zsigmond Thurzó Péter Czibak Imre Czibak Borbála 
(oe.: 1513-1526)             (oe.: 1465-1512)     † 1534  (Patóchy János) 
 Váradi püspök    Váradi püspök     Váradi püspök 
 1513-1526 között    1505-1512 között    1527-1534 között 
 
       
      
       Thurzó Margit  Patóchy Ferenc (†1552) 
       1.f. Kun Kocsárd 
 

A táblázat szerint Thurzó Margit és Patóchy Ferenc nagybátyjai váradi püspökök voltak. Érdekes, hogy 
Thurzó Zsigmond és Czibak Ferenc püspöksége között az a Perényi Ferenc volt a püspök (1513-1526), 
akinek a testvére, Perényi Péter temesi ispán épp egy (az egyetlen beazonosítható) Thurzó Margitot 
vette feleségül. Ez a Margit Thurzó János (1437-1508) körmöci kamaragróf lánya volt, egyben 
unokatestvére (!) Thurzó Zsigmondnak.  

A fentiek alapján készítettem el Thurzó Margit ısfáját, amely anyai ágon a nagyszülıkben, apai ágon 
dédszülıkben ısazonosság miatt más vonalon követhetı a könyvben. Megjegyzem, hogy a TURUL 1928 
3-4 számában a Rákócziakról írt cikkében a szerzı úgy vélekedett, hogy Rákóczi Dorottya helyett 
Barchkay Dora Thurzó Péter felesége egy 1519-es oklevél szerint. A helyes adatok ezzel szemben Thurzó 
Margit édesanyjánál olvashatók. 

 

158,992. sarmasági Sarmasági János (okirati elıfordulása: 1487-1542) * 1470 körül † 1542 
elıtt  
1487.09.28. napján a Majádiak beiktatásának az ı és testvérei nevében ellentmondott Sarmasági Veres 

László. Érintett birtokok: Sarmaság, Zygeth, Kewesd, Remethe, Koronth, Gyrothkwtha, Dersida. 
1489.05.22. napján a kolozsmonostori konvent igazolta, hogy Jakch László ötven nemessel megesküdött, 

hogy az ı és András testvére birtokaira vonatkozó okleveleket nem vitte el. 
1496.12.03. napján a kolozsmonostori konvent elıtt ügyvédet vallott. 
1511.09.03. napján Budán kelt II. Ulászló király oklevele egy jobbágy elfogása és hőségesküre kényszerí-

tése ügyében, melyben elégtétel adására kötelezték.  
1512.10.04. napján Ákos faluban kelt az oklevél, melyben Közép-Szolnok megye alispánjai, szolgabírói elıtt 

Ilosvai Miklós bejelentette, hogy 12 magyar aranyforintért zálogba adta Jánosnak Majád-i birtokrészét. 
1516.12.16. napján Ilosván, Kraszna megye hatósága elıtt panaszt tett a Borzásiak jobbágya miatt, aki 

erıszakkal 32 aranyforint kárt okozott az ı jobbágyának. A perben neki adtak igazat, és 3 márka bün-
tetést kellett fizetniük és 3 márka kártérítést a jogtalan fogvatartás miatt. 

1518.04.12. napján Ákos faluban kelt okirat szerint Szolnok megye hatósága kötelezte a következı 
törvénynapon történı eskütételre atekintetben, hogy saját földjét szántotta fel Sarangy Miklós jobbá-
gyával. 

1520.05.30. napján kelt okirat szerint Jakchy Imre özvegye és Sarmasági János ügyében idézést bocsá-
tottak ki. Több okirat született, majd 1520.07.14. napján Budán, II. Lajos király megállapította, hogy a 
vicarius elıtt folyó per hiába folyik, az világi bíróságra tartozik, ezért azt felterjesztette a királyi kúria 
elé.  

1521-1522 között Közép-Szolnok vármegye alispánja. 
1521.01.21. napján Ákos faluban kelt okirat szerint Boxoni Zsigmonddal, Jánossal és Horváthi Peres Pállal 

szemben pereskedett, mely perben az alperesek nem jelentek meg. 
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1522-ben 42 aranyforintért elzálogosította özv. Majády Istvánné szakácsi-i birtokrészét Spáczay Gáspárnak  
(39,814). 

Kemény János erdélyi fejedelem dédapja. (Az ilyen kapcsolatokat ezek végtelensége miatt nem szoktam 
jelezni, itt csak mint példát jelzem, mutatva, hogy milyen bonyolult családi összefüggések állnak sok itt 
bejegyzett személy mögött.) 

158,993. albisi Zólyomi Katalin (okirati elıfordulása: 1536-1552) † 1552 után 
Kemény János késıbbi erdélyi fejedelem dédanyja (stb.). 
Második férje Zombori Mihály. 

 

159,004. = 2,542,572 
159,005. = 2,542,573 
 

159,006. losonczi Bánffy Imre (Miklós) (okirati elıfordulása: 1478-1503) † 1503. ápr. 20. 
elıtt 

159,007. albisi Zólyomi Petronella (okirati elıfordulása: 1505-1523) † 1523. ápr. 16. után 
1518.05.23. napján Budán kelt okirat szerint Tamás esztergomi érsek a tasnádi vikáriusra hagyta, hogy 

ítélkezzen Zólyomi Petronella és társa ügyében, mely szerint ezek a tartozásukat nem fizették volna 
meg.  

1523.04.16. napján a kolozsmonostori konvent elıtt a Bánffy család tagjaként a kalotaszegi javaik elidege-
nítésétıl eltiltották Bánffy Lászlót, a megszerzéstıl pedig Drágffy Jánost és Somi Gáspárt (79,282). 

 

159,008. Guthy Miklós (okirati elıfordulása: 1491) 
159,009. Herpay Margit / Magda 
 

159,016. Sztritei Zsigmond (okirati elıfordulása: 1487-1518) 
 

159,018. kerepeci Kerepeczy Pelbárt (okirati elıfordulása: 1496-1526) † 1549. elıtt 
1496-ban Óbégány egy nemesi udvarházába, hat szántóba örökösödés címén beiktatást nyert, melynek 

Óbégányi Kristóf és társai ellentmondtak. 
1518-ban rokonaival pereskedik okiratok miatt. 
1526-ban ellentmondott Horváth Tamás és társainak néhai Bulcsui Veronika után maradt asztélyi és bucsui 

birtokrészekbe történı beiktatásnak. 
Beregi alispán, valószínőleg Werbıczy István rokona, mivel Werbıczy István eredeti családi neve „Kere-

peczy” volt. 
1522.11.23.-án Bereg megye alispánja. 
1526-ban még említik Ferenc testvérével az okiratok.  
İsfája Lehoczky: Beregvármegye monographiája III. kötet 60 oldalán olvasható. 

159,019. Szepessy Katalin † 1549. után 
 

159,044. Kerepeczy János (okirati elıfordulása: 1537) 
 

159,048. Berencsi Miklós (okirati elıfordulása: 1559) 
 

159,054. Jánossy István 
 

159,056. bernátfalvi Bernáth András (okirati elıfordulása: 1502-1520) 
1502-ben Abaúj megyei szolgabíró. 

 

159,060. göncruszkai Kornis György (okirati elıfordulása: 1539-1551) * 1513. körül † 1551. 
febr. 22. – 1551. dec. 10. között 
1539-ben az ısi birtokon élt. 
1544-ben birtokokat adott el, pl. a Jánokiaknak. 
1551.02.22.napján végrendelkezett (elvileg a Fráter család levéltárában volt megtalálható). 
1551.12.10. napján már néhai. 
Nyolc év alatt (!) született és ismert gyermekei: Boldizsár, Gáspár, Anna, János, Ferenc, Zsigmond és Borbála. 
Elsı felesége Ibrányi Zsófia. 

159,061. dennai és gordovai Fánchy Zsófia (okirati elıfordulása: 1551-1564) 
Valószínőleg Fánchy Borbála (Pemflinger Istvánné) testvére, gyámja (férje halála után) Kornis János, második férje 

Panka Péter. 
 

159,062. dolhai Dolhay Imre (okirati elıfordulása: 1545-1552) † 1552-1553 között 
Kirvai kastélyban tartotta fenn a székhelyét. 
1549-ben elzálogosította Kirvát a dolhai részbirtokával a feleségének 2000 forintért. 
1550-ben pert indított mostohanıvérével, Kozárdy Ferencnével (Tholdy Anna) Országh Kristóf ellen több birtok 

jogtalan elfoglalása miatt. (Bussa, Vámosfalu, Divényváralja, Losonc, Podrecsán, Lónyabánya stb.) 
Királyi ember.  

= 1549 elıtt 
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159,063. „szalai és kerekfalvi” Sztojka Ilona (okirati elıfordulása: 1549) 
Antitrinitárius, szentháromságtagadó irányzathoz tartozott. 
1549-ben I. Ferdinánd király ıt és társait a Komlósiak okiratai ügyében kötelezte arra, hogy az iratokat  

adják vissza Komlósy Annának és Margitnak. 
 

159,072. fáji Fáy Benedek (okirati elıfordulása: 1504) 
 

159,074. kinizsi Kinisy Benedek 
159,075. czéczei Czéczey Dóra † 1582 elıtt 
 

159,076. hubói Hubay István  
Valószínőleg ı az, aki 1547-1550 között Gömör vármegye szolgabírója volt. 

 

159,082. ragyolczi Ragyolczy Péter † 1599. dec. 20. elıtt nem sokkal 
A források eltérnek atekintetben, hogy itt Ragyolczy András vagy Péter áll helyesen.  
1598-ban Ragyolcz, Óbást, Szécsényhalászi (Nógrád vármegye) birtokosa, a teljes nemesi birtokosi össze-

írásban. 
Kutatandó, hogy ha esetleg Ragyolczy András lenne itt a helyes személy, akkor Ragyolczy Vince (oe.: 1549) 

és szügyi Orbonás Erzsébet (András és mohorai Widffy Zsófia Orsolya lánya) nem lehetett-e Ragyolczy 
András apja, anyja.  

159,083. Ludnay Anna (okirati elıfordulása: 1599-1603) † 1603. márc. 3. után 
Lásd.: Ragyolczy Katalinnál (79,541) írtakat. 
1601-1603 között foglalkozott ügyeivel Nógrád vármegye közgyőlése. Az ügyek férje és családja ellen foly-

tak. 
Az iratok néhol Ragyolczy Andrásnénak nevezik, mégis az a valószínő, hogy ı Ragyolczy Péter felesége. Az 

ellentmondás oka talán az lehet (?), hogy Ragyolczy Péternek ı esetleg második felesége, és így 
Ragyolczy Katalin mostohaanyja, és talán Ragyolczy András anyja volt.  

1603.03.03. napján Nógrád megye Rıthy Orbán özvegye, Ragyóczy Katalin (79,541) és társai (Giczy And-
rásné Tenky Katalin, Arkonach / Arkowath Ferencné Tenky Anna) kérésére megintette ıt hitbére felvé-
telére, aminek felvételét eddig megtagadta. Az okirat szerint a megtagadás oka volt, hogy Ludnay Anna 
még férje nevét viselte, a kérelmezık a birtokokat elfoglalták. Másik ok volt, hogy Ragyócz birtokot a 
férjével pénzért vásárolták, és ezt Ragyóczy Péter végrendeletében ráhagyta, így ebbıl nem lehet hit-
bért kiadni. Harmadik ok pedig az volt, hogy az elhunyt birtokait a királytól adományba már megkérte 
Rinoch Mihály, és be is iktatták. Mivel fent olvasható, hogy a férje nevét akkor még (!) viselte, amikor a 
panaszosok elfoglalták a birtokot, az következik, hogy újra megházasodott. A források egyetlen kapcso-
latot tárnak fel: második férje valószínőleg Lenkey Márton lehetett. 

 

159,088. monoki Monoky Mihály (okirati elıfordulása: 1470) 
159,089. N. Potenciána 
 

159,092. bertóti Berthóthy Ferenc (okirati elıfordulása: 1495-1510) † török elleni párbajban 
1510. 
1495.01.21. napján a szepesi káptalan elıtt özvegy Dobó Zsigmondné (Bertóthi Veronika) hitbért, jegyaján-

dékot, birtokokat és férjének zálogban lévı Nagyhermény, Dobó, Pétermezeje, Bodonlaka, Bozinka bir-
tokait átadta neki és testvérének, Szaniszlónak. 

159,093. bethlenfalvi Thurzó Kata 
 

159,094. kolcshosszúmezei Körtvélyessy N. 
Egys források szerint itt Körtvélyessy Mihály és görgei Görgey Kata (szülei: 158,920, és 158,921) szülıpár 
nak kell állnia, ennek bizonyításáig az adataimon nem változtatok. 
Másik kérdés, hogy amennyiben mégis az asgúty Körtvélyessy családhoz tartoznának, kutatandó, hogy a  
következı fiági ısfa helyes-e: 
 István (oe.: 1506) 
  Mátyás 
   János (oe.: 1436) 
    Miklós (megj.: itt generációs hiány mutatkozik) 
     Osvald (oe.: 1260) 
      Lukács (oe.: 1247) 

159,095. zombori és bodonlaki Zombory Borbála 
Második férje: Berzeviczy Frigyes 

 

159,096. gagyi Báthory András (okirati elıfordulása: 1528-1559) 
Érdemes volna részletes kutatásokat folytatni a személyére. A probléma az, hogy Mohács után jelenik meg ok-

iratokban, és ennek a korszaknak az iratai nehezen kutathatóak. 

159,097. Megyesi Katalin  
Esetleg Megyery Katalin a helyes név. 
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159,100. melléthei és horkai Barna Ferenc † 1541. 
Elsı feleségének neve nem ismert. 

159,101. csoltói Basó Erzsébet (okirati elıfordulása: 1541-1573) 
1541-ben már mint özvegy, két fiával, (Ferenc és Tamás) örökbevalló levelet kaptak a recski jobbágy 

telekrıl Giczey Jeromostól. 
Barna Pált kiváltotta valamikor török fogságból, és ebben az ügyben kötöttek a leszármazók 1607-ben 

egyezséget. A szövegbıl nem derül ki, hogy ekkor élt-e még Erzsébet, de az összes körülmény 
figyelembevételével, már nem valószínő, hogy életben volt, tehát ez az ügylet, egy régi vita lezárása 
lehetett. 

 

159,102. zabari Horváth András (okirati elıfordulása: 1550) 
Vizsgálható, hogy kisbottyáni Battyányi László felesége Zabari (!) Borbála, aki utóbb ujlaki Horváth 

Andrásnak lett a felesége, kizárható-e mint ezen Horváth András felesége. 
 

159,128. cseri Csery Antal (okirati elıfordulása: 1475-1526) † 1526. aug. 29. után 
Hont vármegye alispánja. 
1475.03.08. napján kelt az aradi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Antal a maga és testvére nevében 

visszaadta Lossonczi Istvánnak és testvérének a Loozi részüket, akik más megfelelı birtokrészt adtak a 
visszavett birtok helyett. 

1489-ben beiktatták Málas, Ibránfölde és Nyirafalkafeı birtokokba. 
1494-ben Valk György özvegye eljárást indított a pereszléni és szemerédi birtokok elfoglalása miatt. 
1498.09.09. napján Budán kelt okiratban II. Ulászló király igazolta, hogy elıtte (!) Kwssaw-i Jwsth András 

elismerte, hogy Antal és fia (Mihály) visszafizetett neki 300 forintot abból a 400 forintból amit kölcsönka-
pott. 

1499.11.08. napján II.Ulászló király ismertette Nógrád megyével azon panaszt, melyet a Derencsényi csa-
ládtagok nyújtottak be amiatt a tény miatt, hogy Kyrth birtokbeli erdı miatt Csery Antal pert indított. A 
király kérte, hogy az ügyet (mivel nem a megyére tartozik) tegyék át a királyi kúriába a királyi 
személyes jelenlét elé. 

1501-ben talán ı az a Chery Antal, akit Ficza Demeter özvegye Zylva Anna perújításra idéz. 
1502-ben is szerepel okiratban.  
Mivel a családi feljegyzés szerint Budán, Szapolyai János királytól adományt kapott egy házra, a Mohácsi 

csata után még élt. 
 

159,130. = 79,482. 
159,131. = 79,483. 
 

159,132. Varbóky „Vas” György (okirati elıfordulása: 1505) 
Elıfordulhat „Vas” néven is, lásd pl. így: „Georgius Varboky, alias Vas de Varbók, Dominus in Széplak seu 

Kraszna”. 
1505-ben ı és apja idéztették Varbóky Mátyást és társait. 

159,133. N. Borbála 
 

159,134. galsai Galsay Ferenc (esetleg: Pál) 
 

159,136. felsıkubini, nagyolaszi és deménfalvi Kubinyi György (okirati elıfordulása: 1469) † 
1469. febr. 8. után 

A 15. század második felében egyedül ı volt Kubinyi család élı férfi tagja. 
1469.02.08. napján kelt okirat szerint az anyját hozomány és jegyajándék tárgyában kielégítette. 

159,137. Szentannay N. 
Részletes kutatás alapján valószínőleg kideríthetı lenne, kinek a lánya volt, mivel az igazolt a Kubinyi levéltár 

okleveleiben, hogy jelentıs vagyont hozott a házasságba, így pl.: a kétszáz jobbágytelkes kazinci uradal-
mat. 

 

159,140. nagypalugyai és bodafalvi Palugyay Bálint (okirati elıfordulása: 1476-1489) 
1476.06.02. napján Budán Mátyás királytól címeradományt kapott. 
1477.03.31. napján kelt a jászói konvent bizonyságlevele, mely szerint Palugyay Márton a testvérei (így 

Bálint) nevében is vallotta a Czipszer Kelemen elleni perben, hogy (Kassa város beavatkozása után) 
kiegyeznek, és Kelemen felesége (Benigna) végrendeletét érvényesnek fogadják el. 

1481-ben „Lipthai” elınévvel Mátyás király az udvari érdemei miatt neki és másoknak a magtalanul elhalt 
keresztúri Pálffyak keresztúri jószágát adta. 

1483.02.03. napján Országh Mihály (1,271,472) Keresztúri Dorottyát és társát (meg nem jelenés miatt) az 
ı és társa ellenében elmarasztalta. 

1485.02.19. napján a túróci konvent okirata szerint a társával, Szentkereszti Istvánné halála után annak 
ingóságait elvitték, azonban a lányát már kompenzálták. 

1489.-ben Palugyai elınévvel írták. 
 

159,142. szentmiklósi és óvári Pongrácz Pongrác (okirati elıfordulása: 1480-1508)  
A nemesi vonal törzs-atyja. 
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1480.10.19. napján még kiskorú. 
1487-ben Bécs város kapitánya. (Ezzel kapcsolatban érdemes lenne vizsgálódni, ugyanis, ha 1480-ban még 

kiskorú volt, 1487-re nehezen képzelhetı el, hogy Bécs városának kapitánya lett.) 
1508-ban bajmóci kapitány. 
1508-ban unokatestvérével, Miklóssal pallósjogot nyert.  

159,143. kesselkıi Majthényi Zsuzsanna 
Elsı férje Soóky Zsigmond. 

 

159,144. Zerhas Márton (Esterházy Család) (okirati elıfordulása: 1469-1512)  † 1512. után 
Elsı felesége Kukath Margit († 1495 elıtt, apja: Mihály, anyja: Neboyza Orsolya) 
1469-ben szerepel apjával elıször okiratban. 
1476-ban (lásd ott) apjával esküt tett egy perben. 
1482-ben királyi ember az Olgyai család ügyében. 
1490-1495 között valamikor a pozsonyi káptalan elıtt álszerzıdést kötött.  
1496-1498 között valamikor hőtlenségbe eshetett, mert 1498-ban Belvatta, Felsılóc (volt) birtokait II. 

Ulászló király Illyés Györgynek és Mátyás váradi püspöknek eladományozta. 
1498.11.14. napján kegyelmet kapott. 
1507.09.12. napján a pozsonyi káptalan II. Ulászló király augusztus 16. napján kelt parancsa alapján je-

lentette, hogy Bazini Péter, György váradi püspök és Thankházy Magdolna és társai ügyében említik. 
1508-ban kölcsönügylete miatt volt perben.  
1509.08.03. napján még mindig tartott a Thankházy-per, amelyben érintett volt. 
Más források szerint 1495-ben (!) halt meg. 
1512-ben elvesztette hőtlenségbe esése miatt Lócot, amit Korlátkövi Péter kapitánynak és társainak ado-

mányoztak. (ez némileg ellentmond az 1496-1498 között említett birtokvesztésnek, viszont a forrása 
hitelesnek tőnik: Esterházy oklevéltár nr.95.) 

159,145. felszászi Wad Erzsébet (okirati elıfordulása: 1521) † 1521. márc. 22. után 
Forrásokban „felzaazi” elınévvel szerepel. 
1521.03.22. napján a pozsonyi káptalan elıtt a Szenterzsébet nevő csallóközi birtokát eladta 300 forintért a 

máriavölgyi pálosoknak, ebbıl azonban csak 60 forintot vett fel, a fennmaradó 240 forintot a pálosoknak 
hagyta azzal, hogy imádkozzanak az ı és családja lelkiüdvéért. 

Feltételezhetı, hogy itt, a máriavölgyi pálosoknál temették el. 
 

159,146. galántai Bessenyei György (okirati elıfordulása: 1495-1510) 
159,147. Lászlóffy Borbála 
 

159,148. illésházi Illésházy György (okirati elıfordulása: 1491-1509) † 1509. aug. 3. után 
1491-ben 200 forintért zálogba adta Illésfalvában lévı részét Tankházi Ábrahámnak, feleségének Veroniká-

nak és Anna lányuknak.  
1495-ben a pápai legátus (Ursinius Ursus) értesítette az illésházai plébánost, hogy Györgyöt feloldotta az 

emberölés bőne alól. 
1496-ban perelte Tankházi Ábrahám özvegyét és lányát. 
1497-ben kelt okirat kötelezte, hogy 100 forint tartozását fizesse vissza Tankházi Ábrahám özvegyének és 

lányának, vagy köteles befogadni ıket Illésháza birtokába.  
1505. évi rákosi országgyőlésen Pozsony megye követe. 
1506-ban Alsóborsai Chorba Andrással fogott bírákban egyezett meg Nagymagyar tekintetében. 
1506-ban lemondást tett Hideghéthy Anna (Korláth Jánosné) javára. 
1508.08.03. napján Budán kelt Werbıczy István országbíró bizonyságlevele, mely szerint egy bonyolult 

ügyben 800 aranyforintért ı és felesége vették meg Tankházy Ábrahámnak Thankháza, Looz birtokát, 
illetve Salamon pusztát, Belwathát, Egyházasmagyart és Madarászt, melyre az oklevélben leírt per vo-
natkozott. 

1508-ban II. Ulászló király adományozott neki két egyházasmagyari telket. 
1509-ben királyi udvarnok. 

159,149. belvathai Wathay Margit (okirati elıfordulása: 1507-1509) † 1509. aug. 3. után 
İ is érdekelt volt azon Thankházy perben, amelyet Zerhas Mártonnál említek. 

 

159,150. guthori Földes Márton (okirati elıfordulása: 1543) † 1569 
A Nedeczky és Pyber családi levéltárban ugyanazon leszármazás mutatható ki, erre épül a kimutatás itt is. 
Öt lánya volt: Katalin (Ormándy János), Zsófia (Illésházy Tamás), Dorottya (Körmöndy András), Magdolna 

(Bosnyák Márk), Anna (Tompa Ferenc) 

159,151. bakai Temesközi Ágota / Agátha (okirati elıfordulása: 1579-1589) 
Miksa királytól 1579-ben új adományt kapott Baka és Seprıs helyiségekre. 

 

159,152. királydaróczi, deregnyıi Daróczy Simon (okirati elıfordulása: 1516-1528) 
1517.02.23. napján Budán kelt II. Lajos király okiratában (valószínőleg ı) királyi ember. 
Valószínő, hogy a „nagythoroni” ágból származik, azonban ennek igazolásáig a családfát nem folytatom, 

noha valószínőnek látszik a családi iratokból és birtokviszonyokból, hogy nagythoronyi Daróczy Pál (oe.: 
1489-1516) és Guthy Anna (oe.: 1519) fia. 

159,153. tiszaujhelyi Ujhelyi Anna 
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159,154. Bilkey Péter (okirati elıfordulása: 1523-1560) 
159,155. kricsfalusi Sztojka Anna (okirati elıfordulása: 1570) 

Testvére Sztojka Klára (Dolhay Györgyné) lánya Dolhay Zsófia gyámja Bilkey Máté (Sztojka Anna fia) volt 
az egyik gyámja. Sztojka Anna genealógiája ezen a vonalon került rekonstruálásra.  

 

159,158. Barilovich avagy goriczai Dolgos Miklós (okirati elıfordulása: 1511-1523) 
1511.12.04. napján Budán kelt Perényi Imre nádor oklevele, amelyben meghagyta, hogy a leleszi konvent 

iktassa be Miklóst a hetényi és velétei részbirtokokba zálogjogon. A leleszi konvent 1512.02.19. napján 
jelentette, hogy a beiktatásnak Hetényi Fejér István ellentmondott. 

1515-ben Veléten birtokos. 
1523-ban Dolhay Ferenc 50 forintért zálogba adta neki a szurdoki, rozsályai, leordinai és ruszkovai javait, 

de késıbb visszaváltotta. 
Érdemes megemlíteni, hogy a Hetényi családból Hetényi Márton Ambrus 1478-ban testvéreivel együtt He-

tényre és Veletére (mely késıbb Barilovich Miklós birtoka) Mátyás királytól kiváltságleveleit megerı-
sítette. Ez azért érdekes, mert Barilovich (Dolgos) Miklós leszármazói magukat „Hetényi Barilovich 
Dolgos”-nak nevezték, valószínő, hogy Barilovich Miklósnak Hetényi lány volt a felesége.  

 

159,160. dericskai és rárói Pálffy Pál * 1482 körül † elesett, Korenica-patak, 1520. máj. 20. 
Török elleni harcban esett el Szalvóniában, Korenica patak mellett (Korcsinai csata) 
Miután feleségül vette erdıdi Bakócz Klárát, a család (leszármazói) az „erdıdi” elınevet vitte tovább. 

159,161. erdıdi (csornai) Bakócz Klára (okirati elıfordulása: 1515-1530) 
Erdıdy Klára néven is ismert. 
Bakócz Tamás érsek (1442-1521; akibıl „majdnem” pápa lett) unokahúga.  
A szakirodalom nem egységes atekintetben, hogy Bakócz Klára apja (és anyja) ki volt. A Turul 1994/4. 

füzetében Feketekuty László "Pálffy Pál nádor ısfája" címő tanulmányában ez áll:  
 "Erdıdi Bakócz Klára, emlitve 1515-ben és 1530-ban. Botka Tivadar és Daróczy Zoltán szerint Klára apja 

Bakócz Balás volt. (Vö. 22-es Jegyzet: Botka Tivadar: Adalékok az Erdıdi Bakócz család elsıkori 
elágazásához. "Századok", 1875. 556.p., Daróczy Zoltán: Nemesi Évkönyv 1935.4.p.) Ezt alátámasztja, 
hogy Simon zágrábi püspök bizonyítottan bátyja Klárának és nagybátyja Klára fiának, Pálffy Péternek, 
akit örökösévé is tett. Ezzel szemben Fraknói Vilmos a Bakócz címerrıl írt cikkében (Vö. 23-as Jegyzet: 
Fraknói Vilmos: Az Erdıdy-címer. "Turul" 1889. (VII. évf.) évf. 105-107.p.) Klárát Bakócz Miklós lányává 
teszi. Ezt a változatot talán az is befolyásolta, hogy jobban illett a Bakócz címer átörökítéséhez. Ugyanis 
sem az 1459. évi, sem az 1489. évi címerlevélben Klára apja, Balás nem szerepel, tehát szigorúan véve 
a Bakócz címer ıt nem illette meg.” 

A kérdést megvizsgálva arra jutottam, hogy Klára Bakócz Balázs és Vitovecz Judit lánya lehetett. 
 

159,162. zerdahelyi Dersffy Miklós (okirati elıfordulása: 1497-1536) * 1485 elıtt, † 1538. 
jan. 31. elıtt. 
1497.10.18. napján kiskorúként említik. 
1498.09.15. napján II. Ulászló király okirata szerint több birtokot jogtalanul birtokolt. 
1499.04.03. napján a somogyi konvent oklevele szerint a zselizi Szent Jakab apátság kegyuraságba történı 

beiktatásnak ellentmondott másokkal együtt egy jobbágya (!) útján. 
1501.02.15. napján a somogyi konvent elıtt zálogba adta enyingi Török Imrének (317,864) és feleségének 

(317,865) 6000 forintért a következı birtokokat: Thapaloczi kastély, Réthe, Zewla, Ztruga, Koynzke, 
Bessanosz. Ezen felül 4000 forintért zálogba adta a Bath-i kastélyt, Csokna, Egres, Aszalo, Kethel, 
Tenthbalas, Zarom, Zerdahel, Zenthpal, Iwanfalwa, Omak, Veresalma birtokokat azzal, hogy a jogosult 
magtalan halála esetében azok rájuk szállnak vissza. A zálogbaadás oka a feleségének és annak kiskorú 
húga terheinek magára vállalása volt. Ekkor még Bánffy Katalin volt a felesége! 

1504.01.21. napján a csázmai káptalan elıtt egyezséget kötött Újlaky Lırinccel Kaposújvár felére vonat-
kozóan. 

1501.02.16. napján a somogyi konvent elıtt ı és Török Imre (317,864) bevallást tettek, mely szerint 
Dersffy Miklós egyik birtokát sem adhatta zálogba Török Imre (317,864) tudta nélkül, aki egyben elı-
vásárlási jogot is kapott a birtokokra. 

1504.04.24. napján a somogyi konvent elıtt tiltakozott több birtokkal kapcsolatban királyi jogba történı 
beiktatás ellen. 

1508.04.10. napján a somogyi konvent elıtt eladta Éremfalvi malmát özvegy Hanyi Gergelynének (158,571). 
1508.06.27. napján a fehérvári káptalan elıtt ı és Batthyány Boldizsár (317,326) tiltakoztak, hogy a fehér-

vári keresztes konvent bizonyos oklevél kiadását megtagadta. 
1512.04.01. napján a budai káptalan elıtt ı és felesége eltiltotta Szerdahelyi Györgyöt és nejét Bath, 

Mezewchokna, Saard, Zaram, Gyarmath eladásától. 
1516.03.21. napján Thapalóczon levelet írt Battyhyány Boldizsárnak (317,326), melyben tájékoztatta II. 

Ulászló király haláláról és kérte, hogy engedélyezze, hogy Gereben várában helyezze biztonságba okle-
veleit. 

1517.09.17. napján kelt Perényi Imre nádor oklevele, mely utasította a somogyi konventet, hogy szerezze 
vissza Dersffy Miklós Somogy és Kırös megyei birtokait Miklós részére. 

1518-1519. között szlavón vicebán és Kırös megyei ispán. 
1523.09.02. napján kelt okirat szerint Dersffy Miklós elfoglalta a ztrezai (?) pálos szerzetesek két Kırös 

vármegyében lévı falvát, valamint leírja, hogy jobbágyaikat különféle dolgokra kényszerítette, és az 
ellenálló jobbágyok két ökrét megölette. Az ügyben II. Lajos király szeptember 21.-én intézkedett. 
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1523.10.01. napján a csázmai káptalan elıtt 15 aranyért megvette Pethkoncz részbirtokot. 
1524.07.31. napján Zágrábban kelt okirat szerint Zágráb megye követe Batthyány Boldizsárral (317,326) 

együtt a török elleni védelem megszervezésére. 
1525.01.13. napján a csázmai káptalan elıtt Simon zágrábi püspöktıl 500 forintot vett fel, melyért Zthreza 

birtokot adta zálogba. 
1525.01.18. napján II. Lajos király Budán vizsgálta Miklós panaszát, amely szerint 1522-ben a jobbágyát 

szerdahelyi Horváth György jobbágyai megtámadták és félholtra verték. 
1525.02.03. napján a somogyi konvent elıtt a maga és fiai (Farkas, István) nevében tiltakozott Újlaky 

Lırinc özvegye ellen, aki Kaposújvár vár tartozékát tóthi Lengyel Lászlónak és másoknak el akarta ado-
mányozni. 

1525-ben II. Lajos királyhoz fordult a Somogyvári monostor Dersffy Miklós és Török Bálint (158,932) ellen, 
mert azok a tizedet pénzben kívánták megfizetni. 

Halála egyes források szerint † 1587-re esik, ami képtelenségnek tőnik az életrajzi adatok alapján. 

= 1509. júl. 23. elıtt 
159,163. németújvári Batthyány Perpetua  (okirati elıfordulása: 1509-1553) † 1553 dec. 

1509.07.23. napján a csázmai káptalan elıtt kelt okiratban Batthyány Boldizsár nısülésével kapcsolatos 
terheit (testvéreiét is) átvállalta Batthyány Bolizsár és fia Boldizsár, ebben az okiratban már szerepel. (?) 

1526.07.03. napján Budán kelt II. Lajos király oklevele, mely szerint Batthyány Farkas horvát-dalmát-szlavón 
bán amiatt, hogy rokonait elvesztette és gyermeke sincs (így az ı és felesége halálával a birtokok idegen 
kézre kerülnének), Dersffy Miklós feleségét (Perpetuát) és másokat örökösévé tette. Érintett birtokok: 
Németújvár vára, Fejér megyében lévı Batthyány nemesi udvarház, Enyigben és Thoronban lévı udvarház, 
az Ugali és Zabari birtok, Gereben vára, Christhaloc, Gornicza, Mogor, Ujudvar, Szentandrás, Derze. 

1526.06.02. Bácson kelt Katalin lányának írt levele, amelyben beszámolt egészségérıl, és a lánytestvérek 
hogylétérıl. 

1526.06.22. napján a budai káptalan elıtt Bornemisza János Hydekkwt és Thabay nevő birtokokat áten-
gedte Batthyány Ferenc dalmát, horvát és szlavón bánnak (és feleségének). Az átengedés feltétele az 
volt, hogy ha nem születnének gyermekeik, a birtokokat Batthyány rokonok, és elsısorban Perpetua 
válthatja magához 2000 arany forintért. 

1526.07.03. napján Budán (bátyja, Ferenc kérésére) II. Lajos király fiúsította.  
 Érintett birtokok: Vas megyei Nemehtwywar vár, a Fejér megyei Batthyán-i udvarház, a Veszprém 

megyei Enying-i és udvarház, a Zala megyei Thoron-i udvarház, a Somogy megyei Wgal-i és Zabas-i 
birtokrészek, a Varasd megyei Gereben vár, Cristhalocz, Garnicza, Mogor, Wywdwar kastélyok, Körös 
megyei Zenthandras, Desnycze birtokok, a Verıce megyei Derze-i birtokrész. 

1527.12.09. napján Esztergomban kelt I. Ferdinánd király adománylevele Alsólendva birtokra, melyet ı és 
rokonai kaptak.  

Háshágyi Dénes özvegyével, Kerecsenyi Katalinnal zálogban levı ezüstholmik miatt pereskedtek. 
Egyes leltárak szerint 300 forint értékő arany nyaklánca, négy pár aranyozott ezüst ruhakapcsolója, egy pár 

aranyozott ezüst sarkantyúja is volt. 
1538.06.11. napján Kaposváron kelt az ı és fiai kinevezı oklevele. Eszerint kegyúri jogánál fogva (Török 

Bálint -158,932- és Pemfflinger Katalin -158,933- kérésére) a zselicszentjakabi apátságot Pécsváradi 
László miséspapnak és szerzetesnek adományozza. 

 

159,200. András (Kazinczy Család) 
 

159,232. Szénás István, † elesett Várna, 1444. nov. 10. 
 

159,234. Elekcsi Katona Péter (okirati elıfordulása: 1430) † 1430. ápr.1. után 
Bodrog vármegyei ispán. 
Ismeretes „lékesei” elınévvel is. 

 

159,256. Spáczay Tamás (okirati elıfordulása: 1416) 
159,257. Korompai Dorottya (okirati elıfordulása: 1422) 
 

159,260. adorjáni Ráthonyi Mihály (okirati elıfordulása: 1449-1466) 
1449.06.13. napján ıt és testvérét ügyvédjüknek vallották Menyıi Domokos, Moni Bálint és Moni Imre. 
1466 elıtt kezdıdött az Adorján birtokra vonatkozó per Medgyesi Móric leszármazói és közte és társai kö-

zött, mely per egyezséggel zárult 1466-ban a váradi káptalan elıtt. Ennek értelmében Adorján a 
Ráthonyi családnál maradt. 

159,261. ippi Ippy N. 
Ippy László és János lánytestvére. 

 

159,296. ludányi Bay Barnabás (okirati elıfordulása: 1451-1453) 
Bereg vármegye fıispánja. 
1453-ban egri várkapitány. 

 

159,304. Herencsényi Sándor István (okirati elıfordulása: 1460) 
Felsınyéki bíró. 
Címereslevelet talán az apja kapta (Herencsényi János) Zsigmond királytól 1432.02.06. napján. 
Herencsényi János és Sándor István közötti genealógiai kapcsolat kutatandó. 
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159,305. panyiti Sági Zsófia † 1518 elıtt 
 

159,310. csontfalvai Csontos (Chont) János 
 

159,344. szolnoki és magyardellıi Jármy László 
 

159,356. vajai Vay Dávid (okirati elıfordulása: 1502-1516) 
Mővelt, iskolázott törvénytudó volt. 
1502-ben képviselte Vay Mihályt egy perben.  
1511-ben idéztette Vay Bertalant és társait egy vajai jobbágyának elverése miatt.  
1516-ban a fiai és mások nevében nyugtatta az Ibrányiakat egy hitbér és nászajándék miatti vitába, hogy 

kielégítésre került sor. 
 

159,358. = 317,832. 
159,359. = 317,833. 
 

159,408. Ipi János (Porchi Család) (okirati elıfordulása: 1466) † 1477 elıtt 
Ippi és Porch birtokosa. 

 

159,418. zimlovicz Horváth György 
Érdemes volna kutatni, hogy mely családhoz tartozott, hiszen egy losonci Bánffy lány nem ment nıül 

„akérkihez”.  

159,419. losonci Bánffy Anna (okirati elıfordulása: 1492) 
 

199,552. Limpens (Lympens) Herman, * Spaubeek-St Jans Geleen, 1380/90. 
 

199,618. Bolland (van) Jaspar, * 1440/50. 
 
 

19. generáció 
 

316,928. András de Urbanov (Benyovszky család) 
Mikcs bántól eredezteti a család magát, de mivel generációk maradtak ki közte és Mikcs bán között, a bi-

zonytalan adatokat nem közlöm.  
 

317,056. trebosztói Révay László (okirati elıfordulása: 1430) 
 

317,060. Gyulay György (okirati elıfordulása: 1490-1496)  † 1496. jún. 22 után 
1496.06.22. napján II.Ulászló király átírta a budai káptalan 1490.07.11.; Corvin János 1495.07.04.; a 

fehérvári káptalan 1495.10.22. napján kelt oklevelét Gyulay Jánosnak, testvére Mihálynak, és apjuknak, 
Györgynek, ezzel megerısítve Dwbowcz birtokjogát. Eszerint Gyulay György ekkor még élt, viszont 
Gergely nem szerepel az okiratban. 

İsfájával kapcsolatos kérdéseket, lásd.: fiánál, Gyulay Gergelynél. 
 

317,064. homonnai Drugeth Simon (okirati elıfordulása: 1459-1479) † 1486 elıtt 
1459–1479 között pohárnokmester.  
Az okiratokban többnyire Homonnai Simon néven fordul elı. 

317,065. vámosi, pelsıczi Bebek Zsófia (okirati elıfordulása: 1470-1492) † 1492 után 
Vásárhely, Zemlény, Kupony, Geren birtokosa. 
1486.03.19. napján Ungváron Márton ungvári szabótól egy ezüst kelyhet vett 12 aranyforintért.  
1489-ben kelt okiratban özvegyként említik. 
1492-ben budai házuk eladásában tevékenykedett, ekkor „Vámosi” Bebek családi névvel található az 

okiratban. 
 

317,066. szepesi Szapolyai István (okirati elıfordulása: 1459-1499) † Pápa, 1499. dec. 23.; 
tem.: Szepeshely, kápolna 
Pozsega vármegyei középbirtokos család leszármazottja, gyermekkorában Hunyadi János, majd Mátyás ki-

rály udvarában nevelkedett. Elsı szolgálata: esztergomi várban darabontkapitány és ajtónálló. 
1460-1464 között a Felsı Részek kapitánya közösen Upori Lászlóval. 
1461-ben Sáros várát visszavette a csehektıl, majd a Szepességre rátörı csehek ellen hadakozott. Vissza-

vívta a következı várakat: Gölnic, Savnik, Csütörtökhely, és tizenhárom várost pénzen váltott ki. 
1464-ben 7.000 forintot kapott a tizenhárom szepességi várostól, melyeket korábban zálogból ı váltott ki 

1461-ben.  
A regensburgi birodalmi győlés egyik követe volt. 
1470-ben szolgálataiért megkapta a murányi, rákosi, szádvári váruradalmat. 
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1474-ben Kinizsi Pállal betört Lengyelországba, és egészen Krakkóig elfoglalta azt. Ekkor a lengyel királyné 
a Boroszlóban tárgyaló lengyel királyt rávette, hogy kössön békét Mátyás királlyal. Hadjárata sikerei 
miatt megkapta Trencsén várát a környékbeli falvakkal együtt. 

1474–1481 között Szilézia és Alsó-és Felsı-Lausitz kormányzója lett a boroszlói táborozás után. 
A király helyettese Filipec Jánossal és Georg von Steinnel.  
Stájerországi mőködésének fıbb pontjai: az 1477 évi hadmőveletek egyik fıszereplıje, 1479-ben Geréb Pé-

terrel a békekötés alapján a Frigyes császár által meg nem fizetett 150.000 arany behajtása céljából 
Stájerországba utazik. Radkersburg, Pettau és Fürstenfeld elıkészített ostromát nem tudta megkezdeni, 
mivel a Jajcánál betörı törökök ellen kellett a lehetı leggyorsabban el vonulnia.  

1480-ban Mátyás király seregét Székely Jakabbal közösen vezetve visszament Stájerországba. Ekkor Rad-
kersburg feladta neki magát, ezután elfoglalta Regedet is. 

1481-ben megostromolta Marburgot Mátyás király oldalán, ide 1482-ben újra visszatért és végleg elfoglalta, 
majd Brucknál vereséget szenvedett, fogságba került, ahonnan megszökött. 

1485-ben fontos szerepe volt Bécs elfoglalásában, ezután pedig Németújhelyet ostromolta eredményesen 
Székely Jakab és Kanizsai László oldalán.  

1485-ben megbuktatta Mátyás katonai tanácsadóját Cemahorai Jaroslavot, és elfoglalta a helyét. 
1485- decembertıl fıkapitánya, helytartója a meghódított osztrák tartományoknak. 
1487-1499 között örökös szepesi fıispán, bátyja, Imre nádor halála után. 
1487-1489 között sikertelenül ostromolta meg Bécsújhelyt, ugyanakkor Mátyás király Eberfurtot neki 

adományozta. 
1490-ben Ausztria kormányzója, Bécs kapitánya. 
Mátyás halála után (Bécs, 1490.04.06.) megvádolták, hogy ı ölte meg a királyt. Ezután az osztrák részeket 

feladta, Bécsbıl elszökött, miután állítólag kifosztotta Mátyás bécsi palotáját. Mivel a fırendek mégis 
meghagyták Ausztria kormányzójának, a teljes zőrzavarból, ami Mátyás halálát követıen kialakult Ma-
gyarországon, kimaradt, azonban a befolyása olyan nagy volt, hogy többen azt szerették volna, ha ı (!) 
választja ki a jelöltek közül a következı királyt. Végül II. Ulászló királlyá választásában fontos szerepe 
volt, délre lehívta Sziléziából a fekete sereget, majd pedig az ekkor határozatlan bárók helyett ı döntött 
II. Ulászló király javára.  

1491-ben a Felsı Részek kapitánya. 
1491-ben II. Ulászló király a Kassán tartózkodó öccse, Albert ellen vonult, amikor Szapolyai csatlakozott 

hozzá. Ekkor Albert békét kért és kapott II. Ulászló királytól, majd ezután Szapolyai háromezer fıs 
seregével Székesfehérvárra kísérte II. Ulászló királyt. Eközben azonban Albert megszegte a békét és 
rárontott Kassára, Szapolyai visszafordult, visszavette Sárost, Szebent, és Albertet Eperjesnél legyızte. 

1492-1499 között (haláláig) nádor, mely nádorságot közvetlenül Albert legyızése miatt kapta. Fizetése évi 
7.800 forint volt, melybıl 2.000.forint értékő sóban került kifizetésre. 

Ezután részt vett a bárók harcában, például Zombort (Corvin János várát), a király utasítása ellenére is el-
foglalta.  

Támogatta Újlaki Lırincet Bakócz Tamás ellen, ezért –és más ügyei miatt- az 1497. évi országgyőlésen 
megvádolták.  

Halálakor az ország második legnagyobb birtokosa volt. 
1493-ban örökösödési szerzıdést kötött Újlaki Lırinccel, hogy magtalan haláluk esetén a másik fél örökli az 

elhalt vagyonát. Mivel ı utóddal halt el, míg Újlaki Lırinc anélkül, örökösei késıbb megpróbálták meg-
szerezni az Újlaki vagyont. 

1493-1499 között családi temetkezı kápolnát épített Szepeshelyen, illetve nagy építkezéseket végzett Tren-
csén és Szepes várában, valamint Tokajban pálos kolostort alapított.  

1496-ban legyızte a seregével a kalandozó lengyel csapatokat. 
Halálakor 72 (!) várat hagyott örököseire, és fia, Szapolyai János király lett késıbb. 
Sírköve fennmaradt a szepeshelyi kápolnában. 
Két felesége volt: Drugeth Katalin majd Hedvig tescheni (mazóviai) hercegnı (+1521) 

317,067. homonnai Drugeth Katalin † 1485 elıtt 
A forrásokból kiderül, hogy egyértelmően tıle származik Szapolyai Krisztina, annak ellenére, hogy szülei 

közeli rokonok voltak. 
Szapolyai István a második feleségét 1480-1485 között vette feleségül, így Drugeth Katalin halálának 

idıpontja csak nagy megközelítéssel adható meg,amíg okirati bizonyítékok nem kerülnek elı. 
 

317,068. rátóti Gyulaffy István (okirati elıfordulása: 1482-1531) † 1549 elıtt 
1483.05.16. napján a kapornaki konvent elıtt ı és apja megvette 200 forintért gulácsi Bede Györgytıl és 

fiától Baach birtokukat. 
1506.11.18. napján Perényi Imre nádor oklevele szerint közte és Vezsenyi János valamint Uzai Gáspár 

között egyezség született birtokok felosztásával (Szılıs, Csepel, Bög, Barnag, Kerekegyháza, Kürt, He-
rend, Tószeg, Vázsonykı, Paládics, Sas, Abony, Vezseny, Kerta stb.). 

1507-ben Királyi Táblai ülnök, esküdtbíró a bányavárosok szabadságának megerısítése során. 
1511.11.05. napján II. Ulászló király átírta és megerısítette a kérésére a fehérvári keresztesek 1482.09.20. 

napján kelt oklevelét, mely szerint Mykethynczi Pál az apjának adományozta a zalai birtokait. 
1519.01.12. napján a fehérvéri keresztes konvent elıtt 50 forintért megvette a maga és fiai számára Konth 

Miklós Monoszló határában lévı hegyvámját. 
1520.03.20. napján Mykethynchy Pál a kapornaki konvent elıtt visszavonta a leveldi karthauzi szerzetesek-

nek történt hagyományozását, mivel a hagyományozott birtok Gyulaffy Istvánt illette. 
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1520.07.04. napján II. Lajos király elıtt ı, Rayky Pál és Gyulakeszi Péter veszprémi kanonok birtokcserében 
vesznek részt, mely szerint Gyulaffy István Lovast és a rátóti öt jobbágytelkét elcserélte Gymolth és 
Raposka birtokra és Petend pusztára a hozzá tartozó tizeddel. 

1520.07.16. napján II. Lajos király az ı és mások kérésére átírta a saját 1520.07.04. napján kelt oklevelét 
a Gyulaffy-Kezy-Rayky birtokcserérıl. 

1527-ben a budai országgyőlésen Zala megye követe (Háshágyi Dénessel, Csányi Balázzsal) 
Felesége volt még Fáncsy Kata (1528.), de más forrás szerint bélteki Drágffy Orsolya is. 

317,069. rozgonyi Rozgonyi Dorottya (okirati elıfordulása: 1493-1511) † 1520 elıtt 
1499.08.14. napján Esztergomban kelt okirat szerint a káptalan elıtt 1000 forintért eladta Gyöngyös mezı-

városban lévı birtokrészét, valamint Poroszló, Szászberek, Zsadány, Iván falubeli részét. 
1511.11.04. napján Budán Perényi Imre nádor egy bonyolult és hosszú oklevélben értesítette a budai káp-

talant a II. Ulászló király, a Rozgonyiak (köztük Dorottya is) között 1492.10.06. napján (már) Szapolyai 
István nádor (317,066) elıtt folyamatban volt per ügyében. 

 

317,070. = 317,960 

317,071. = 317,961 
 

317,072. bethlenfalvi Thurzó György (okirati elıfordulása: 1430-1457) † 1457 után 
Hadi pályán kezdi pályafutását. 
1430-ban elfogta Zsigmond király udvarából megszökött Mircse oláh vajda fiát, Lajkót, ezért adományba 

kapta a királytól Szucsán várát. 
1430-ban ı és Bethlenfalvi Márton kapta adományba Szucsány várát Zsigmond királytól. 
1432.04.22. napján Zsigmond király az ı és mások javára átírta és megerısítette az 1430.03.19. napján 

kelt oklevelet Suchan, Podhrady, Kerpelen, Konsky adományozásáról és a túróci konvent 1430.05.07. 
napján kelt beiktatásáról. 

1436-tól kezdve kereskedı Lıcsén. 
1448.02.13. napján Budán kelt Garay László nádor bizonyságlevele, mely szerint Thurzó György perben állt 

szentmiklósi Pongrácz Istvánnal. 
1450.03.24. napján Mezıkövesden kelt Pálóci László országbíró oklevele, melyben elengedte azon bírságok 

bírói részét, amelyek Cappy-i Jánossal szembeni perben pervesztés miatt lettek rá kiróva. 
1450.08.09. napján Kassán kelt Pálóci László országbíró oklevele, amelyben tanúvallatást rendelt el Thurzó 

György és fiai panaszára. A panasz szerint Kapy János familiárisai 15 sovány sertésüket elvették Kapy 
városánál. A vallatásról szeptember 16. napján készült okirat szerint a panaszosoknak igazuk volt. A 
pert 1451.03.13. napjára halasztották. 

1452-ben Frigyes császárral szerzıdést kötött Lıcse, az okiratot a város részérıl ı írta alá.  
Szepesvár és a környék harmincadvámjainak megszerzése után beköltözött a várba, itt látta vendégül 

1454-ben Hunyadi Lászlót látta. 
1452.09.14. napján kelt Szepes vármegye kapitánya bizonyságlevele, amely szerint Thurzó Györgytıl 2130 

aranyat vett kölcsön. A kölcsön fejében lekötötte neki Szepes várát, Pettendorfot, Beheraczot. 
1454 elıtt Giskrától magához váltotta Szepesvárat. Szepesvár és a környék harmincadvámjainak 
megszerzése után beköltözött a várba, itt 1454-ben Hunyadi Lászlót vendégül látta. 

1455.02.11. napján Budán kelt V. László király bizonyságlevele, amely szerint Thurzó György a király és az 
országnagyok kérésére saját költségén váltotta vissza a csehektıl Szepes várat. Erre tekintettel Thurzó 
György birtokában maradt a vár, amíg a megváltási összeget a részére vissza nem fizették. 

1456.02.19. napján Budán kelt egy Scepusy Gergelynek szóló adománylevél, amelyben szerepel, hogy a 
levél Thurzó György kezéhez került. 

1457-ben már bethlenfalvi Thurzó elınévvel említik Pongrác helységbe történı beiktattatása során. 
Krakkóban és Sziléziában kereskedési telepei voltak.  
Országgyőlési követ. 

317,073. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1470) † 1470. szept. 1. után 
1470.09.01. napján a szepesi káptalan elıtt a maga és gyermekei nevében nyugtatta Pálóci Istvánt, hogy 

az megfizette azt a 300 aranyforintot, amit még Thurzó György adott kölcsön Pálóci Simonnak. 
 

317,074. kassai Magyar Balázs (okirati elıfordulása: 1447-1490) * Kassa, 1410-1420 † 1492. 
jún. 1.- szept. 30. között 
Abaúj vármegyei kisnemes családból származik. 
1447-ben Hunyadi János familiárisa, tokaji várnagy. 
Mátyás király kedvelt katonája, híve, hatalmas birtokokat kapott tıle szolgálataiért. 
1462-ben a Felsı-Részek kapitánya, a husziták ellen harcolt.  
1468-ban Mátyás király csehországi hadjáratának lovassági parancsnoka. 
1470. január - 1471. október között szlavón bán (Horvát Damjánnal -1,271,006- közösen 1471. február-

október között) 
1470. január - 1471. január között bosnyák bán. 
1470. január – 1474. július között horvát-dalmát bán. 
1472. december - 1475. június között erdélyi vajda. 
1475-ben gyızelmet arat a Moldvába betörı ruméliai beglerbég felett. 
1479-ben Krk szigetét megszállta. 
1481. szeptemberében magyar csapatokkal vett részt Otrantó visszafoglalásában a törököktıl. 
1481-1483 körül Nagyvázsonyban Kinizsi Pállal pálos kolostort alapított. 
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1483. július-augusztus között újra horvát-dalmát és szlavón bán 
Egyes szerzık Podmaniczky Antal fiának tekintik (!), aki 1438-ban Podmanij birtokot megszerezte. 

317,075. N. Borbála 
 

317,076. Abaffy Péter (okirati elıfordulása: 1456) † 1456. ápr. 20. után 
1456.04.20. napján Budán kelt V. László király okirata, amely számára és rokonai részére kiadott adomány-

levél alapján ıt és rokonait Abafalva (Kis-Várkony), Kis-Abafalva, Jánosfalva (Kis-Málé), Jólegényföldje, 
Beneföldje, Borzaipataka, Elekesföldje, Kelecsen (Libercsföldje), Kolt helységekbe beiktatta. 

 

317,080. Zrínyi Péter (okirati elıfordulása: 1447-1493) * 1435 elıtt  † elesett, Modrus, 1493. 
szept. 11. 
Családi viszonyaira általánosan jellemzı, hogy a Frangepánokkal egyezségben, a Korbáviaiakkal viszályban 

élt. 
1447.06.22. napján Pesten idısebb Zrínyi Péter fiai kérésére Hunyadi János átírta a tinini káptalan 1441. 

02.25. napján kelt oklevelét, amelyben Brebíri Jakab (horvát al-bán) a birtokairól végrendelkezett, és 
azokat idısebb Zrínyi Péterre hagyta. 

1448.12.07. napján Zrín-ben kelt okirat szerint ı és testvére Pál jelentették (mint comesek), hogy a velük 
együtt fogságban volt servitoruknak jutalmul adták Lisnocza földet. 

1464-ban vitézségéért Mátyás király kiváltságokat adott neki és utódainak, illetve feljogosította arra, hogy 
birtokaikon bányásszanak. Leginkább az ezüstbányái voltak jövedelmezık. 

A Horvátországban tapasztalható viszonyok miatt (török betörés, fıurak széthúzása) Habsburg-pártiként 
folytatta törökellenes politikáját. 

1475-ben Ahmed boszniai basa megtámadta Zrin várát, azonban elfoglalni nem tudta. Ezután elpusztította a 
vár környezı településeit majd végigrabolta Horvátországot, és végül Stíriában és Karintiában rengeteg 
keresztény foglyot ejtett, és a kincseket elrabolta. Ahmed pasa visszafele ismét megtámadta Zrín várát, 
azonban ekkor Zrínyi Péter szétverte a sereget és a rabokat kiszabadította.  

1481-ben Korbáviai Jánost annak ellenére, hogy rendelkezett királyi menlevéllel elfogatta és várába záratta. 
Valószínőleg ebben az ügyben indult vele szemben per, melyben Mátyás királytól 1481.03.07. napján 
kegyelmet kapott Pál fiával azzal, hogy „vérükkel moshatták le” a bőnüket, ami azt jelentette, hogy 
három hónapig száz lovast kiállítva saját költségén volt köteles hadakozni. 

1484.03.13. napján Korothnán kelt okiratban Országh Mihály nádor a csázmai káptalant vizsgálatra 
kötelezte grebeni Hermann László és Batthyány Boldizsár panaszára, mely szerint Zrínyi Péter és fia Pál 
a panaszosok Vámhida nevő birtokán hatalmaskodtak.  

1492.03.07. napján ı is aláírta azt az okmányt, amivel késıbb Miksa német császár a magyar koronát ma-
gának követelhette. Eszerint, ha II. Ulászló fiú utód nélkül halna el, a korona Miksa császárra, vagy fiú 
utódaira száll. 

1493-ban Frangepán Bernát felhívására Derencsényi Imre (1,271,228) bán oldalán Modrusnál harcolt Jakab 
Bosznia kormányzója elleni ütközetben, ahol Pál nevő fiával együtt hısi halált halt.  

Elsı felesége Garázda Zsófia volt. 

317,081. ursíni Blagay Ilona (okirati elıfordulás: 1487) 
 

317,082. Korbáviai Károly (okirati elıfordulása: 1451-1493) † 1493. 
A török ellen többször vitézül harcolt. 

317,083. = 1,271,475. 
 

317,084. Frangepán Bernát (okirati elıfordulása: 1483-1527) * 1460 † 1527. jan. 3. után 
A feljegyzések szerint vad, viszálykodó, erıszakos férfi volt. 
1483-ban Krajnából és Karnioliából rablás után visszatérı török sereget legyızte, itt kb. 7.000 fıs török 

sereg maradt alul, akiktıl kb. 10.000 (!) foglyot szabadított ki. 
1486.02.07. napján használt pecsétje fennmaradt (Budapesti Történeti Múzeum). 
1491-ben Un folyó mellett legyızte a törököket. 
Dalmáciában erıszakkal foglalta el Brinye várát, ezért II. Ulászló sereget küldött ellene Derencsényi Imre 

bán (1,271,228) vezetésével. Frangepán Bernát a boszniai basával szövetkezett, arra kérte, hogy a basa 
Krajnára támadjon, ezáltal vezesse el a Frangepánra támadó Derencsényi Imre (1,271,228) seregét. A 
basa Frangepánnal megegyezett, és rátámadt Krajnára. A számítás bejött, Derencsényi Imre 
(1,271,228) kibékült Frangepánnal, és a basát támadta meg, és Frangepán Bernát legyızte a törököt. 

1504.03.09. napján kelt grabariai Beriszló Ferenc oklevele a közte és felesége közötti vita feloldásáról, mely 
szerint az egyezség Corvin János, Frangepán Bernát és Péter (herceg?) közvetítésével jött létre. 

1504.03.10. napján ı és fiai örök barátságra léptek Corvin Jánosal. 
1513-ban a fiumei kapitánnyal volt viszálya, ekörben fennmaradt a király három rendelete (Frangepán Ber-

náthoz, Görzi Kormányhoz, Fiume városához) 
1522-bıl fennmaradt V. Károlyhoz írt levele. 
Többek között Corvin János apósa. 

= 1476. szept.16. elıtt 
317,085. Luisa Marzano d'Aragona † 1527. nov. 3. után 

Mátyás király feleségének elsıfokú unokatestvére volt, ez (is) mutatja férje befolyását Mátyás király ural-
kodása alatt. 
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317,086. Jovan / János Brankovic * kb.1465 † 1503 
Szerb despota. Terjedelemi korlátok miatt sem az ı, sem ıseinek életrajzi adatainak közlésére nem vállal-

koztam a jelen munkámban. 

317,087. Jelena Jaksic / Jaksics Ilona † 1529.  
Második férje Beriszló János despota. 

 

317,088. Pongrácz de Zentmiklós Máté (okirati elıfordulása: 1401) 
1401-ben Zsigmond király egy kincstári perben tanúként kihallgatta ıt és testvéreit. 

 

317,092. burcsinai Korlátkıi (Bucsányi) Osvald (okirati elıfordulása 1433-1456) * 1400 kö-
rül † Korlátkı, 1456. máj. 27. után nem sokkal 
Apja Zsigmond király elleni hőtlensége miatt csak hatalmas erıfeszítéssel tudta a családot újra kedvezı 

helyzetbe hozni. 
1431-1433 között részt vehetett a Zsigmond császárrá történı koronázását elıkészítı csoportban.  
1433-ban surányi várnagy. 
Egy 1435-ben kelt adománylevelébıl kitőnik, hogy Zsigmond királlyal sokáig harcolt Itáliában, husziták ellen 

is viselt hadat.  
Az ifjabb Stibor (2,542,798) életében annak surányi várnagya, majd annak halála után, 1435-ban átadta a 

várat a királynak, pedig ez ellentétben állt Stibor (2,542,798) végrendeletével. 
1435-tıl Újlaki Miklós (2,542,950) szolgálatában áll, és több török elleni hadjáratban vitézkedetett, és 

emiatt (is) Újlaki 1443. februárjában macsói vicebánnak tette meg. Ezzel egyidıben (1433-1456 között 
eltérı idıszakokban) több tisztsége is volt: valkói alispán, baranyai alispán, nándorfehérvári kapitány, 
újlaki várnagy, bodrogi alispán, temetvényi várnagy.  

A család neve eredetileg „Bucsányi” volt, a nevet 1445-ben változtatta meg Korlátkıire, amikor megkapta 
adományba a várat: 1445.09.10. napján a csanádi káptalan elıtt Újlaki Miklós erdélyi vajda (2,542,950) 
neki, mint macsói albánnak és Nándorfehérvár kapitányának adta Korlátkı várát a következı birtokok-
kal: Jabloncza, Szentgyörgy, Rowenzko, Leszko puszta, Nádasd (Pozsony megye) és a jablonczai és 
szentgyörgyi vámot azzal, hogy Korlátkı vár a cseh Chepko és Gyanda zálogbirtokában van, és 4000 
aranyforintért váltható ki. 

1446.06.02. napján Hédervári Lırinc a fenti birtokokba történı beiktatásra utasította a fehérvári káptalant 
azzal a megállapítással, hogy Osvald már kiváltotta a várat a zálogból. A beiktatás szeptember 11. 
napján történt. 

1446-ban Újlaki Miklóstól (2,542,950) adományba kapta Korlátkı várát, addig Bucsányi néven szerepelt az 
okiratokban, ettıl kezdve használta a Korlátkıi nevet. 
1447-1449 között Újlak várnagya. 
1447-ben Hunyadi János kormányzójaként megerısítette a Korlátkı-i uradalom kamarahaszna-kiváltságát. 
1447-ben a budai országgyőlésben a bárók és megyei követek között találhatjuk, mint Újlaki Miklós 

(2,542,950) kíséretének tagja.  
1448-ban Szendrıre ment (Töttös Lászlóval), hogy a rigómezei csata után Brankovics György szerb fejede-

lemmel a fogságba esett Hunyadi János kiszabadításáról tárgyaljon. A küldetését sikeresen teljesítette. 
1449.07.04. napján Budán kelt oklevél szerint Újlaki Miklós erdélyi vajda (2,542,950) a török elleni had-

járatban tanúsított érdemeire tekintettel újra adományba adott neki néhány már adományozott birtokot, 
valamint Rela és Karkowch birtokot, és a Bucsányi birtokrészt valamint a Karkowchi vámot. 

1451.11.07. napján a budai káptalan elıtt Újlaki Miklós erdélyi vajda (2,542,950) újra neki adományozta a 
már adományozott birtokokat (nyilván a sok vita miatt). 

1452-tıl visegrádi királyi várnagya, kapitánya. 
1453-ban királyi adományt kapott Korlátkı várára. 
1454-ben újra hadat visel a török ellen Hunyadi János oldalán.  
1455.02.01. napján Budán kelt Garay László nádor oklevele, amelyben kötelezte a budai káptalant, hogy 

iktassák be Osvaldot Korlátkı várába és Karkocz birtokba. 
1456. áprilisában a Nándorfehérvárt fenyegetı török elleni harcra indult, de útközben megbetegedett, visz-

szafordult. 
1456.05.27. napján végrendelkezett a nyitrai káptalan elıtt, majd nemsokára meghalt. 

317,093. tóth-sóki Soóky Dorottya (okirati elıfordulása: 1448-1479) † 1479 után 
1477.06.21. napján végrendelkezett, mely szerint Osvald fia kapta Kowarczot két malommal, vámmal, jó-

szágokkal, és az övé maradt, amit a Rozgonyiak Zaak birtokáról elvitt. Meghagyta azonban, hogy fia Osvald a 
triciumból csináltassa meg a Zaak-i Szőz Mária egyház tetejét. Egyébként egyházi személyekrıl is végrendelke-
zett, szolgájáról megemlékezett, sıt egy Simon nevő tatai zsidóról is írt. 
 

317,094. missei (?) Sári Gellért 
Bátyja Péter, Hunyadi János kancellárja, Mátyás király személynöke, kancellárja és székesfehérvári 

ırkanonok (1456-1481). Pétert állítólag özvegy Heykedi Gergelyné Anna fiául fogadta Barnabás és 
Fábián testvéreivel és másokkal együtt, és birtokokat vallott be nekik. Nagy Iván Sáry Péter név alatt a 
vámosi Saáry családnál tárgyalja, de kijelenti, hogy nem látj a kapcsolatot Péter és a vámosi Saáry 
család között.  

Gellért és Péter unokaöccse, Sári Máté Szilágyi Erzsébet munkácsi várnagya és beregi ispán (1482-1483). 
A fentiek alapján Sári Gellért is 1430-1480 között élhetett, és a családi birtokok Pest, Pilis, Fejér, Csanád, 

Csongrád, Külsı-Szolnok megyében voltak. 

317,095. váraskeszi Lépes Potenciána 



————    237237237237    ———— 

 
 

317,096. szunyogszeghi Szunyogh Mátyás (okirati elıfordulása: 1448-1496) 
 

317,098. szentmiklósi Pongrácz János (okirati elıfordulása: 1448-1457) 
 

317,100. miticzi Roson Benedek (okirati elıfordulása: 1433-1464) 
1433-ban zálogba vett Bossányi Jakab fiaitól két pusztaneporáci és egy felsıneporáci telket.  
1464-ben Ölvedbe iktatták. 
Jesztrebe birtokosa.  
Másképpen elıfordult még: Mittai, Rozsonmittai, Mittarozsoni, Jesztrebi elınévvel-családi névvel. 

 

317,104. Majláth István (okirati elıfordulása: 1507-1512) † 1512. febr. 22. után  
Kománai (Fogaras-föld) bojár. 
Az oklevelekben szerepel „Kománai István” és „Maylad / Majlád István” néven. 
1507.04.10. napján a kolozsmonostori konvent elıtt 59 magyar aranyforintért zálogba vette Koppáni Péter 

Királyhalma birtokát. 
1509.01.25. napján kelt II. Ulászló király azon oklevele, melyet a kolozsmonostori konventhez írt, és amely 

szerint hozzájárult, hogy Maylád a Fehér megyei Szunyogszeg felét megkapja. Ezzel egy adásvételhez 
járult hozzá, melyet Majláth István a Forrói családbeliekkel kötött korábban. A beiktatás 1509.05.30. 
napján ellentmondás nélkül megtörtént. 

1509.09.04. napján Szentgyörgyi Péter országbíró és erdélyi vajda oklevele szerint ügyvédet vallott. 
1511.03.29. napján Tordán kelt Szentgyörgyi Péter országbíró bizonyságlevele, mely szerint Koppani Péter 

és más családtagok bevallást tettek és elıadták, hogy Tomori Pál (ekkor Fogaras várának várnagya) 
Majláth István érdekében eljárt, s így a következı ügylet köttetett meg: Majláth (aki a „görögök 
szertartásaiban tévelygett” katolizált, és ezért (és persze azért a 300 aranyforintért, melyet a Koppányi 
családtagoknak adott kölcsön) a Koppányaik Királyhalma ¼-ét eladták neki.  

A kolozsmonostori konvent 1512.02.22. napján igazolta, hogy a beiktatás megtörtént. 
Egyes források (pl.: TURUL 1888-1, A Majláth család nemzedékrendje) Majláth Mátyás apjának, nagyap-

jának a következıket tekintik: 
Apja: Dragmer (oe.: 1415-1433) 
Nagyapja: Juga (oe.: 1370-1415) 

 

317,108. nádasdi Nádasdy László (okirati elıfordulása: 1435-1482) † 1482. jan. 13. után 
Nándorfehérvári vicebán, németújvári várnagy, Vas vármegye alispánja.  
1465-1466 között biztosan erdélyi alvajda. 
1466-ból fennmaradt erdélyi alvajdai pecsétje (lenyomata). 
1482.01.13. napján Báthory István országbíró ítélete szerint Nádasdy László (ez valószínőleg ı lesz) 

kaposújvári várnagynak huszonötödmagával kell a pozsegai káptalan elıtt esküt tennie Dersffy István 
ellen. 

317,109. Sankfalvi Katalin  
1455-bıl fennmaradt Sankfalvi Antal pecsétlenyomata, aki István fia volt, talán az ı lánytestvére lehetett 

Sankfalvi Katalin (Nógrád Megyei Levéltár Pecsét és címerfestmény tára). 
A család többnyire a Sánkfalvi „Hıs” néven volt ismert. 

 

317,110. szenterzsébeti Terjék László (okirati elıfordulása: 1469-1518) † 1518. nov. 26. után 
A zalavári apátságra vonatkozó oklevelek között található az 1518.11.26. napján a kapornaki konvent által 

kiállított okirat, mely szerint elıtte bevallást tett Szenterzsébeti Terjék László és István, hogy bérbe vették 
Kapornai Miklós zalavári apáttól az apátságot. További érvelést, lásd.: Therjék Orsolyánál. 

317,111. ákosházi Sárkány Veronika (okirati elıfordulása: 1457) † 1457. jún. 8. után 
1457.06.08. napján szerepel testvéreivel együtt a kapornaki konvent oklevelében. 

 

317,112. alsólendvai Bánffy Jakab  (okirati elıfordulása: 1453-1500) † 1500. máj. 15. - 1502. 
júl. 22. között  
1467.02.02. Mátyás király elengedi összes bírságát.  
1468.01.29. – 1498.08.11. között magnificus. 
Utoljára Engel Pál szerint egy II. Ulászló király által 1500.05.15. napján kiadott oklevélben szerepel. 

317,113. felsılendvai Széchy Katalin (okirati elıfordulása: 1493-1509) †1509. jún. 7. után 
1499-ben Bazini és Szentgyörgyi Tamás 600 aranyforintot fizetett neki leánynegyed, hitbér és jegyajándék 

fejében. 
1502.07.22.-1509.06.07. között Bánffy Jakab özvegyeként szerepel. 

 

317,114. ráskai Ráskai / Ráskay Balázs (okirati elıfordulása: 1457-1518) † 1518. 
Mátyás király alatt budai várnagy. 
1482.05.22. napján kelt okiratban Csatári Bereck osztályostestvére. 
1482-1492.05.23. között budai udvarbíró. 
1485-ben somogyi, szabolcsi, beregi fıispán. 
1489.11.30. -1492 között budai udvarbíró. 
1490-1505 között budai várnagy. 
Mátyás király külön megeskette ıt, hogy halála után Budát Corvin Jánosnak adja át.  
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Mátyás király halála után Corvin Jánost támogatta, átadta neki Budát a többi várral együtt. Corvin János 
seregének egyik vezére a csontmezei csatában (1490.07.04.). A csatavesztés után elısegítette II. 
Ulászló király és Corvin János békekötését, az országnagyokkal tárgyalt, ezt Matteo Triviliense Milánó 
budai követe jelentésébıl tudjuk, melyet 1490.07.12. napján Budán írt Lodovico Sforza milánói 
hercegnek. 

1490.08.09. napján átadta Budát II. Ulászló királynak, ezt követıen II. Ulászló király híve. 
1490.10.04. napján elcseréli Losonczi László egyes birtokaira a budai házát. 
1492-1498 között kamarásmester (fıkamarás). 
1495-1498 között fıudvarmester Bánffy Miklóssal (317,872). 
1496-ban Solymárt, Szarkavárt, Nagykovácsit elcserélte II. Ulászló királlyal. 
1497.02.23. budai várnagy, és megszerezte a véglesi uradalom zálogát és Cserényt. 
1497.03.03. napján II. Ulászló király a budai káptalannak parancsolja, hogy iktassa be Abád és Pata 

birtokrészére ıt, feleségét és lányát zálogjogon. 
1498. augusztus - 1518 között tárnokmester.  
Az 1465-ben épült Corvin–házat megszerezte Pápán tárnokmestersége alatt, és ezalatt Csıvárt átalakítatta 

reneszánsz lakóvárrá, humanista bárói székhellyé. 
1503.01.11. napján kelt II. Ulászló király bizonyságlevele Kunhegyes felének elfoglalásáról, és fogott bírák 

útján történt megegyezésrıl közte és Kenderesi Mihály között. 
1503. augusztus – 1504. április között a nádori jelenlét bírája, nádori helytartó. 
1505-ben részt vett a rákosi országgyőlésen. 
1513-ban megszerezte a füleki váruradalmat és a vámszedés jogát Egegen, ez utóbbit azonban lelke 

üdvéért a sági prépostságnak adta. 
1514.-ben ı is aláírta azt az oklevelet, amely Werbıczy Tripartitumának elfogadásáról szólt. 
1517.04.25. napján Petztauban kelt Györgyi Bodó Ferenc végrendeletében szerepel, mint annak apósa. 
Krakkói követ.  
Bátára zarándokolt, és két ezüst láncokkal ellátott mellkeresztet adományozott 2 gira értékben.  
Második felesége N. Hedvig (okirati elıfordulása: 1505) 

317,115. földvári és pataji Zubor Katalin (okirati elıfordulása: 1490-1497) 
Tekintettel arra, hogy Ráskay Balázs lánya Ilona 1505-ben hajadon, az azt jelenti, hogy nem kiskorú, ebbıl 

pedig az következik, hogy minden bizonnyal Zubor Katalin az anyja. 
Zubor Katalin apja minden valószínőség szerint Zubor János lehetett, azonban jeleznem kell, hogy konkrét 

okirati kapcsolatot nem sikerült feltárnom. Az ısfa felállításának oka: semmilyen más fiág nem jöhet 
szóba, és csak egyetlen Zubor férfi ismert, akitıl egyáltalán származhat. 

 

317,116. Keglevich Simon (okirati elıfordulása: 1444-1494) 
1444.07.27. napján Kninben kelt okirat szerint anyja be akarta magát (és ıt, Simont) vezettetni Konchiza, 

Berdar, Bachtichy és Krivonacz birtokba, a testvére (!) Tallóczy Matkó bán ítélete alapján. A 
beiktatásnak ellentmondtak, ezért hosszú pereskedés kezdıdött, ahol végül ık voltak eredményesek. 

1446.10.13. napján Földváron kelt Hunyadi János kormányzó oklevele, melyben kötelezte az illetékeseket, 
hogy a fenti ügyben az ítéletet hajtsák végre. 

1463.12.13. napján Jajcán kelt okiratban Mátyás király kijelenti, hogy az ı és anyja nevében Pethı János 
bemutatta Tallóczy Péter ítéletlevelét, Hunyadi János okleveleit. 

1487.04.01. napján Mátyás király utasította a tinnini káptalant, hogy ıt és fiait iktassák be szolgálataik 
fejében Berdary, Bachtichy és Konschicza birtokokba. Ez új adományként jelent meg, noha korábban is 
az ı tulajdonukban voltak ezek a birtokok. A beiktatás április 24 napján történt, ellentmondás nélkül. 

1489.08.14. napján kelt Mátyás király oklevele, mely szerint ı és fiai bemutatták a következı három 
oklevelet: 1486.10.28. napján Bodó Gáspár és Korothai János oklevele mely megerısítette ıket a fenti 
három birtokban; 1487.04.01. napján Mátyás király által kiadott megerısítı oklevele; 1487.05.09. 
napján kelt a knini káptalan birtokmegállapító oklevele. 

Ezen három oklevelet kérésére átírták, megerısítették.  
Feleségének neve ismeretlen, kutatni érdemes. 

 

317,118. Stresemlyei / Stresemley György (okirati elıfordulása: 1494-1515) † 1518. 
Nevét írták még pl.: Storsemlyei, Strasemlye, Strasemlie, Strasemplye, Strasemlyej, Strazemlyei, 

Stresemye, Stresemlyey, Stresemplye, Sztrazsemljei, Sztrazsemlyei, Sztrasemlye, Ztrasemplye, 
Zthrasemlya, Zthrasemlye, Ztrasemle, Zstrasemlye, Ztrazemlyei, Ztrezemley. stb. formában. Nagyon 
nehezen kutatható család. 

Általam talált elsı említés a családról 1375-bıl származik, illetve korai hivatkozás vonatkozik az 1416-os 
évbıl Stresemlyei Márkra vonatkozóan, aki magiszter, diák, királyi ember és nádori emberként jelenik 
meg. 

1494-1495 között biztosan szreberniki bán és kapitány Beriszló Jánossal. (Szrebernik: a Királyság határvédı 
boszniai tartománya a szerb határnál, a Drina balpartja mentén) İk ketten 2000 forint készpénzt és 
2000 forint értékő kısót kaptak a kincstártól, mivel a Királyság tartozott nekik. 

1503-ban Sztrazsemlye (Horvátország, Pozsega megye, Velika közelében) várának ura, emellett Pozsega 
vármegyében Grabarja birtokosa, több neves családdal rokon. 

Rokonságban állt valamilyen nıi ágon (anyai vagy apai) az orbovai Jakusith, Radovanczy és Orlyavai 
családokkal, ezt bizonyítja, hogy 1481-ben a néhai Orbovai Lıkös Orbova, Grabarja, Tikvicsincz, 
Szvinna, Cziglenik, Malino és Láz birtokaiba orbovai Jakus (László fia) Miklós ellenmondása mellett 
beiktatják a Stresemleieket! 

1504-1507 között és 1508-1515 között jajcai bán, "al-bánja" Stresemley István (testvére) volt. 
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1504.-ben báni fizetése évente 15.600 forint volt, amkihez 2000 forintértékő sót is kapott. 
Elsı jajcai bánságáról az 1505.11.05. napján a rákosi országgyőlés döntött (Kövendi Székely Miklóssal 

voltak közösen bánok). 
II. Ulászló király elismerte, hogy 16.000.-forinttal tartozott neki, de egyben felhívta 1507.09.26. napján 

Budán, hogy adja át társával a bánságot utódának. 
Nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy lehetett-e lányának anyja, zeleméri Kamarás Borbála, különös 

tekintettel a vélt anya és leánya keresztnevének azonosságára. A választ két forrásból lehetett megadni. 
Egyrészt Thallóczi Lajos „Csömöri báró Zay Ferencz 1505-1570” címő munkájában leírta, hogy Kamarás 
Borbála „….Túlélt három férjet; mikor Zay Péter meghalt, a négy gyermekes özvegy Strezsemlyey 
Györgyben talált támaszra….”, (a négy gyermek itt nem Stresemlyey Györgyre vonatkozik, hanem 
Borbálára !) másrészt Tahy István  a „Tahyak és azokkal rokon családok” címő mővében az 55. oldalon 
leírja, hogy Stresemley Borbála és Magdolna Kamarás Borbála lányai voltak. Stresemlyei György nem 
Kamarás Borbálától származó gyermekeinek anyja, az elsı  felesége a Keglevich család Daróczy 
győjteményben található anyagában (filmszám 40628) Ivánkai Borbála (Barbara). Amennyiben igaz a 
források tartalma, ez csak úgy lehetséges, hogy az 1507-ben (néhol 1509-ben) elhunyt Zay Péter halála 
után rögtön elvette Kamarás Borbálát Stresemley György, majd két gyermekük született. A leányok –és 
lány unokák- nagyon korán szülhettek, 14-15 éves korban. Ha ez nem így volt, a genealogiai kapcsolat 
megkérdıjelezhetı. Szluha által publikált, és a Tahy családra vonatkozó adatok is fennttartásal 
kezelendıek, megítélésem szerint ott 10 évvel késıbb születhettek a gyermekek, mint ahogy a szerzı 
sejti. (Tahy János és Stresemley Magda elsı gyermeke Ferenc nem születhetett 1516-ban, ha 
Stresemley Magda szülei legkorábban 1509-ben házasodhattak) Ez természetesen nem kritika a 
szerzıvel szemben, hanem inkább figyelemfelhívás arra, hogy a kérdés további vizsgálatra érdemes. 

1508-ban Szerberniki bán Keserő Istvánnal. 
1508.05.27. napján II. Ulászló király kisfia koronázásával kapcsolatos és az országgyőlési rendek kérését 

tartalmazó oklevelet ı is aláírta. 
1515.04.26. napján II. Ulászló utasítja a fehérvári keresztes konventet, hogy örökletes adomány címén 

Stresemley Györgyöt és (!) Zay Péter fiait iktassák be Ivánkaszentgyörgy várába, Hosszúbács, Nagypó 
és Kispó birtokokba. 

1516-ban II. Ulászló királytól Valkóban és Szolnok-megyében adományt kapott a negyvenhét falura 
kiterjedı ivánka-szentgyörgyi uradalomra, és a kis- és nagy-pói uradalomra. Ezek az adománylevél 
szerint Zay Ferencet és Mátyást is megillették, nyilvánvalóan azért, mert az uradalom jogi sorsa a 
kérdéses idıszakban így alakult: Corvin Jánosé, majd Szentpéteri Lászlóé (Kamarás rokon, 1503) és 
elvileg a Zay családé (1507-ben). 

Borbálán kívül ismert még Magdolna lánya, aki Tahy János vránai perjel, majd jajcai bán felesége lett. (Dr. 
Reiszig Ede: A magyarországi János-lovagok a XVI. században – Századok, 1919-20, 7-10 szám.) 

Valószínő, hogy apja lehetett Stresemley Kelemen, aki 1466-ban Pozsega vármegye alispánja volt. 
Ismert lányait érdekesen házasította ki, Magdolna Tahy Jánosné (Tahy János vránai perjel, majd éppen 

Keglevich Péterrel jajcai bán, egyébként Beriszló-család leszármazottja), Borbála Keglevich Péterné 
(Keglevich Péter jajcai bán volt, éppen Tahy Jánossal).  

1508-ban élt egy Strasemlyey János, akinek a felesége Katalin volt, lehetséges, hogy a családfában 
szereplı, nem Stresemley György lányaként azonosítható másik Stresemley Borbála szülei voltak.  

A XVI század közepén Bihar és Gömör megyében volt birtokos Stresemlyei András, Borsod megyében 
(1563) pedig Mátyás, nádori jegyzı. 

Horvátországba írt levelemre választ nem kaptam, horvát levéltári kapcsolatokkal esetleg még sok életrajzi 
adat kikutatható. 

= 1507 után 
317,119. zeleméri Kamarás Borbála (okirati elıfordulása: 1497-1556) † 1556  

Elsı férje Zay Péter (1497-1507), harmadik férje Gechey János. 
1502-ben Zay Péter férjével VI. Sándor pápától bőnbocsátó levelet kaptak. 

 

317,120. Balassa Miklós (okirati elıfordulása: 1389-1435)  † 1436. febr. 29. elıtt 
„Balázsfi” néven is ismert. 
Magiszter. 
1396-ban Hont vármegye fıispánja. 
1400-ban Nógrádi alispán. 
1432-ben aulicus. 
1435-ben Honti ispán. 
Feleségének neve a Balassa levéltár rendszerezett áttekintésével talán kikutatható. 

 

317,122. Derencsényi „Székely” Imre (okirati elıfordulása: 1393-1434) 
Jolsvai Leusták familiárisa. 
1393-bıl fennmaradt Gömör vármegye alispáni pecsétlenyomata, ekkor tehát e megye alispánja. 
1411-1432 között udvari familiáris. 
1419-1423 között Gömör vármegye fıispánja. 

317,123. Gálszécsi Jusztina (okirati elıfordulása: 1413-1433) 
 

317,124. perényi Perényi János (okirati elıfordulása: 1408-1458) † 1458. febr. 28. - 1458. 
dec. 31. között; temetve: Terebes templom 
Zsigmond király híve. 
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1420-1426 között udvari lovag, tagja a Sárkány-Rendnek (a rendi tagság keletkezésének idıpontját nem 
ismerem). 

1430-ban Zsigmond király neki és testvéreinek adományozta Berzéte castrumot. 
1431-1437 között asztalnokmester. Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy az 1431.04.19. napján kelt 

oklevél valóban asztalnokmesternek nevezi, de közvetlenül ezután kelt okirat (Dl70870) már nem. 
Ugyan 1432.04.01. napján asztalnokmesterként adott ki okiratot, végül azonban csak 1434.11.25.-tıl 
szerepel valóban asztalnokmesterként. 

1437-ben testvére (István) halála után megszerezte Csorbakı várát és az uradalmat, ekkor a husziták ellen 
harcolt. 

1438. szeptember-1443. február között tárnokmester. 
1438-ban zempléni ispán. 
Zsigmond király halála után Albert király híve, majd Albert király halála után I. Ulászló magyar királlyá 

választása mellé állt, a meghívó küldöttség tagja. 
1439-ben a lengyelekkel Lublón béketárgyalásokat folytatott Rozgonyi Simonnal és Szécsi Dénessel. 
A huszita háborúk során Hunyadi János híve, és a pártküzdelmekben tevékenyen részt vett. 
1441-ben Giskra fogságába esett és 24.000 forint ellenében szabadulhatott, emiatt Nagyida várát zálogba 

kellett adnia. 
1443-ban Kisnémetit kapta adományba. 
1444-ben azért szövetkezett Griskával, mert az megszállta Sárost (Perényi János várát), emiatt viszont a 

király hadsereget küldött ellene, végül Pálóci Simon elfogta, bebörtönözte. Miután kiszabadult, bosszúból 
elfoglalta Pálóci Simon két várát (Dédes, Ajnácskı) és Patak várost. Eközben Pálóci László elfoglalta 
Füzért. Mivel a háborúskodásuk az országra is veszélyt jelentett, az országgyőlés 1455.05.05. napján 
határozatot adott ki az ügyben, és ezután a felek kiegyeztek. 

1445. június – 1458. február között ismét tárnokmester. 
1446-1458 között zempléni ispán. 
1448-ban Giskrával nyíltan szembefordult, amikor a husziták elfoglalták Újvárat. Hunyadi János híve lett, és 

részt vett hadjárataiban. 
1452-ben tagja azon tárgyaló küldöttségnek, mely Bécsben V. László kiadatásáról tárgyalt. 
1454.01.23. napján ı és Kórógyi János macsói bán egyezséget kötött, miután feleségül vette Kórógyi János 

nıvérét. Testvérnek fogadták egymást és kölcsönös örökösödési szerzıdést kötöttek. (A házassága még 
1451 elıtti, a szerzıdéskötés eddig húzódott). 

1455.01.10. napján Pozsonyban új adománylevelet kapott korábbi birtokaira és megszerezte még Radi falut 
is. 

1455-ben Füzér várát, mint új adományt szerezte meg. 
1456-1458 között abaúji és ugocsai ispán. 
1457.03.16. után (Hunyadi László lefejezése) Giskrával együtt Felsı-Magyarország fıkapitánya. 
Kassán ı kötött fegyverszünetet Szilágyi Mihállyal, majd pedig Mátyás királlyá választását követıen néhány 

nappal meghalt, 7 város, 7 mezıváros és rengeteg falu maradt utána. 
Terebesi templomba temették (ahol egyébként székhelye is volt), fennmaradt a sírlapja. 

= 1451 elıtt 
317,125. Kórógyi Katalin (okirati elıfordulása: 1434-1454) † 1465 után 

İ és fia alperes Mátyás király anyja, Szilágyi Erzsébet által indított perben, mely férjérıl maradt rajta. 
1454.01.23. napján Budán kelt Pálóci László országbíró oklevele, amely szerint egyezséget kötöttek ı és 

rokonai, valamint mások, az oklevélben felsorolt birtokok ügyében. Több várról is szólt az egyezség, pl.: 
Terebes, Füzér, Sáros, Csorbakı, Fülek stb. 

 

317,126. = 2,542,950 
317,127. = 2,542,951 
 

317,128. Somi Mihály (okirati elıfordulása: 1448-1453) 
1448.05.22. napján a Batthyány család birtokfelosztó ügyében (valószínőleg ı) a választottbíró. 

 

317,130. szerdahelyi Imreffy György (okirati elıfordulása: 1424-1467) † 1467. okt 1. után 
1467.10.01. napján kelt oklevélben neki és két fiának adományozta Mátyás király a következı birtokokat, 

melyek korábban a hőtlenné lett Bánffyaké voltak: Barcza, Bogáta, Csicsó, Csicsókeresztúr, Dés, 
Kaplyon, Kudu, Monostorszeg, Ormány, İr, Retteg, Somkút és Szentmargitta. 

317,131. kusaly Jakcs Zsófia (okirati elıfordulása: 1455) 
Többek között Imreffy Mihály lovászmester anyja. 

 

317,132. Perényi János (okirati elıfordulása: 1440-1493) † 1493. máj. 31.-1493. dec. 2. kö-
zött 
Abaúj és Ugocsa vármegyék fıispánja.  
1440-évbıl fennmaradt Ugocsa vármegye fıispáni pecsétje. 
1460-ban feltehetıleg azért (is) vette feleségül Modrár Annát, hogy a nagyidai uradalmat megszerezze, 

etekintetben Modrár Pál özvegyével és a gyermekeikkel kiegyezett.  
1460.11.29. napján Pálóczi László országbíró elıtt Perényi János anyósa és Buman (Guman) Miklós 

zálogügyletükrıl számoltak be, mely legfontosabb eleme, hogy Perényi János 1000 arannyal tartozott 
anyósának. Emiatt hosszas pereskedés indult. 

1460.11.20. napján Kassán Mátyás megparancsolta, hogy a várakat adják vissza. 
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1463.04.29. napján Perényi Jánost bepanaszolta a sógora, hogy az nem váltotta ki Újvár, Nempti, Gutha 
birtokokat egy kassai polgártól 400 forintért. 

1463.09.05. Váradpetrin kelt Mátyás király oklevele a szepesi káptalan részére, melybıl kiderül, hogy 
özvegy Modrár Pálné a maga és gyerekei nevében bepanaszolta Perényi Jánost. 

1463.10.02. napján kelt a szepesi káptalan oklevele Mátyás királynak, mely szerint a panaszosok panasza 
valósnak bizonyult, azaz Perényi János nem tett eleget anyósa és annak gyermekeivel szembeni 
kötelezettségének, nem váltotta ki Újvár, Németi, Sutha birtokokat, illetve ezek helyett nem adott nekik 
azonos értékő birtokot. 

1464.06.12. napján Nagyidán kelt oklevél szerint Perényi János kötelezvényt adott ki a közte és Semcheei 
László között Panyok birtok miatti peres ügyben, amelyben biztosítékul az anyósa birtokrészét adta meg. 

1476.08.26. napján a jászói konvent elıtt Magyar Balázs (317,074) és Kelemen, Kardos Pál, Kinizsi Pál 
valamint Perényi János és Tárczay Tamás kiegyeztek az abaúji cheh és Bozytha birtokok ügyében. 

1479.08.03. napján a leleszi konvent elıtt maga és Jób, Gábor, Mihály fiai nevében, másrészt Csarnavodai 
Egyed (2,543,742) és Domokos fia György és társai Hosszuvevz és Nakol erdık ügyében egyezséget 
kötnek, kettéosztva azokat. 

1489-1491 között királynéi ajtónállómester.  
1490.07.04. Budán Beatrix királyné neki és fiainak adományozta a csontmezei csatában elhalt Kun Jakab 

birtokait. 
1490.09.24. napján a fehérvári konvent elıtt Báthory István országbíró a maga és testvérei, gyerekei 

részérıl, Meggyesallyi István és Perényi János a maguk és gyerekeik részérıl kölcsönös örökösödési 
szerzıdést kötöttek. 

1490.09.28. Budán II. Ulászló király Perényi János érdemei miatt (királlyá választásának elısegítése) és 
Corvin János elleni küzdelmei miatt birtokokat adományozott számára, átírta és megerısítette a 
fehérvári keresztes konvent 1490.09.24. napján kelt oklevelét. 

Amikor 1492-ben kihalt a Meggyesaljai család (Meggyesaljai Mórocz), Bátori István országbíróval (†1493) 
elfoglalták a gazdátlan vagyon nagy részét arra hivatkozással hogy 1490-ben kölcsönös örökösödési 
szerzôdést kötöttek Móroccal. A foglalás azért volt problémás, mert Móroc másokkal is kötött hasonló 
szerzıdést. Egyikük volt kusalyi Jakcs Ferenc, akivel 1493 januárjában megegyeztek. Ezután azonban a 
vagyonra igényt tartott a Bátoriak somlyói ága, a Szaniszlófi család. A per 1519-ig tartott. 

1493.05.31. napján a fejérvári káptalan elıtt néhai Medgyesallyi Móric Zynyer várába, Meggyes várába, 
Ezdencz várába történı beiktatása ellen ellentmondtak. 

1493.12.02. napján Budán kelt okiratban néhaiként említik. 

= 1460. aug. 4. elıtt 
317,133. Nagyidai Modrár (Moderer) Anna (Katalin) (okirati elıfordulása: 1460) † 1460. aug. 

12. után 
1460.08.12. napján kelt a leleszi konvent nagyon érdekes oklevele, mely ıt, házasságát, és a házasságkötési 

körülményeket is leír. (Dl 15488) 
 

317,134. ecsedi Báthory András (okirati elıfordulása: 1445-1496) † 1497. dec. 21. elıtt 
Koronaır. 
1458-ban királyi tárnokmester és szatmári fıispán. 
1464.01.27. napján kelt oklevélben Mátyás király Világosújvár castrumot, Syry és Galsa városokkal, 

vámmal stb. elzálogosította annak a 11000 aranyforintnak a biztosítására, melyet Báthory András a 
testvéreivel adott neki. Elrendelte, hogy a kölcsönadókat vezessék be zálog jogcímén a birtokba. Az 
okirat szerint Báthory András lovászmester! (ezt más források nem említik) 

1464.02.22. napján Budán kelt Mátyás oklevele, mely szerint Világosújvár castrumot, Syry és Galsa 
városokkal, vámmal stb. a törökök elleni harcban tanúsított érdemeikre tekintettel neki és társainak 
adományozta. Az aradi káptalan 1464.03.24. napján beiktatta az adományosokat. 

1464.04.05. napján Mátyás király újra nekik adományozta a fenti birtokokat arra hivatkozva, hogy a 
februári okiratán használt titkos pecsétje elveszett, ezért az adományt most új titkos pecséttel látja el. 

1464.04.26. napján Budán kelt Pálóci László országbíró oklevele, mely utasította a zobori konventet, hogy 
egy hatalmaskodási ügyben vizsgálódjon Chuz és Zek birtokkal kapcsolatban. Itt Báthory András, mint 
bepanaszolt szerepel. A panasz alaposságát 1464.05.30. napján megállapította a konvent. 

1464.05.10. napján kelt oklevélben Mátyás király megerısítette a február 22. napján kelt adománylevelét. 
1465.07.19. napján kelt Mátyás király oklevele, melyben Arad megyét megbízta, hogy vizsgálja ki Báthory 

András és mások hatalmaskodási ügyét Molnos és más birtok ügyében. A vizsgálat szerint a 
hatalmaskodás valóban megtörtént. 

1469-ben tárnokmester és szatmári fıispán. 
1469-1471 között valószínőleg ı az, akinek Kállói Lıkös Jánossal birtokosztályos ügye volt. Az ügy vége, 

hogy 1471.05.06. napján a szentjobbi konvent elıtt perlezáró egyezséget kötöttek Nyíregyháza, 
Mandtelek, Zilastelek, Oros, Nagykálló, Postelek, Sima, Gyarmat, Panyola, Semjén, Nábrád stb. 
birtokokra. 

1470–1495 között lovászmester, koronaır, Szabolcs és Szatmár vármegyék fıispánja. 
1473-ban testvéreivel beiktatják a Domahidy család szatmármegyei birtokaiba. 
1475-ben Károlyi Mihály és András, valamint ı és László kölcsönösen egymás sérelmére hatalmaskodtak. 
1476-ban Károlyi János bepanaszolta, hogy jobbágyait a dománhidai vám megkerülése okán kifosztotta, 

megverte és más hatalmaskodásokat is elkövetett. 1477.01.03. napján kelt okiratában a váradi káptalan 
megállapította a panasz valóságát. Az ügy még 1478.11.26. napján is tartott, ekkor az 1477.01.31. 
napján kelt okiratba foglalt tanúvallomásokat tartalmazó okiratot kérte ki András. 

1477-ben testvéreivel beiktatták a Maróthy-féle (bács-, szerémi- és valkómegyei) birtokokba.  
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1483.03.03. napján kelt okiratban Mátyás király igazolta, hogy András Mykolai Miklós, Tamás és András 
ellen pert indított. Az ok: az alperesek Mykol birtokon megölték András Dobrachi Domokos nevő 
familiárisát. Az alperesek tagadták a vádat, ezért a bíróság 150 nemes eskütársat írt elı nekik, akikkel 
(!) május 16-án szabályszerően esküt tettek. 

1490.07.22. között ı és rokona nemesekkel megtámadta Féry falut, sajtot és birkákat vittek el Károlyi 
István jobbágyaitól. Néhány jobbágyot is elhurcoltak. 

1490-ben a királyválasztó országgyőlésen részt vett. 
1492-ben újjáépítette Ecsed várát, a kapu fölé vésett latin szöveg fordítása: 

 „A nagylelkő Báthory András, a honatya építette ezen várat hazafi-
ainak nyugalma és védelmére, átlátván, hogy a béke közé néha háború 
és viszály is elegyedik. İ kéri örököseit, hogy a Bátor névrıl meg ne 
feledkezzenek, s mindenek elıtt egyetértsenek, mert egyezség által a 
kis érték gyarapodik, az egyenetlenség pedig a nagyobbat is elenyész-
teti. Továbbá a keresményt el ne vesztegessék, mert nem kisebb erény 
a szerzeményt megtartani, mint azt összegyőjteni. Végre tőrjetek és 
nélkülözzetek, kerüljétek a gonoszt s cselekedjetek jót, ez az emberi 
boldogság”. 

Mátyás király halála után II. Ulászló király híve.  
1494.02.08. napján Budán kelt oklevél szerint Szapolyai István nádor (317,066) ítélıszéke elé került az a 

per, amelyet Báthory András fivére István halála miatt megörökölt Emreffy Mihály ellen. 
1494-ban 1.000 forinton váltotta meg magát a katonaállitási és táborozási kötelezettség alól. 
1495.09.09. napján II. Ulászló király Arad megyét tanúvallatásra kötelezte Haraszti Ferenc és Országh 

Lırinc panasza ügyében. Eszerint Kwazy birtokra rátört András és fia György, és több erıszakosságot 
követtek el. 

Második felesége 1489 után Drágffy Julianna (635,923), Szakolyi/Szokoly Miklós özvegye. 

= 1472. dec. 21. elıtt 
317,135. Várdai Dorottya (okirati elıfordulása: 1472) † 1489 elıtt 

1472.12.21. napján levelet írt Kállay János feleségének és tájékoztatta, hogy intézkedik a borszállítás 
ügyében. 

A Dl 71073 számú oklevél úgy is értelmezhetı, hogy itt Drágffy Julianna állna helyesen. Ha ez így lenne, a 
családfát nem nagyon befolyásolná, mivel mindkettıjük szülei többször szerepelnek benne. 

 

317,136. kaposmérei Mérey „Fecske” Gáspár (okirati elıfordulása: 1408-1454) † 1454. júl. 
20. után 
1408.11.24. napján a somogyi konvent igazolta, hogy Lıkös Péter eladta neki és testvérének (János) 11 

százas forintért a néhai atyja telkének ¼-ét, és más földeket. 
1418.04.20. napján Somogyváron kelt oklevélben a megyei alispánok elıtt ı és rokonai elıadták, hogy 

osztályos testvérük, Jakab, Boszniában török fogságba esett, és nem tudni, hogy él-e még. Kérték, hogy 
kötelezzék Jakab özvegyét (?!), hogy vegye át tılük a hitbért, jegyajándékot, a birtokokat viszont adja 
vissza nekik. Az özvegy mindezt megtagadta. 

1444.05.28. napján Somogyváron kelt okirat szerint Újlaki Miklós erdélyi vajda (2,542,950) igazolta, hogy a 
május 25. napján tartott közgyőlésen Mérey Gáspár a maga és fiai (János, Péter) és unokatestvérei 
nevében Szerdahelyi Imrét és fiait eltiltotta Mere, Zenna, Tolkay, Zamayon, Kyskava és Bard birtokok 
elfoglalásától, használatától. 

1446.06.16. napján Pesten kelt Pálóci László országbíró oklevele, mely szerint Sakosfalvi családbeliek és 
Mérey Gáspár, valamint Kalocsai István egyezséget kötöttek Mére, Tolkaj, Bárd, Kalacsafalva, Kiskra, 
Szomajom birtokperekben, a birtokokat felosztva. 

1447.09.14. napján a somogyi konventnek Hunyadi János által adott beiktató parancsában szerepel, az 
általa és mások által hallgatólagosan birtokolt, néhai Ozorai Pippo birtokrészeinek ügyében. Az 
adományozásnak 1448.02.07. napján ı és mások ellentmondtak, így per lett belıle. 

1448.08.20. napján Vácon kelt oklevél szerint az országnagyok Somogy megyéhez írtak Sákosfalvi Vince és 
társai (köztük Gáspár) panaszára, mely szerint Perneszi Pál alnádor mérei, tolkaji, szennai birtokokat 
foglalt el. 

1448.09.02. napján a somogyi konvent elıtt egyezséget kötött társaival Perneszi Pállal és gyermekeivel a 
Pálnak eladott mérei, tolkaji, szennai birtokok ügyében. 

1449.02.19. napján Budán kelt Garai Miklós nádor oklevele, melyben kérte a somogyi egyházi konventet, 
hogy iktassa be Gáspárt és másokat Mere, Tholkay, Szenna, Szomajom, Kyskava birtokokba. A beiktatás 
1449.03.09. napján megtörtént ellentmondás nélkül. 

1453.01.25. napján Pozsonyban V. László király által kiadott, és Perneszi Pál alnádornak eiktató parancsát 
tartalmazó okiratban szerepel. 

1453.03.12. napján a somogyi konvent elıtt Perneszi Pál alnádor Mere, Tolkaj, Szenna birtokokba történı 
beiktatása ellen a maga és mások nevében tiltakozott. A beiktatás április 16-án megtörtént. 

1453.06.04. napján a somogyi konvent elıtt ı és társai egyezséget kötöttek Perneszi Pállal a birtokok 
ügyében. 

1454.07.20. napján a somogyi konvent elıtt a maga és gyermekei nevében Pári Jánosnénak (unokanıvére) 
leánynegyed, hitbér, jegyajándék fejében átadta a berei, lulyai, aposi birtokait. 

317,137. Gány Margit 
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317,142. Gereci Miklós (Dárói Majos Család) (okirati elıfordulása: 1421) † 1421. máj. 13. 
után 

1421.05.13.-án kelt Zsigmond király oklevele, melyben a testvére, Mihály érdemeire tekintettel (pl.: husziták 
elleni háborúban tanúsított vitézsége) birtokokat adott neki és rokonainak, így Miklósnak is. 

 

317,144. ghimesi és gácsi Forgách János (okirati elıfordulása: 1403-1465) † 1466. márc. 23. 
elıtt 
1403-ban kiskorúként említik az oklevelek. 
Fiatalkorában sikeresen gazdálkodik és pereskedik. 
1427-ben már Bánffy Dorottya a felesége. 
1433-ban a husziták elleni háborúra állított ki saját költségén sereget. 
1435-ben a királytól 1361 forintért zálogba vette Szelcsén birtokot. 
1436.05.01. napján lánytestvérével tiltakoztak a nyitrai káptalan elıtt, hogy apjuk a második feleségének 

adja Szelcsén és Lekenyén lévı birtokrészeit, illetve arany és ezüst és egyéb tárgyakat, mivel azok az ı örök-
ségüket képezik. 

1440.02.13. napján kelt a nyitrai káptalan oklevele, mely elıírja, hogy apja halála után a hagyaték átadása 
hogyan történt, pl.: hogy esküt kellett tennie apja második feleségének, hogy ezüstholmiból el nem vett sem-
mit, János pedig arra esküdött, hogy nem tud arról, hogy ezekre vonatkozóan az atyja bárhogy másképp vég-
rendelkezett volna. Ha ez utóbbi esküt nem teszi le, minden az özvegyé, ha leteszi, megfelezik a javakat. Ket-
téosztották az örökölt és a vett kozmáli birtokot, Szelcsén 2/3-át János szerezte meg, mert 50 forintot adott 
annak megvásárlásához, illetve megszerezte Lukatelkét is, valamint ı válthatta ki Lekenyét. A hitbér tekinteté-
ben mindketten alávetették magukat Szelei János ítéletének azzal, hogy az özvegy a családi okleveleket magá-
nál tarthatta, míg az ügy nem rendezıdött.  

1445-1450 között többször hatalmaskodik a Miklós-ágbeliekkel szemben. Megkárosítja ıket, amikor I. 
Ulászló királytól kárpótlásra kapott 1500  forintból az ıket megilletıtıl kevesebbet fizet ki nekik.  

1446-ban kelt a somogyi konvent oklevele, mely ıt, feleségét és Benedek fiát Mocsolád és Merenye birtokba 
beiktatta. 

1455.08.20. napján még Bánffy Dorottya a felesége. 
1464-ben az országbíró vizsgálta azt a vádat, hogy ı és fiai csehekkel szövetségben megtámadták-e a 

Csúzy család birtokait Komárom megyében. 
1465-ben halt meg. 
Fontosnak tartom kiemelni, hogy szemben egyéb forrással, Engel Pál egyértelmően Dobó Margittól származ-

tatja János fiát, Gergelyt (158,572)! 

= 1456 körül. 
317,145. ruszkai Dobó Margit (okirati elıfordulása: 1466-1469) † 1469. dec. 11. után 

1466.03.23. napján a garamszentbenedeki konvent  elıtt özvegyként nyugtatta (édes)fiait (Péter, Gergely), 
hogy ezek neki a meghalt férje után járó hitbért, nászajándékot készpénzben megfizették. 

1469.04.26. napján a garamszentbenedeki konvent igazolta, hogy a maga és vérrokonai nevében lemondott 
Zelchen birtokról Nyitra megyében hrussói Zelcheny Pál javára. 

1469.12.11. napján kelt a nyitrai káptalan bizonyságlevele, mely szerint ı és fiai és más rokonaik 
visszaadták Zelchen birtokot Zelcheny Pálnak. A birtokot Zsigmond király adta zálogba nekik, így 
Zelcheny Pál 680 aranyforintot fizetett nekik, ık pedig a záloglevelet kiadták neki. 

 

317,146. = 635,668 
317,147. = 635,669 
 

317,156. Jakub Szydłowiecki h. OdrowąŜ, † 1420 után 
317,157. N. Jastrzębiec  
 

317,158. Andrzej „Labancz” Goździkowski z Goździkowa h. Łabędź † 1439 után 
317,159. ElŜbieta z Pleszowa h. Sulima  
 

317,164. Mikołaj „Marszałkowicz” Lanckoroński z Brzezia h. Zadora † 1462.  
317,165. Felicja Lis h. Lis † 1457. máj. 31. 
 

317,166. Krzesław „Połtorabka” Kurozwęcki z Kurozwąk h. Poraj † 1462.  
317,167. Ewa Czarna z Goszyc † 1463.  
 

317,168. Mikołaj „Pogan” Jordan z Zakliczyna h. Trąby (Brzezina) † 1450.  
317,169. ElŜbieta N. 
 

317,170.  = 317,164 
317,171.  = 317,165 
 

317,172. Rafał Jarosławski z Tarnowa h. Leliwa † 1441.  
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317,173. Anna Świdwa-Szamotulska z Szamotuł h. Nałęcz † 1460.  
 

317,176. Gunter Brzozdowski z Sieniawy h. Leliwa 
 

317,178. Jan „Włoch” Cebrowski z Cebra h. Hołobok,  †1482 elıtt 
317,179. Anna N.   
 

317,180. Paweł Koła z Dalejowa i śołtaniec h. Junosza † 1509.  
317,181. Burneta Chodecka z Chodcza h. Ogończyk   
 

317,184. Buthor Balázs (Marsovszky család) (okirati elıfordulása: 1410-1411) † 1430. júl. 
11. után 
1410-ben és 1411-ben nyert új adománylevelet ısi birtokaira.  
1430.07.11. napján Bécsben Zsigmond király fiának, Gáspárnak adott címeres adományt, és ennek révén 

Balázs, illetve az adományozott testvérei Menyhért és Boldizsár és unokatestvérei Jablonoviczi Miklós és János 
részesedtek az adományból. 

317,185. Eczey Eszter 
317,186. Tótsóki Soóky Menyhért 
 

317,216. István (Tersztyánszky Család) (okirati elıfordulása: 1372) 
1372.06.28. napján Illaván, I. Lajos király megerısíti a családi adományt. 

 

317,440. bárczai Bárczay László (okirati elıfordulása: 1393-1438) † 1438. febr. 10. – 1441. 
aug. 3. között 
1410.04.09. napján Késmárkon kelt Zsigmond király oklevele, mely értesítette ıt és rokonait, hogy ıket és 

vagyonukat védelmébe fogadta. Egyben mindenkinek megparancsolta, hogy Tussa és Pere birtokban 
senki ne zavarja ıket. 

1421.02.10-én Zsigmond király címert adományozott neki és testvérének, illésnek (1,271,932) a törökök 
elleni harcokban mutatott vitézségükért.  

1426.03.19. napján kelt a szepesi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Bárczay Lászlónak 500 uzuális 
forintért Stroyan fia János és társai eladták Jekefalva, Szentmargitha, Szádmargitha birtokok 1/3-át. Az 
ügylethez 1426.03.22. napján járultak hozzá a Jekefalvi családtagok. 

1430-ban testvérével Illéssel (1,271,932) Zsigmond királytól új adományt nyert, Bárcza, Haradicska, 
Kisfalud és Tisza Abauj vármegyei birtokaira. 

1434.05.25. napján a jászói konvent jelentette, hogy többek nyugtatták ıt és lányát (Orsolya) Ábráni 
Balázs özvegyét, hogy eleget tettek kötelezettségeiknek Ábráni Balázs ingóságai ügyében. 

1437.08.15. napján a szepesi káptalan elıtt ügyvédet vallott. 
1438.02.10. napján Budán kelt okirat szerint Albert király a szepesi káptalant kötelezte tanúvallatásra és 

törvényes eljárásra Rihnói Miklós és társai panasza alapján, mely szerint Bárczay László, Miklós és János 
kivágták Rihnó határában lévı erdıt. 

Egy kassai polgártól megvette a Szepes vármegyében fekvı Jekel- és Margitfalva községek egy 
harmadrészét, melybe beiktatták. 

1441.08.03. napján a leleszi konvent elıtt már csak a fiai szerepelnek az oklevélben, ezért vélelmezhetı, 
hogy már nem élt. 

317,441. Cheley (Cseley) Veronika  
 

317,462. Újnémeti György (okirati elıfordulása: 1458-1460) 
1458-ban királyi biztos a Báthoriak és Mihályfalviak perében. 

 

317,464. felsıvadászi Rákóczi András (okirati elıfordulása: 1459-1476) † 1476. jún. 8. - 
1495. jún. 9. között 
Rákóczi család felsıvadászi fejedelmi ágának alapítója.  
Csicsvai és varannói várnagy. 
1459.02.28. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele, mely igazolta, hogy Palaghi Péter özvegye a 

Rákócziakra (így ırá is) végrendelkezett. 
1463.12.31. napján a leleszi konvent elıtt a rokonság egyezséget köt (ı is) peres ügyeikben, mely 

hatalmaskodások miatt indult. A döntést Rozgonyi Rénoldra bízták. 
1464.09.08. napján a leleszi konvent elıtt Buthkaiak nyugtatták a Rákócziakat nászajándék és leánynegyed 

felıl. 
1464.09.09. napján a leleszi konvent igazolta, hogy ı és társai zálogba adták Zempsei László özvegyének 

Zwha birtokukat 29 aranyforintért. 
1464.10.08. napján a leleszi konvent elıtt Zbugyai Sandrin nyugtatta ıt és társait, hogy Rákócz 

zálogbirtokuk fejében 28 aranyforintot megfizettek. 
1466.02.25. napján neki és társainak esküt kellett volna tenniük a Hoff Imre által indított perben, hogy 

Buthkai Benedek Rákócz határában lévı birtokot nem kaszálta le. 
1466.09.26. napján a leleszi konvent elıtt lesztméri Hoff Imre felperes ıt hatalmaskodással perelte. 
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1466.10.23. napján kelt Mátyás király oklevele az ı és mások panasza tárgyában, mely szerint Balázs 
leleszi prépost a panaszosok részére korábban kiadott oklevelérıl állította, hogy az hamis, azt csalárd 
módon állították ki. A vizsgálat megállapította, hogy a panaszosok ártatlanok. 

1467.02.25. napján kelt Mátyás király oklevele, mely neki, apjának, rokonainak és másoknak 
hatalmaskodási ügyeikben fej – és jószágvesztésben megkegyelmezett. Kötelezte ıket arra, hogy 
minden hasonló cselekedettıl tartózkodjanak, de egyben kötelezett mindenki mást, hogy ne 
háborgassák azokat, akik kegyelmet kaptak. 

1467.07.01. napján kelt Országh Mihály nádor (1,271,472) oklevele, mely szerint a Rákócziak és Morvai 
Balázs, Buthkai Benedek és mások, az egymás ellen kölcsönösen elkövetett hatalmaskodások miatt 
indult perben egyezséget kötöttek. 

1468.06.03. napján kelt Mátyás király oklevele a jászói konventhez, melyben Perényi Péter panaszáról 
értesülünk, miszerint 1467.05.03. napján ı és mások Zywynye birtokon élı familiárisát megcsonkították 
és kifosztották. A támadást Rozgonyi Rénold és mások parancsára követték el. 

1468.07.07. napján a jászói prépost jelenti Mátyás királynak, hogy Abaúj megyében vizsgálatot tartottak és 
a panaszt alaposnak találták. Az ügy: 1467.12.25. napján ı és társai Perényi Péter Bordaffalwa birtok 
erdejébıl 300 kövér disznót Rozgonyi Rénold parancsára elhajtottak. 

1468.12.19. napján kelt Pálóci László országbíró oklevele, melyet a jászói konventhez írt a panaszára, 
miszerint a Zempseiek a Rákóczon lakott familiáriusukat Bassa birtokról visszajıve lerohanták és 
kifosztották. 

1469.02.26. napján Országh Mihály nádor ıt és társait 1469.01.31. napján megbírságolta arra az esetre, ha 
magukat nem tudják kimenteni, hogy miért maradtak távol Scempsey János és Nagymihályi Edemfy 
Ambrus alperesekkel szembeni ügyben. Az igazság az, hogy ügyvédjük 1469.01.13. napján megjelent és 
44 napig várt az alperesekre. 

1469.03.20. napján kelt okirat szerint Országh Mihály nádor (1,271,472) elıtt Gercheli Balázs és fiai terhét 
is vállalva, (és mások nevében is) nyugtatta a Rákócziakat és másokat az ellenük elkövetett mindenféle 
vérontás, károkozás, hatalmaskodás felıl. 

1469.05.16. napján kelt okiratban a jászói konvent jelezte Országh Mihály nádornak (1,271,472), hogy a 
közte, testvérei és a deregnyıiek között folyó perben fel akarták becsülni Deregnyıi Nagy Pál deregnyıi 
birtokát, azonban  Buthkai András és társai a becsüsöket elkergették. 

1469.11.30. napján kelt okirat szerint perben állt a Deregnyıiekkel. 
1470.01.12. napján Budán kelt Pálóci László országbíró oklevele, melyben meghagyta az egri káptalannak, 

hogy vizsgálja ki Buthkai András és társai panaszát, mely szerint ı és testvérei, apjuk és mások 
Deregnyı birtokon a hitbér és jegyajándék címen Deregnyıi Dorottyának adott és általa Buthkai 
Andrásnak zálogba adott birtokot elfoglalták a jegyajándék és hitbér kifizetése nélkül. 

1470.02.22. napján a leleszi konvent elıtt a Deregnyıiek elismerték, hogy Annának, Rákóczi István 
feleségének fizetendı hitbér, jegyajándék, leánynegyed tekintetében ı és testvérei kötelezettségeiket 
teljesítették. 

1470.04.19. napján kelt a leleszi konvent okirata, mely szerint Zalok birtokon idézték ıt, testvéreit, apját és 
másokat a fenti ügyben. 

1470.06.16. napján kelt Mátyás király okirata a leleszi konventhez, mely szerint ı és társa panaszt jelentett 
be a Deregnyıiek hatalmaskodása miatt Zalok és más birtokkal kapcsolatban. 

1474.11.19. napján a leleszi konvent elıtt özvegy Rozgonyi Jánosné egy birtokot malommal együtt zálogba 
adott neki és testvérének 200 aranyforintért. 

1476.06.08. napján kelt Báthory István országbíró bizonyságlevele, mely szerint ı és fiai és Kasmyri Gáspár 
és társai 24 hordó bor ügyében elkövetett és egyéb hatalmaskodások ügyében egyezséget kötöttek. 

317,465. körtvélyesi Polyák Krisztina (okirati elıfordulása: 1475-1482) 
1475.08.25. napján kelt oklevélben a leleszi konvent elıtt ı és rokonai nászajándék, hozomány, 

leánynegyed felıl nyugtattak másokat. 
Ugyanezen a napon Alsóbajor ügyében kelt oklevélben szerepel rokonságával együtt. 

 

317,466. Haraszthy László 
Talán ıse lehetett gutori „Nagy” László (okirati elıfordulása: 1431-1457), alnádor, udvari lovag, akinek apja 

András volt. További kutatást igényel a kérdés megnyugtató lezárása. 
 

317,472. Kállay János (okirati elıfordulása: 1398-1464) † 1478. 
Más néven „Lıkös János”. 
1426-ban Radul elleni Oláhországi hadjáratban szerzett érdemeiért Zsigmond királytól 1427-ben 

adományokat kapott. 
1426-ban Ozorai Pippó seregével harcolt, emiatt 1427-ben megkapta Vásároskállót és más helységeket a 

hozzájuk tartozó királyi joggal. 
1435-ben Budán kelt okiratban (kérésére) Pálóci Máté nádor (1,268,762) Laskodon határjárást rendelt el. 
1435-1436 között Pálóci Máté (1,268,762) és Pálóci László familiárisa. 
1435-1436 között alnádor. 
1446-évi rákosmezei országgyőlésen Szabolcs vármegye fıispánja. 
1446.07.23. napján Kállóban bizonyságlevelet ad ki alispánként a szabad vármegyei porták megrovására. 
1446-1461 között Szabolcsi fıispán a rákosi országgyőlésen. 
1447-ben elıkelık között szerepel és alországbíró. 
1464-ben Mátyás király rendeletben kötelezte arra, hogy Szapolyai Imre bántól átvett (rábízott) kétezer 

aranyforintot adja vissza. 
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Igen sok iratban szerepel, azonban a sok okiratban több, azonos nevő személy miatt a szétválogatás 
mélyebb kutatást igényel. 

= 1450. márc. 18. után 
317,473. N. Julianna (okirati elıfordulása: 1459-1483) † 1483. jún. 28. után 

Odoardo Manini sókamarás (1450.03.18. napján még élt) özvegye volt mielıtt Kállay Jánoshoz ment volna 
feleségül. 

1476.04.18. napján Budán kelt okiratban ı, mint kiskorú gyermekei gyámja (Pál, Zsófia, Erzsébet) Mátyás 
király elıtt osztozik nagykorú fiával, Jánossal. 

1478.11.15. napján Szentjobbon a szentjobbi konvent Mátyás király parancsára bizonyítja, hogy ıt a fia, 
János háborgatta a birtokában. 

1483.06.28. napján Budán kelt okiratban meglepı módon mostohafiaként (!) nevezik Jánost, aki 
birtokaiban zavarja az özvegyet. 

Érdemes lenne tovább kutatni, valójában mely családból származott, lehet, hogy Odoardo Manini külföldrıl 
érkezett feleségeként érkezett Magyarországra. 

 

317,474. = 635,730. 
317,475. = 635,731. 
 

317,476. kırösnadányi Nadányi Márk (okirati elıfordulása: 1397-1462) † 1462. máj. 24. után 
Nagy valószínőséggel a Sárkány-rend lovagja. 
1410-1425 között apjával megépíttette a körösladányi várkastélyt. 
1433.01.04. napján Sienában kelt okiratban Zsigmond király felszólította, hogy siessen a segítségére. 
1433. novemberében két nagynénjének kiadta a leánynegyedüket. 
1435.04.24. napján Budán kelt okiratban Báthory István országbíró jelentette, hogy Újhelyi Miklós fia 

Demeter tiltakozott, hogy Márk néhány éve elfoglalta Dersbolcha birtokát. 
1435.09.07. napján kelt okiratban Pálóci Máté (1,268,762) nádor jelentette, hogy augusztus 19. napján a 

Várad mellett tartott Bihar-Kraszna megyék győlésén Újhelyi Demeter és mások elıadták, hogy Márk 
néhány éve elfoglalta Bulchhyda birtokát. Ügyvédje azt válaszolta, hogy Márkot oklevelek alapján 
jogosan illette meg a birtok. 

1437-ben kelt az aradi káptalan oklevele, mely szerint Teleki Jakab és társai és Nadányi Márk kiegyeztek 
Tanchus Pál megölése ügyében, ahol a gyilkosságot Nadányi Márk követte el. 

1439-ben panaszolja a ványai tiszteket, hogy három póhalmi jobbágyát elköltöztették Ványára. 
1444. évben országgyőlésen követ. 
1447.08.25. napján Vácon kelt oklevélben az országnagyok utasították az aradi káptalant, hogy Nadányi 

Márk panaszát vizsgálja ki. A panasz szerint Baksás Tamás és társai Nadányi Márk gyarmati ás barsai 
birtokából egy részt elcsatoltak, és más jogsértéseket követtek el. 1447.09.29. napján az aradi káptalan 
jelentete, hogy a panasz valós volt. 

1454.05.27. napján Prágában kelt V. László király oklevele, mely bizonyítja, hogy Nadányi Márk által most 
birtokolt Thokfeuld-et Hencz Henriknek adományozta. 

1462.05.24. napján Budán kelt Mátyás király oklevele, melyben kötelezte a csanádi káptalant, hogy a 
Symaiak és társaik panaszára vizsgálja ki, hogy Márk (Eghei László és társai akarata szerint) a 
Nadányban lakó (fegyveres) jobbágyokkal a panaszosok Újfalva nevő birtokára rátört-e, és elvette-e a 
jobbágyoktól a kifogott halakat és elkövetett más hatalmaskodást, jogsértést. 

 

317,488. Szokoly András (okirati elıfordulása: 1480-1491) 
1483-1489 között szörényi bán Haraszthy Ferenccel. 

317,489. N.N. (okirati elıfordulása: 1499) 
 

317,490. podmanini Podmaniczky János (okirati elıfordulása: 1467-1514) † 1514. szept. 27- 
1514. nov. 11. között 
1467-ben anyjával együtt említik. 
1471-ben apjával együtt megkapta Beszterce várát és tartozékait adományba. 
1480-1489 között testvéreivel szerepel együtt apja okirataiban, e tekintetben lásd.: Podmaniczky Mihály  és 

apjuk leiratát. 
1481.08.10. napján a nyitrai káptalan elıtt feleségének ajándékozta Pruz birtoka felét. 
1484-ben adományt kapott Horovec, Szucsinfalu, Lehotka birtokokra, ezen adományt féltestvéreire is 

kiterjesztette. 
1489.07.05. napján az 1467 óta zajló perben egyezségre lépett (testvérei nélkül) Bán város ügyében 

Ludányi Tamásnéval, ami ellen formálisan tiltakoztak a kiskorú testvérei. Ezt követıen rövid idıre 
megromlott testvéreivel a viszonya. 

II. Ulászló király híve, választásánál támogatója, aki ezért adományokkal, és tisztségekkel jutalmazta. 
1491-1492 között vehette el Léva Borbálát, mely házassággal jelentıs összeghez jutott és néhány év múlva 

a guthi Országh család vagyonának egy részét is megszerezte. Pereket indított pl. Csejte, Jókı, 
Tapolcsány, Surány, Szécsény, Hollókı, Sirok és Szomolya várak iránt. Mindemellett saját maga is 
rengeteg birtokot szerzett. 

1494.11.03. napján Podmanicky Vencel átruházta neki Hricsó várát és a bicsei várkastélyt. 
1495-ben megszerezte Vrchtepla tulajdonjogát is a szalóki Boda családdal kötött egyezség folytán, és 

Precsini Lászlótól megszerezte Precsint. 
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1496-ban Szapolyi Istvánnal (317,066) Ledec és Mojtin birtokait elcserélte Milochov, Márkuslehota, Hrabatin 
birtokokra. 

1495.07.12. napján Podmaniczky Vencel átruházta rá Precsin felét arra az esetre, ha fiúutód nélkül halna el. 
1496.-ban féltestvéreivel egyezségre lép, és megkapja Driennovét, Szucsinafalvát, Horovecet, Lehotkát. 
1498.11.07. napjától királyi kamarás 
1499-ben II. Ulászló király megbízásából a zágrábi püspökség birtokainak kormányzója. 
1501-ben a Kvassay családdal egyezkedett és megszerezte Kvassót. 
1503-1514 között kamarásmester, majd fıkamarás 1504-tıl. 
1504-ben megszerezte Lednicét, ugyanebben az évben a segítségével sikerült megakadályozni azt, hogy 

Corvin Jánost nádorrá válasszák. Emiatt hálából a király bárói rangra emelte olyan címerrel, mely 
részben egyezik a Jagelló címerrel. 

1508-ban megszerezte Sztrecsen várát, Zsolna városát, Szucsán várát (bár itt ellentmondás miatt a 
beiktatás elmaradt). Ugyanekkor Szentetornya, Szentandrás stb birtokokat megszerezte, melyek Corvin 
Kristóf halála miatt a koronára szálltak vissza. Vágbesztercét tette meg gazdálkodásának központjává, 
tehetségesen gazdálkodott. 

1510-1512 között pozsonyi ispán és pozsonyi kapitány. 
1510-ben feleségül vette Csáky Margitot, emiatt újra felosztotta féltestvéreivel a Podmaniczky vagyont.  
1511-ben Korlátkıi Osvald (158,546) átruházta rá a Hatnai zálogbirtokokat. 
1511.10.29. napján Margit lánya férjhezmenetele alkalmával nyugtatja rokonait a hitbér és jegyajándék és 

leánynegyed megfizetésérıl. 
1511.12.03. napján Budán ı és felesége Margit, és lánya (Szokolyné) nevében arra kötelezi magát, hogy ha 

Somi Gáspár nekik visszafizet 2000 forint vételárat, akkor kiadják Vál birtok felét. 
1513 végén 1514 elején megszületett Podmaniczky Ferenc Ádám nevő fia, azonban második felesége 
Csáky Margit a szülés után gyermekágyban meghalt. 

= 1491-1492 
317,491. Lévai Borbála (okirati elıfordulása: 1478-1498) † 1498. jan. 22. - 1501. dec. 7. kö-

zött 
1492.01.21. napján a garamszentbenedeki konvent elıtt a maga és férje nevében nyugtatta atyját a neki 

járó leánynegyed kifizetésérıl. 
1498.01.22. napján kelt Szapolyai István nádornak (317,066) a nyitrai káptalannak írt oklevelébıl derül ki, 

hogy Borbála anyja Országh Borbála volt. Az okiratban Országh Zsigmondot kötelezték Lévai Borbála 
kielégítésére leánynegyed és hitbér ügyében. Érintett birtokok: Cseszte, Jókı, Topolcsány, Surány (?), 
Szécsény, Hollókı, Sirok, Szomolány. 

 

317,492. makófalvi Makó (Makay) Gergely (okirati elıfordulása: 1505) 
Több okiratban elıfordulhat 1475-tıl kezdve, de nem vagyok biztos a beazonosításában, ezért mellızöm az 

okiratok részletezését. 
1505 évi rákosi országgyőlésen Csanád vármegye küldötte. 
Itt közlöm férfiági felmenıit, okirati elıfordulással, mivel egy vagy két generáció nem ismert pontosan:  
Makó N. – Miklós – Péter (1401) – Pál (1337-1339) – Pál (1290-1323) – Dénes (1256-1290) – Csanád 

(1256) – Waffa († 1256 elıtt) – Belényes bán (= 651,196,960.) 
 

317,494. albisi Zólyomi János (okirati elıfordulása: 1517-1521) 
317,495. Pestyéni Katalin 
 

317,520. = 317,728 
317,521. = 317,729 
 

317,524. bertóti Berthóthy Szaniszló (okirati elıfordulása: 1495-1553) † Sárosvár, 1533. dec. 1. 
Sárosi alispán, sárosi kapitány 
1495.01.21. napján a szepesi káptalan elıtt Berthóthy Veronika (özvegy Dobó Zsigmondné) a férje után 

járó hitbért, jegyajándékot és a férjének elzálogosított birtokait neki és testvérének adta. Érintett 
birtokok:Nagyhermány, Dobó, Pétermezeje és Bodonlaka, Bozinka. 

1510.07.05. napján Tatán kelt II. Ulászló király oklevele, melyben neki és fiainak érdemeikre tekintettel 
adományozta Bertó, Szentkereszt, Hrapkó stb. birtokokat. 

1514.03.03. napján Budán kelt II. Ulászló király oklevelében Sáros megye alispánja. 
1518.09.06. napján Budán kelt oklevélben Perényi Imre nádor idéztette ıt és embereit sóvári Soós Péter és 

fia panaszára indult hatalmaskodási ügyben. 
1522.01.15. napján Budán kelt Perényi Péter magánlevele, melyben kéri tıle, hogy menjen Váradra, egy 

megbeszélésre. 
1523.07.28. napján kelt Báthory András szatmári ispán levele, melyben arról tájékoztatta, hogy a hozzá a 

közös ügyükben küldött Hosszúmezei Györgyben megbízhatnak.  
1523.10.04. napján kelt okiratban a jászói konvent elıtt Tárczai István özvegye birtokokat zálogosított el 

neki 200 réhi forintért. Érintett birtokok: Bogdan, Abraan, Segnye. 
1524.08.17. napján Budán kelt II. Lajos király oklevele Tárczay Miklós (158,874) panaszával kapcsolatban, 

mely szerint ezen Miklós nıvére (Warkoch Kristófné) részére Szaniszló és mások tudtával 1000 forintot 
fizetett ki, azonban a nyugtát elhagyta, ezért kérte, hogy e tekintetben vegyenek fel Szaniszlótól 
tanúvallomást. 
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1526.04.06. napján Budán kelt okiratban II. Lajos király elengedte neki és Ferencnek a 15 dénáros 
hadisegedelmet, mert Szaniszló Lıcsén követségben járt a lengyel király küldöttségénél. 

= 1510. febr. 6. elıtt 
317,525. raszlavici Raszlaviczay Ilona (okirati elıfordulása: 1510) † 1510. febr. 6. után 

1510.02.06. napján Budán kelt II. Ulászló király oklevele, melyben neki és férjének (másokkal) érdemeikre 
tekintettel adományozta Raszlavica birtokokat. 

 

317,528. Istenmezey Antal (okirati elıfordulása: 1529) 
317,529. Finkey Anna 

Talán Finkey Gábor (okirati elıfordulása: 1497) és N. Zsófia lánya, ezt az is alátámaszthatja, hogy Finkey 
János (azonos idıben) Istenmezey Anna férje volt. 

Ha helyes a feltételezés, akkor az ısfája: 
635,058. Finkey Gábor (okirati elıfordulása:1497) 
635,059. N. Zsófia 
 
1,270,116. Finkey Benedek 
 
2,540,232. Finkey László (okirati elıfordulása: 1483) 
2,540,233. Bessenyıi Anich 
 
5,080,464. Finkey Jakab (okirati elıfordulása: 1408) 
 
10,160,928. Finkey László 
 
20,321,856. Finkey Jakab (Okirati elıfordulása: 1353) 
20,321,857. Laádi Constantina 
 
40,643,712. Petı de Nagyfinke (Finkey Család) 
40,643,714. Laádi Teodor 
 
81,287,424. Heem (Finkey Család) 
 

317,536. Bégány (Bakos) László (okirati elıfordulása: 1449) 
 

317,540. ilosvai Ilosvay István (okirati elıfordulása: 1470-1530) 
1518-ban perlik fiaival egy 1505 évi birtokháborítás miatt. Felperes Ilosvay János. 
Elsı felesége (akitıl 158,770. Ilosvay András származik) ismeretlen, második felesége Dolhay Hedvig. 

 

317,542. Bégány Simon (okirati elıfordulása: 1503-1505) 
 

317,548. Jakcs János (okirati elıfordulása: 1450-1466)  
1460.04.21. napján kelt okiratban talán ı szerepel. Az okiratban Jakcs János visszaadja Drágffy Miklósnak 

(1,271,846) Cheh, Syelmed, Thohath, Kozta, Chokman, Aranymezı birtokból azokat, melyeket Drágffy 
Miklós ıseitıl szerzett. 

1461-ben zálog címén beiktatták Kis-Almás birtokba. 
Igen sok okirat van, ameylben Jakcs János szerepel, ezek elkülönítése értékes adatokkal bıvítené a 

szócikket. 

317,549. Nyársapáti Klára (okirati elıfordulása: 1504-1507) 
1504.10.20. napján Werbıczy István vele elcserélte Nyársapátot Halabor és Kerepec birtokaira. 

 

317,562. alcsebi Gacsályi László 
 

317,564. Bardocz Mihály 
Bezonosítására vonatkozó kísérlet adatait lásd.: 79,391. Bardocz Dorottyánál. 
Eszerint 1554-ben élhetett. 

317,565. Rohmany Katalin 
Fenntartásokkal kezelendı adat. 

 

317,566. Bellyéni László 
317,567. Bekény N. / Sári Ilona 

Nem teljesen érthetı a genealógia ezen a ponton ezért, nem folytatom tovább. 
 

317,632. bizáki Puky István  † 1472 után 
A bizáki Puky – Poky család ıse, a Veszprém megyei Izkázra költözött, majd Borsod megyében telepedett 

le. 

317,696. Szemere Lırinc megölték † Keechyfeld,  Pokoltó, 1435. 
İ és testvére (György) állandó vitában állt Bakos nagybátyjaival (Antal, Pál, János).  
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1435-ben rokonai, gagyi Bakos Pál és Antal megölték György nevő fiával együtt "Keechyfeld" erdıben, 
amikor garadnai vármegyegyőlésre mentek. A gyilkosság következtében Bakos Pál, Antal és János 
gyermekei az összes szemerei részüket a Szemerei családnak átadták. 

Elsı felesége Orosz Klára. 

317,697. Lovagfalvy Dorottya † 1435 után 
Elıbb Thelky Balázsné. 
Nagybátyja volt Lovagfalvy György és János. 

 

317,704. Fúló István (okirati elıfordulása: 1471) 
Keech és Gibárt birtokosa 

 

317,706. Szendi György (okirati elıfordulása: 1485-1493) 
 

317,708. Baktai István 
 

317,712. Kinisy Miklós (okirati elıfordulása: 1437-1475) 
1437-ben Miklós és rokonai „de Felsew Kynis” elınevet használják, amikor a jászói konvent okirata szerint  
100 forintért kiváltották zálogból Kérchi Benkes Jánostól kinizsi részüket, Nagyberek résszel, Cywhath erdı 

felével. 
1453-ban elfoglalta féltestvére Kinisy Antal birtokát (amíg az a török ellen háborúzott), ezért ıt a 

mostohaanyja beperelte. 
Hét jobbágytelket adott zálogba Pohárnok István tályai várnagynak. 
1475-ben a jászói konvent elıtt másokkal együtt egy malom átadásával kapcsolatban nyilatkozott. 

317,713. szucsáki Tomori Margit 
Teljesen bizonytalan a genealógia. 
Tomori Margit apja talán György vagy László. Margit (így) Tomori Pál (1475-1526, Mohács, hadvezér, 

kalocsai érsek) és István testvére, vagy inkább nagynénje lehetett. Ha nagynénje volt, akkor apja 
Zsigmond lehetett. 

 

317,716. rakottyási Góbis Mihály (okirati elıfordulása: 1440-1477) 
1455–1460 között kércsi Góbis Mihály néven szerepel. 
Kércsi Góbis Mihály a jászói konvent pecsétjét elvette (ekkor „számkivetésbe került” jegyzı) és a 

prépostság Kércs nevü birtokát magának és testvéreinek „adományozta”, azaz okiratot hamisított. 
Hosszú idıbe került, mig a prépostság a birtokát Góbis Mihály utódjaitól visszaszerezte. 

 

317,718. butkai Buthkai „Keszeg” Mihály (okirati elıfordulása: 1494-1506) 
1494.09.20. napján kelt leleszi konvent okirata szerint egy nagytornyai jobbágyot elfogatott, és az újhelyi 

piacon is több jobbágyot fogott el és vetett börtönbe. Erıszakoskodásai talán arra vezethetık vissza, 
hogy az Újhelyi vár (Patak vára) castellanusa volt. 

1496-ban II. Ulászló király megerısítette a Buthkai címert.  
1497.08.10. napján regéci várnagy, Abaúj vármegye alispánja. 
1501.11.12. napján a leleszi konvent elıtt ı és testvérei, anyjuk, Károlyi Orsolya hozománya, jegyruhája és 

leánynegyede fejében Károlyi Lancz László özvegyét és fiát kielégítették. 
1506-ban Tolcsván szılıt adományozott a pálosoknak. 

317,719. csaholyi Csaholyi Orsolya 
 

317,720. Palotai (Szilassy) Balázs (okirati elıfordulása: 1477-1524) 
1477-ben Losonc-Tugárt kapta Mátyás királytól adományba. 
1522.05.24. napján Budán kivizsgálták az ügyét, mely szerint amíg ı a török ellen hadat viselt, addig fia és 

annak felesége a pilisi udvarházból elvitte a Tugárra vonatkozó okleveleit. 
1524.05.11. Üllın, Pest megye hatósága jóváhagyja az ı és fia Mátyás egyezségét, ami szerint Mátyás 16 

telket választhatott ki bárhol magának. 
Második felesége Penczy Zsófia (okirati elıfordulása: 1519) 

317,721. N. Fruzsina † 1519. elıtt 
 

317,728. Putnoky György (okirati elıfordulása: 1446-1469)   
317,729. felsı-gechei Gechey (Sebestyén) Margit / Dóra  

Szemere Kelemen (79,424) második feleségének unokatestvére. 
 

317,740. Máriássy László (okirati elıfordulása: 1445-1462) † 1466. 
Sáros megyei kapitány és alispán. 
1458.10.28. napján Nándorfehérváron kelt okirat szerint Mátyás király meghagyta a szepesi káptalannak, 

hogy szólítsa fel ıt és társait, hogy a zálogösszeg ellenében adják vissza Toplicai Szaniszló lıcsei polgár 
özvegyének és lányának a leszkaványi jobbágytelkeket. 

1459.06.06. napján kelt okiratban jelentette a szepesi káptalan, hogy egy vizsgálat után felszólította ıt és 
társát a birtokok visszaadására a fenti ügyben. 

1464.06.04. napján a szepesi káptalan elıtt (valószínőleg ı az) eltiltották Komárfalvai birtokrészek és 
Hysfalui kúria megvásárlásától. 
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317,741. domahidi Csehi / Csehy Anna (okirati elıfordulása: 1466-1497) † 1502 
Férje halála után pereket volt kénytelen indítani, ezek során kért segítséget Darholcz kapitánytól (Gölnic 

kapitánya), aki azonban a birtokokat megpróbálta magának átjátszani.  
1466-ban Országh Mihály nádor utasította a szepesi káptalant, hogy ıt és hét gyermekét iktassa be családi 

birtokokba, és Mátyás király meg is védte Darholcz kapitánytól.  
Férje halála után 1469-ben kibékült Szaniszló lánya, Máriássy Borbálával, rendezve a Závadkáról és 

Goldbachból korábban elrabolt egyházi kincsek sorsát.  
1476.08.10. napján a szepesi káptalan elıtt ı és társai nyugtatták Daróczy Pált, hogy a Sebesi László ellen 

jogbiztosító oklevelek kiadása iránt indított perben ıket megfelelıen képviselte. 
1497.07.21. napján a szepesi káptalan elıtt ı és társai nyugtatták Kaczinkai Dénes lányait a Dénes fia 

László özvegye után, férje birtokából járó hitbér és jegyajándék ügyében. 
 

317,746. Csontosfalvi Zsigmond 
 

317,748. tárczay Tárcai Tamás (okirati elıfordulása: 1449-1493) † 1493.; temetve Héthárs 
temploma 
Mátyás király udvari familiárisa, hadvezére, fiatal korában királyi udvarnok. 
1468-ban Tarkı várát és tartozékai harmadrészét adományba kapta. 
1474-ben 6000 fıs sereget vezetett Lengyelországba, ott elfoglalta Zmigrad várost, 200 falut kifosztott, 

több ezer foglyot szedett. 
1478-ban Mátyás ismét kinevezte a lengyelországi hadak parancsnokának, de a hadi helyzet megváltozott, 

és a hadjáratra nem került sor. 
1477-ben a Tarkıi javak nagyrészét megszerezte. 
1479-1480 között hadi érdemeket győjtött a karantáni és stajer hadjáratokban. Ez utóbbiakban a salzburgi 

érsek és a seckaui püspök várait foglalta el. 
1480-ban bevette Radkersburgot és ostrom alá vette Grazt is. 
1493-ban halt meg, sírjára vésette:  

„ Hic sepultus est generosus ac strenuus miles Dominus Thomas Tárczay. Anno 1493” 
Héthárs-i templomban temették. 

= 1471. után 
317,749. rimaszécsi Szécsi Katalin (okirati elıfordulása: 1469-1521) † 1521 után 

Elsı férje Buzlai Miklós (okirati elıfordulása: 1469-1471), második férje Tárcai Tamás (+1493), harmadik 
férje Budai Kanclir János (okirati elıfordulása: 1507), negyedik férje G. Keserő István (okirati 
elıfordulása: 1512-1521, alnádor)  

1521-ben még élınek említik a negyedik férjével együtt. 
 

317,750. bolondóci Bánffy „Sisak” János (okirati elıfordulása: 1450-1517) † 1517. márc.12.-
1519. máj. 20. között 
Zászlósúr. 
1514-ben fıpohárnokmester. 
1514-ben a Dózsa-féle parasztlázadókat Kolozsvárnál az ı és Drágffy János által vezetett sereg szétverte. 
Apatinnál megmentette Drágffy Jánost, akinek a lovát kilıtték és a lázadók majdnem megölték. 
Egyes források 1525 körülre teszik a halálát. 
Elsı felesége homonnai Drugeth Katalin (okirati elıfordulása: 1486) 

317,751. szomszédvári Henning Margit (okirati elıfordulása: 1506-1523) 
Elsı férje Erdıdy Bálint. 
1506.02.15. napján a vasvári káptalan elıtt tiltakozott az ellen, hogy ısi birtokukat Tamás esztergomi 

érseknek eladta a testvére (András). 
1517.03.12. napján a zágrábi káptalant felszólították, hogy Beriszló Péter püspök és bán ítéletlevele alapján 

adassák vissza a következı várakat, birtokokat neki (ekkor még nem özvegy): Szomszédvár, Selyn 
vára, Sthwbytza kastély, Sthwbytza, Chycha, Bodocz. A birtokokból kivették Henning András özvegyét 
illetı részeket. 

1519.05.20. napján a horvát bán elé idézték, mert többen ellentmondtak Bakócz Tamás érsek és Erdıdy 
Péter Szomszédvár és más birtokba való beiktatása ellen. 

1519.07.20. napján kelt okiratban jelentette a zágrábi káptalant, hogy megkapta II. Lajos király oklevelét, 
amelyet Bánffy János özvegyének írt. Eszerint a kérésére átírta a conservatóriumban megtalált, 
1517.09.09. napján kelt okiratot Henning András birtokadományozásáról. 

1523-ban Désházi Istvánnal átveszi Zselin várat 
 

317,752. Szinyei Merse „Posztumusz” János (okirati elıfordulása: 1419-1464) * 1419. ápr. 
25. elıtt † 1464. dec 11. után 
Királyi aulicus. 
1419.04.25. napján kelt Zsigmond király oklevele, mely szerint apja halála után született. 
1423.10.28.-án kelt a szepesei káptalan oklevele, mely szerint özvegy anyja perben állt, ebben a perben ıt 

„puer” megjelöléssel illették. 
1437.09.30.-án kelt a szepesi káptalan oklevele, eszerint az augusztus 22-i királyi beiktató parancsban 

jelölt birtokokba beiktatták. Érintett birtokok pl.: Újfalu, Jernye, Panyik, Lipolc stb. 
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1464.12.11.-én Budán kelt Mátyás király oklevele, mely szerint a király figyelembe vette az ıs és társa  
szolgálatait, ezért engedélyt adott arra, hogy a Szinnye birtokon emelt kastélyt vagy erıdítményt 
birtokosi módon használja. 

A Szinyei Merse Család közvetlen ıse. 

317,753. berzeviczi Berzeviczy Erzsébet (okirati elıfordulása: 1465-1471) † 1471 után 
 

317,754. = 317,748. 
317,755. = 317,749. 
 

317,756. izbugyai Izbugyai István (okirati elıfordulása: 1449-1492) † 1492. nov. 11. – 1493. 
aug. 9. között  
Dési sókamaraispán. 
1449-ben királyi ember. 
1472-ben Borsod vármegyei ispán. 
1475-1478 között sókamaraispán. 
1472-1474 és 1479 között Diósgyır várnagya. 
1472.07.31. napján Mátyás király neki adományozza a magvaszakadt Cudar Jakab koronára visszaszállt 

egyes birtokait:  Kaproncza, Lwzan és Bwyak (Sáros vármegyében). 
Miskolcra történı borszállításal kapcsolatban keletkezett több oklevélben szerepel, a király a szigorú 

szabályok betartására utasítja (remetékkel kivételezett). 
1473.03.22. napján Gömör vármegye ispánja. 
Ezután is több okiratban szerepel hivatali ügyekben, illetve saját birtokügyeiben. 
1492.11.11. napján II. Ulászló király oklevelében utasította a jászói konventnek, hogy zálogügyben iktassa 

vissza Zempse-i Lászlót Ruzka birtokrészébe Zbugya-i István és felesége, Margit ellenében. 
İsfáját nem tudtam rekonstruálni, de legvalószínőbben: 

635,512. Zbugyai Sándor / Sandrin (oe.: 1457) 
 

1,271,024. Zbugyai György (oe.: 1415) 
 

2,542,048. Zbugyai Lukács (oe.: 1373-1405) 
2,542,049. Hermáni Póka Anna (oe.: 1412) 

 

5,084,096. Zbugyai Pál (oe.: 1337-1358) 
5,084,098. Hermáni Póka istván 

 

10,168,192. Péter (Izbugyai Család) 
 

20,336,384. Bodiszló (Izbugyai Család) 
 

40,672,768. Rászló (Izbugyai Család) (oe.: 1268) 
 

81,345,536. Wolen (Izbugyai Család) 

317,757. sóvári Sós Margit (okirati elıfordulása: 1492-1519) † 1519. júl. 3. – 1522. jan. 20. 
között 
1492.11.11. napján II. Ulászló király oklevelében utasította a jászói konventnek, hogy zálogügyben iktassa 

vissza Zempse-i Lászlót Ruzka birtokrészébe Zbugya-i István és felesége, Margit ellenében. 
1493.08.09. napján a szepesi káptalan oklevele szerint sóvári Soós János özvegye (Anna) nyugtatta özvegy 

Zbugyai Istvánné Sós Margitot hitbérét és nászajándék ügyben. Érintett birtokok: Sóvár vár fele és a 
hozzátartozó Sowar, Sebefalwa, Chanalos, Felsewfalw, Gywlweez, Bolchafalwa, Mocharmal, Kys Saros, 
Hannosfalwa, Hermanwagasa, Petherfalwa, Palwagasa, Byztra, Zachwr, Zenthgywrgh, Dauidwagasa, 
Czeke stb. birtokok. 

Ezután több okiratban elıfordul, ahol férje korábbi ügyeivel kapcsolatban rendelkeznek (pl.: birtokok 
elfoglalása stb.). 

1518.04.28. napján a jászói konvent elıtt a maga és lánya nevében a zálogban lévı Lipóc várára felvett 
újabb 100 forintot. 

1519.07.03. napján kelt okiart szerint a jászói konvent elıtt Sárosmál birtokrészét 70 magyar aranyforintért 
zálogba adta Swethlyk Benedek bártfai polgárnak. 

1522.01.20. napján kelt DL-DF:84145 jelzető oklevél alapján vélhetıen már nem él. 
 

317,758. = 317,064 
317,759. = 317,065 
 

317,760. vajai Vay Pál,  † 1507. febr. 3. elıtt 
1507.02.03. napján kelt II. Ulászló király okiratában szerepelnek a fiai, feltehetı, hogy ekkor már nem élt. 

 

317,764. Csicsery (Orosz) András (okirati elıfordulása: 1447-1503) 
Magiszter, kancelláriai jegyzı. 
Tusai Péter tornai fıesperes Csicseri Andrást és feleségét Ferenc nevő kisfiúk halála miatt vígasztalja egy 

levélben (Torna, 1503.03.15.) 
1459.06.24. napján Budán kelt Mátyás király oklevele, ebben kúriai királyi emberként szerepel. 

317,765. N. Erzsébet (okirati elıfordulása: 1503) 
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317,768. nagymihályi Pongrácz Mihály 
 

317,770. Csicseri / Chychery Miklós (okirati elıfordulása: 1447) 
 

317,776. Santus Péter (Tyukodi Család) (okirati elıfordulása: 1398-1429) † 1429. máj. 16. 
után 
1398.01.04. napján kelt a somogyi konvent bizonyságlevele, mely szerint (valószínőleg ı) érintett Wche 

birtok határjeleinek megváltoztatásában. 
1429.05.16. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele, mely szerint egy ügyben kihallgatták rokonaival 

együtt tanúként. 
 

317,788. Csaholyi Lukács (okirati elıfordulása: 1527) 
Elıfordul a következı gyakori névváltozatokkal: Chaholi, Chahol, Csaholyai, Csáholyi stb.  
1527-ben egy hatalmaskodás miatt kiegyezik a sértettel egy szatmári részbirtok és Panit birtokrészt 

zálogjoggal tötrénı átadásáról. 
Kutatható oklevelek vannak az életével kapcsolatban. 

 

317,804. osgyáni Bakos Lırinc (okirati elıfordulása: 1469) † 1469. szept. 19. után 
1469.09.09. napján kelt Országh Mihály nádor (1,271,472) oklevele, melyben utasította a sági konventet, 

hogy vizsgálódjon és intézkedjen, mivel Lırinc és társai 5 éve Bakos Pál osgyáni birtokát elfoglalták, és 
ott hatalmaskodtak.  

1469.09.19. napján kelt a sági konvent oklevele, mely a Hont megyei vizsgálat alapján idézte ıt és társait 
az elıbbi ügyben. 

317,805. márkusfalvi és batizfalvi Máriássy Jusztina * 1427. – 1430 között † 1470 után 
 

317,806. serkei Lorántffy János (okirati elıfordulása: 1508-1560) † 1560-1574 között 
317,807. Derencsényi Borbála (okirati elıfordulása: 1521-1548) 

Apja 1521.09.04. napján kelt végrendeletében egy „kamuka subát” hagyott rá. 
 

317,808. Madocsányi István  
 

317,816. Petry Miklós (okirati elıfordulása: 1495) 
317,817. Zsoldos N. 
 

317,820. Bogáti Miklós/Balázs (okirati elıfordulása: 1549) 
317,821. Apafi Magdolna  
 

317,822. Szepesi István / László (okirati elıfordulása: 1558) 
 

317,824. nagybossányi és nagyugróczi Bossányi János (okirati elıfordulása: 1443-1501) 
1477.11.19. napján kelt a nyitrai káptalan oklevele, mely szerint a káptalan elıtt ı és testvére (és társaik) 

nevében 75 forintért zálogba adták Csavajo birtokukat vezekényi Korlát Gáspárnak és feleségének. 
1498.04.25. napján kelt a garamszentbenedeki konvent oklevele, mely szerint a konvent elıtt Bossányi 

Simon fia János (valószínőleg) neki adta zálogba 47 forintért Bossány, Ujegyház, Szécs, Temes, Csavajó, 
Majzel stb. részbirtokokat. 

317,825. N. Kata 
 

317,826. szlopnai Oroszlánkıi Lénárd 
Csánki Dezsınek a Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában címő munkája alapján 

bizonytalan Lénárd személye, az ott leírtak nem feleltethetık meg Nagy Iván adatainak, ezért Lénárddal 
kapcsolatos okirati adatokat nem közlök. Kutatásra érdemes a kérdés. 

 

317,828. csúzi Csúzy Péter (okirati elıfordulása: 1469-1481) † 1518. elıtt 
Rá vonatkozó iratok fıleg az Apponyi levéltárbn találhatóak. 

317,829. pókatelki Zomor Orsolya (okirati elıfordulása: 1497) † 1518. után 
 

317,832. Benedek de Zelemér (Zeleméry - Kamarás Család) (okirati elıfordulása: 1459) 
317,833. ujlaki Ujlaky Margit (okirati elıfordulása: 1426) † 1459. után 
 

317,834. ruszkai Dobó Domokos (okirati elıfordulása: 1469-1510) * 1469 elıtt, megölték  
† Vámosújfalu, 1510. dec. 28. 
Dobó Istvánnak (1502-1572), az egri várvédı hısnek apja. 
1469-ben kiskorú. 
1470.06.19. napján Mátyás király oklevele a jászói konventhez, melyben anyja és fia panaszáról ír, mely 

szerint Strithei Osvát és Gáspár cinkosaikkal 1470.06.24.-e körül Komorócz birtokon lévı jobbágyokat 
félholtra verték, ingóságaikat és földjeiket elvették. A vizsgálat 1470.09.08. napján igazolta a panaszt. 
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1470.10.01. napján a leleszi konvent elıtt 1 márkáért megvette társaival Komoróczi Osolth Jánostól és 
társaitól Újzahar és Jenke birtokokat. 

1473-ban egy jótállási ügyben szerepel. 
1474.03.04. napján a leleszi konvent elıtt ı és Imre testvére eltiltotta anyjukat Ruszka, Radych és más 

birtokok eladásától. 
1474.04.18. napján Ung megye elmarasztalta Tharnóczi Tamást, mert nem jelent meg Domokossal 

szembeni perében. 
1474.12.21. napján a leleszi konvent elıtt Chaholi András (arra az esetre, ha háborúban meghalna) tıle, 

Imrétıl és anyjuktól kölcsönkért 400 aranyforint ellenében zálogba adta a következı birtokokat: Gebe, 
Jánosi, Tunyog, Parasznya, Kocsord, Zalka. 

1475.08.11. napján Mátyás király kérelemre az ı, testvérei és anyjuk Ung megyei birtokait áttette (!) Bereg 
megyébe. A birtokok: Ruszka, Nagydobrony, Zahar, Komorócz, Kadich, Rath. 

1486.07.05. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele, mely szerint bátyjával (Imre) egyezséget kötött 
fogott bírók ítélete alapján a ruszkai nemesi kúria ügyében, mely szerint a szokásjog szerint a fiatalabb 
fiúra kell annak szállnia (Domokos). Az egyezség szerint Imre 5 évig lakhatott a házban, de köteles volt 
az oklevél szerinti beruházásokat elvégeztetni. 

1488-ban, amikor Imre meghalt, még mindig nıtlen volt Domokos. 
1505.-évi rákosi országgyőlésen Ung vármegye követe. 
1510-ben meghalt a sógora, Czékey Márton, aki után olyan örökösödési szerzıdés maradt, ami szerint 

Tárczay Miklós (158,874) részére lehetett volna kijátszani Domokos feleségét illetı részt. 
Belekeveredett felesége, Czékey Zsófia családjának örökösödési perébe, és amikor 1510.12.28.-án  Budára 

indult, Vámosújfalunál éjjel Tárczay Miklós (158,874) kilenc emberével megölette ıt. 

= 1498 körül 
317,835. Czékey Zsófia (okirati elıfordulása: 1498-1526) † 1526 után 

1503-ban Czéke birtokosa. 
Férje halála után Tárczay Miklós (158,874) az Abora kúriából kizavarta, és elfoglalta a birtokot, majd azt 

Perényi Imre nádornak cserére ajánlotta fel, aki a cserét elfogadta. 
1511.08.21. napján II. Ulászló király az ı és mások, mint felperesnek Tárczay Miklós (158,874) alperes 

között folyamatban volt perét elhalasztotta. A per Abara birtok és Dobó Domokos megölése miatt indult. 
1511.08.23. napján II. Ulászló király elrendelte, hogy zálogjogon vezessék be Belsı-és Külsı Pruxa 

birtokokba, mely beiktatás szeptember 15-én meg is történt. 
1511.09.16. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele szerint maga és társai nevében mindenkit eltiltott 

Czekei Márton Czeke, Bikes, Kisfalud, Jesztreb stb. birtokok eladásától-megvételétıl. 
1511.02.06. napján a leleszi konvent elıtt ı, testvére Petronella (Bánffy Péterné) eltiltják Nagymihályi 

Györgyöt és társait Upori László Uporhoz tartozó részei eladásától. 
1512. januárjában Bánffy Péterné is ellene fordult. 
1512. tavaszán Kátai Mihály beperelte. 
1512.10.10. Szıllısön kelt Bazini Péter országbíró a leleszi konventnek meghagyta, hogy ıt és fiait iktassák 

be Ózahar faluba. 
Elsı fiára (Ferenc) támaszkodva gyarapította a családi vagyont és 1526-ban már megduplázta. 
Ebben a nehéz idıszakban nevelte fel Dobó Istvánt, az egri hıs kapitányt. 

 

317,836. nagylaki Jaksith István (okirati elıfordulása: 1464-1489) † Bécs, 1489. jan. 6. 
Házassága révén munári birtokos lett. 
1472.09.07. napján Mátyás királytól új adományként kapta ı és Demeter a hőtlenné lett farnasi Veresek 

következı birtokait: Farnas, Jákótelke, Keleczel, Valkó, Ujfalu, Középsı-Fild és Felsı-Fild. 
1478.01.16. napján Mátyás király Fönlakpusztát neki és társának adományozta. A pusztát benépesítette, 

fıleg szerbekkel, és várkastélyt kezdett építeni. 
Ezt követıen a kérelmére Mátyás király Csanád vármegyéhez csatolta a falut. 
1491.12.20. napján (már halála után) II. Ulászló király adó alól felmentette az ide települt jobbágyokat. 

317,837. Belmosevics / Belmosevity N. 
 

317,838. III. „Félszemő” Bogdán Moldva fejedelme (okirati elıfordulása: 1504-1517) * 1479. 
márc. 9. † 1517. ápr. 20. 
Moldva fejedelme. 
Elsı felesége N. Nastasia (†1512) 

= 1513. jún. 21. 
317,839. Ruxandra Dracula  

Ruxandra férjei közül beazonosítható, hogy melyikük lehetett Polixena apja, lásd.: ott. 
Második férje Dragomir bojár (okirati elıfordulása: 1522), harmadik férje Serban Dracula (okirati 

elıfordulása: 1539) 
 

317,840. görgıi és toporczi Görgey Miklós (okirati elıfordulása: 1454-1479) * 1416 körül  
† 1479 körül 
1454-ben kifizeti Máriássy Dorottyának és Borbálának anyai jussát, akik Máriássy Györgyné Görgey Helena 

lányai voltak. 
1464-ben Görgey Jánossal görgıi kúriákat cserél. 
1466-ban vizsgálatot indított Fritsy Márton ellen. 
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1466-ban egy gyilkossági ügyben megegyezik Görgey Simonnal és Lászlóval, és birtokot cserél velük. 
1466.03.12. napján fej-és jószágvesztésre ítélték. 
1469.04.03. napján Országh Mihály nádor a szepesi káptalant vizsgálatra utasította az ı, felesége és fia, 

valamint mások panaszára indult ügyben, mely szerint Görgey Benedek (Barnabás fia) a panaszosok 
kúriáját elfoglalta. 

1475.08.16. napján a szepesi káptalan elıtt Anna nıvérének jussát kiadta a Görgı-i, Toporc-i, Alsórépás-i, 
Farkasfalva-i stb. birtokaiból. 

1479-ben újra a törvény elé idézték. 

317,841. Lapispataky Katalin (okirati elıfordulása: 1469) † 1469. ápr. 3. után  
Másképpen Sennyei (Zsennyey, Segnyey, Zegnyei) Katalin. 
Legvalószínőbb ısfája (szüleivel való okirati kapcsolatot még kutatni kell): 
635,682. Zsegnyei János (okirati elıfordulása: 1435-1477) 
635,683. Azari Katalin (Pelejtei Katalin) 
 
1,271,364. Zsegnyei Miklós (okirati elıfordulása: 1401-1427) 
1,271,365. Csirke Borbála (okirati elıfordulása: 1414-1419) 
1,271,366. Azari „idısebb” János (okirati elıfordulása:1388-1450) 
 
2,542,728. Zsegnyei Loránd (1353-1406) 
2,542,730. Csirke Miklós (okirati elıfordulása: 1363-1393) 
2,542,731. Baktai Katalin (okirati elıfordulása: 1381) 
2,542,732. Azari András (okirati elıfordulása: 1343-1376) 
2,542,733. Nagymihályi Magdolna (okirati elıfordulása: 1375) 
 
5,085,456. Zsegnyei Dezsı 
5,085,460. „kisidai” Tamás (Csirke család) (okirati elıfordulása: 1322-1358) 
5,085,461. N. Ilona (okirati elıfordulása: 1323) 
5,085,462. Baktai Imre (okirati elıfordulása: 1335-1353) 
5,085,463. Kaproncai (Delnei) Anna (okirati elıfordulása: 1367-1377) 
5,085,464. János (Azari család) (okirati elıfordulása: 1324-1348) 
5,085,466. Nagymihályi Miklós (okirati elıfordulása: 1335-1412) 
5,085,467. N. Anich (okirati elıfordulása: 1379) 
 
10,170,912. = 81,374,284 
10,170,924. János (Baktai család) (okirati elıfordulása: 1315-1320) 
10,170,925. Nádasdi Erzsébet (okirati elıfordulása: 1320) 
10,170,926. Kaproncai János (okirati elıfordulása: 1298-1351) 
10,170,928. = 20,349,474. 
10,170,920. „Csirke” István (Csirke család) (okirati elıfordulása: 1291-1311) 
10,170,932. Nagymihályi Lırinc (okirati elıfordulása: 1307-1350) 
10,170,933. Kakas lánya N. (okirati elıfordulása: 1353) 
 
20,341,840. = 10,167,298. 
20,341,848. Péter (Baktai család) (okirati elıfordulása: 1274-1300) 
20,341,852. Kaproncai Ite 
20,341,850. = 2,541,826 
20,341,864. = 20,350,464. 
20,341,866. Kakas 
 
40,683,696. Tódor (Baktai család) 

 

317,842. felsıvadászi Rákóczi László (okirati elıfordulása: 1442-1472) † 1472. nov. 7. után 
Id. Rozgonyi János familiárisa. 
1448-ban csicsvai várnagy. 
1464.09.08. napján kelt a leleszi konvent irata, mely szerint nyugtatták ıt és társait nászajándék és 

hozomány ügyében. 
1466-ban a sárosi várkastély várnagya. 
1472.11.07. napján kelt Báthory István országbíró oklevele, mely szerint tanúvallatást rendeltek el többek 

között atekintetben, hogy ı és társai a panaszosok asszonyfalvi jobbágyait megtámadták-e. 

= 1459. elıtt 
317,843. N. Klára (okirati elıfordulása: 1459-1493) 
1459.02.28.-án kelt a leleszi konvent oklevele, mely szerint Balázs prépost jelen volt Palaghi Péter özvegyének 

(ekkor Rákóczi Istvánné) végrendelkezésénél, amikor is a végrendelkezı a hagyatékáról a jelenlévı Rákóczi 
Lászlóné elıtt rendelkezett. 

 

317,848. csetneki Csetneki János / László (okirati elıfordulása: 1467-1508) 
A „János” nevet használta gyakrabban. 
1474.06.11. Mátyás király engedi neki és testvérének, hogy a borsodi Szalonnán bányát nyissanak, 

illetékfizetés mellett. 
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1475.09.15. napján Budán kelt okirat szerint a budafelhévízi egyház birtokleveleit átadta, amit János, 
esztergomi prépost igazol. 

1476.04.17. napján kelt Mátyás király oklevele, melyben Gömör megye nemeseit kötelezte, hogy Csetneki 
János és Szapolyai Imre között a dobsinai rézbányákkal kapcsolatos perben tanúzzanak, egyben 
nyugtatta ıket, hogy ne féljenek Szapolyai Imrétıl. 

1478.02.26. napján kelt a budaszentlırinci rendház okirata, melyben a pálos rendfınök (Tamás) befogadja 
ıt (mint munkácsi várnagyot és beregi ispánt) a rend confraternitásába, tagjai közé. 

1481.08.10. napján Munkácson, mint munkácsi várnagy intézkedett. 
1492-ban testvérével tiltakozik, hogy Szapolyai István nádor (317,066) Gönc városát és a borsodi Vámos és 

Pálfalva helységeket a királytól adományként megkapja. 
1492. országgyőlésen köznemesi küldött. 
Munkácsi várnagy. 
Elsı felesége losonczi Bánffy Katalin (okirati elıfordulása: 1468-1469) 

317,849. ónodi Czudar Anna (okirati elıfordulása: 1483-1501) 
1492-ben óvást emelt László király eljárása ellen, mert az a Sáros megyei Mikovica várát és a borsod 

megyei Ónod várát elfoglalta, noha az az ı apai öröksége volt.  
Tiltakozott az ellen is, hogy a király az abaúji Telkibányát Szapolyai Istvánnak (317,066) adja. 

 

317,856. bedeghi Nyáry Gál (okirati elıfordulása: 1477-1485) 
1477-ben teljeskorú személy, mivel az oklevélben rokonánál jelezték a kiskorúságot, így kb. 1450-1455 

körülre tehetjük születési idejét. 
1485-ben Mátyás király udvari gyalogságának hadnagya, Somogy vármegye fıispánja. 
Mátyás király zászlótartója (vexillifer). 
Másik (nem második) felesége Jakusith  Ilona. 

317,857. baranyavári kisasszonyfalvi Istvánffy Zsuzsanna 
A genealogiák Nyáry Gál feleségeinek adatait bizonytalan írták le. 

 

317,858. kanizsai Kanizsai György (okirati elıfordulása: 1471-1509) † 1509. nov. 6. - 1510. 
aug. 10. között 
Eleinte Corvin János híve, majd miután 1490.07.04. napján a csontmezei csatában Corvin oldalán Báthory 

István vajda fogságába esett és bebörtönözték Budán, megígérte, hogy II. Ulászló király ellen nem fog 
fellépni. Ekkor szabadon engedték. 

1498 májusa - 1499.01.04. és 1508-1509 között horvát-dalmát bán. 
1497-1498 és 1508-1509 között szlavón bán. (másodszor Ernuszt Jánossal) 
1493-1498 között Bebek Jánossal együtt pohárnokmester. 
1494-1496 között zalai ispán. 
1497.01.17. napján Budán kelt az az okirat, mely az ı és Drágffy Bertalan birtokcseréjét rendezi. 
1502-1507 között nándorfehérvári bán. 
1502-ben Corvin János oldalán harcolt a törökkel. 
1504.03.21. Budán kelt okiratban Bornemissza János kincstartó 500 forintos utalványt ad ki számára. 
1505-ben mint nándorfehérvári bán vett részt a rákosi országgyőlésen. 
1508-ban kölcsönösen örökbefogadták egymást Egervári Istvánnal, és beiktattatta magát pl.: Csókakı, 

Velike és Stynysnyák várak és a hozzájuk tartozó uradalmak birtokába. 
1508-1509 között Zengg várának kapitánya, és horvát és szlavón bán. 
1509.11.06. napján Siklós várából írt neki Perényi Imre nádor (sógora) a törökökkel kapcsolatos harcokról. 
Második felesége Rozgonyi Klára, aki az elsı feleség unokahúga volt. E második házasságot a felesége és 

közte fennálló másodfokú rokonság alóli felmentés nélkül kötötték meg, a pápa kiközösítette ıket az 
egyházból. 1497-ben Vitéz János veszprémi püspök a VI. Sándor pápától kapott felhatalmazása alapján 
1497-ben felmentette ıket az egyházi fenyítés hatálya alól és házasságukat érvényesnek nyilvánította. 

= 1493. jan. 3. elıtt 
317,859. bolondóci Bánffy Erzsébet * 1460 után † 1495. aug. 31. - 1496. márc. 21. között 

Elsı férje Rozgonyi László. Második házasságába vitte pl.: Debrı várát, Debrı, Csal, Tótfalu, Kál 
helységekkel és Jánosd pusztával. 

 

317,860. túrócszentmihályi Thúróczy János (okirati elıfordulása: 1459-1488) * 1435 körül  
† 1488-1489 között 
Túrócz vármegyei konvent jegyzıje, ítélımester, történetíró. 
Latin ismereteit Magyarországon, egyházi iskolában szerezhette.  
1470 elıtt országbírói jegyzı. 
1470-tıl a jegyzı a sági konventben. 
1475-tıl újra az országbírói jegyzı. 
1486-1488. között Drági Tamás ítélımestere.  
Híres mőve a Thuróczy-krónika, melyet 1475 körül kezdett írni. Mőve a „Chronica Hungarorum” címen, 

1488. márciusában Brünnben és Augsburgban került kinyomtatásra.  
Az elsı kiadást Drági Tamásnak ajánlotta, a másodikat Mátyás királynak. 

 

317,862. Saltzer alias Kolosváry alias Zabláthy Lırinc (okirati elıfordulása: 1482-1525)   
† Ugrócz, 1525. 
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Kolozsvári eredető családból származik, Trencsénbe pénzügyi igazgatási pályája révén jutott. Trencséni 
várnagy. 

Szlávok „Zolar” néven ismerték, a németek „Saltzer/Salczer” néven, a név eredete az lehetett, hogy 
sójövedelmekkel foglalkozhatott.  

1482-ben Mátyás király a testvérével együtt beiktatta a zabláthi birtokba. Miután megszerezte Zablát 
birtokát, felvette ezt a nevet. 

1491–1525 között Trencsén vármegye alispánja. 
1492-1493 között trencséni harmincados és bajmóci kapitány. 
1504.04.28. napján kelt a pozsonyi káptalan okirata, mely szerint a káptalan elıtt az ákosházi Sárkány 

családbeliek és társaik vallották, hogy 5200 magyar aranyforintért eladták neki – sógoruknak - (ekkor 
trencséni és bajmóci kapitány) és fiainak a következı birtokokat: Hrwsso castrum, Zelchen, Kenezycz, 
Kostellan, Lehothka, Sykawa stb. (Sógor volt, mivel Zabláth Zsófia volt Sárkány Ambrus felesége). 

Rengeteg birtokszerzése volt még pl.: Trencsén városi házak, 1463-ban a zábláthi, 1481-ben a hrussói, 
1482-ben az ugróci, 1492-ben ismét a zábláthi birtokszerzemények, 1504-ben Gencsicz, Sitva, 
Keresztúr, Posztetna, és Lehota helységbeli birtokokat stb. 

Igen sok oklevélben fordul elı, az 1526.04.24. napján a garamszentbenedeki konvent által kiállított 
oklevélben csak a fiai szerepelnek, ekkor már nem élt. 

317,863. tıkésujfalussy Újfalussy Margit 
 

317,864. enyingi báró Török Imre (okirati elıfordulása: 1463-1519) † 1519-1521 között 
A Hunyadi család, illetve Corvin János familiárisa, megszámlálhatatlan okiratban szerepel. 
1484-ben ki Valkó vármegye fıispánja. 
Corvin János birtokát képezı Gyula vár várnagya. Pénzkölcsönöket is adott Corvin Jánosnak zálog 

ellenében, és mivel a zálogot Corvin János nem tudta kiváltani, végül Török Imre így szerzett 
tulajdonjogokat. Teljesen alaptalannak tőnik az a feltételezés, hogy ı okozta volna Corvin János halálát. 

1504.10.12. napján, Corvin János halálakor vele szemben 12,000 forint követelése volt, emiatt elfoglalta 
Gyula várát, amit 1507-ben csak a tartozás kifizetése után adott vissza az özvegy Frangepán Beatrixnak.  

1504 után Nándorfehérvár vicebánja. 1502-1504 között is részt vett a török elleni harcban, azonban 
vicebánsága kezdetén 1000 lovasával a Kruppa folyónál Perhát török vezér, vajda seregét legyızte, és 
Perhátot megölte. Emiatt nándorfehérvári bánná nevezték ki. 

1507-ben II. Ulászló király báróvá emelte fiaival együtt, ezáltal tagja lett a királyi tanácsnak. 
1507-1514 között leginkább Nándorfehérváron szolgált, Budán 1514-ben vásárolt házat.  
1510.05.26. napján a bácsi káptalan elıtt egyezséget kötött Bácsmegyei birtokok birtokjoga iránti perben. 
1513.06.05. napján a kıi káptalan elıtt ı és társai birtokcserére léptek Hédervári Ferenccel és társaival Lak 

vár és tartozékai, valamit Écs és egyéb birtokok vonatkozásában. 
1514-ben a Dózsa parasztháborúban is harcolt, többek között saját birtokait védte. 
1515-ben Szapolyai János erdélyi vajda mellett részt vett a sikertelenül végzıdött hadjáratban, de még 

mielıtt hadba indult volna, 1515.05.01. napján végrendeletet írt.  
1517.11.18. napján s kıi káptalan bizonyságlevelet állít ki a Túrtın és más birtokokban lévı birtokrészek 

átvállalásáról. 
1518-ban a Szent György-napi országgyőlésen részt vett.  
Rengeteg birtokot szerzett és tartott meg, pl.: Futak, Valkó és Cserög vára uradalmakkal, Enying, Szigetvár, 

Szabadka várát a mezıvárossal és tartozékaival, Baranya és Somogy vármegyei birtokok, Zágráb 
városában egy ház, 1514-ben Kállay Borbála összes javai, 1516-ban Sárkány Ambrus és Ferenct Ónod-i 
kastélya és mezıváros, Devecser és Tas mezıváros stb. 

1519-ben a pannonhalmi fıapátsággal volt birtokvitája, és gesztesi várnagya és udvarnagyai 162 
jobbággyal megtámadták az apátot Igmándon és okiratot vettek el tıle. 

A bátai búcsújáróhelyek Szent Vér ereklyének vörös színnel kivert fekete miseruhát adományozott, hímzett 
aranykereszttel a hátán 75 forint értékben. 

Török Imrének Ozorai Borbála feleséget (Ozorai Pippo lánya) azért tanúsítanak néhányan, mert nem tudják, 
hogy az ezt leíró 1421.02.26. és 1421.03.04. napján kelt oklevél XVII századi rossz hamisítvány (pl.: 
Török Imre 1463-tól szerepel okiratokban, tehát a hamisítvány 42 évvel korábbra datálta magát) 

Második felesége Ráskay Katalin (okirati elıfordulása: 1518-1523, Buzlai László özvegye) volt. 

= 1486. jún. 22. elıtt  
317,865. parlagi Parlaghy Krisztina (okirati elıfordulása: 1486-1515) † 1515-1518 között 

1486.06.22. napján a pécsi káptalan bizonyságlevele szerint Parlaghy György rá és férjére hagyta Tomaj és 
Bánhalma birtokokat és Abád egy részét.  

Mint Török Imre felesége 1487.01.25.-én Szigetváron kelt oklevélben szerepel, itt töltötték el elsı házassági 
évüket. 

 

317,866. Pemflinger János (okirati elıfordulása: 1477-1514)  † 1514. jún. elıtt. 
Téved a szakirodalom, ahol Pemflinger Katalin apjának Márkot jelöli meg. 
Regensburgból Magyarországra költözött mővelt családfı. 
1477-ben budai polgár, a nagylúcsei kincstartó szolgálatában. 
1480.05.15. napján Budán 1300 forintért adott el ingatlant. 
1487-ben a Bécsben élı Kristóf nevő unokatestvére 314 forinttal tartozott neki. 
1491-1509 között nyolc alkalommal budai bíró. 
1491.01.13. napján Budán megvette a Fogelbaider házat 800 forintért. 
1504-ben megszerezte a bécsi Pemflinger javakat örökségként. 
1512 elıtt a végvárak fenntartásához felvett kölcsönért zálogba adta a kassai harmincadot. 
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317,867. N. Borbála / N. Orsolya 
1515.04.14. napján Budán kelt azon országbírói oklevél, melyben Orsolya (ekkor már Galyncer/Kallinczer 

stb. Lénárt, diósgyıri várnagy felesége) Somi Gáspártól zálogba vett Horhi és Thárnok birtokot zálogba 
adta 1400 aranyforintért Perényi Imre nádornak, és családtagjainak. Megjegyzem, hogy Nagy Iván 
szerint Pemflinger János lánya, Orsolya ment férjhez Kallinczer Lénárdhoz. A kérdés kutatásra érdemes. 

 

317,868. guthi Országh Mihály (okirati elıfordulása: 1487-1524) 
1505-ben zászlósúr a rákosi országgyőlésen.  
Nem tudunk arról, hogy tisztséget töltött volna be, azonban az okiratokban „Magnificus”-nak nevezik, ami 

mégiscsak arra utal, hogy vagy viselt fontos hivatalt, vagy az elıdei és vagyona miatt kapta ezt a címzést. 
Feleségének neve sajnos nem ismert, mindenképpen érdemes kutatni, vajon melyik családból származhatott. 

 

317,870. petrovinai Pekry / Pekri Lajos (okirati elıfordulása: 1512-1552) † 1551. ápr. 22. 
1526-ban I. Ferdinand király híve. 
Török Bálint (158,932) harcostársa. 
1531-ben Szlavóniában a királyi sereg fıparancsnoka. 
1531-1537 között horvát-dalmát-szlavón bán. 
1533-ban adományba kapta Likava várát és Liptóújvárt, így lett Liptó (és Árva) vármegye fıispánja. 
1538-ban Dunavec várat királyi adományba kapta.  
1535-ben fogságba esett, majd szabadult.  
1537-ben I. Ferdinand király fogságba vetette és jószágvesztésre ítélte, ennek okaként egy eszéki 

csatavesztést illetve a király kigúnyolását jelölik a források. 
1545-ben az országgyülés 56. törvénycikke kérte a királyt, hogy Likava várát adja vissza, de a vár soha 

sem került vissza hozzá. 
1546-tól asztalnokmester haláláig. 
Elsı felesége a családi okirattár szerint Tersáci Eszter, azaz a tersáci Frangepán ágból való Eszter. Második 

felesége Mazóviai Zsófia, harmadik felesége Báthory Erzsébet. 

317,871. tersáci Frangepán Eszter (?)  
Személyének beazonosítását lásd.: 158,935. szám alatt Pekry Anna szócikkében. 
 

317,872. alsólendvai Bánffy Miklós (okirati elıfordulása: 1453-1500) † 1501. 
1459.02.10. napján hőséget esküdött (negyvenheted magával) Mátyás királynak, hamarosan zászlósúr lett. 
1464-1465.09.03. között királyi pohárnokmester.  
1466.11.15. napján magnificus – pozsonyi ispán.  
1467.02.02. – 1488. között pozsonyi ispán. 
1467-ben részt vett Mátyás király erdélyi hadjáratában. 1467.12.15.-én éjjel illetve 16.-án hajnalban 

Moldva-Bányánál kétszáz vasassal védte Mátyás királyt és saját testével fogott fel a királynak szánt 
vágásokat és szúrásokat, emiatt a csata után Egerben Mátyás királytól több falut kapott adományba. 

1468-ban elkísérte Mátyás királyt a cseh háborúba. 
1468-ban Gábor kalocsai érsekkel együtt Ferrante nápolyi királyhoz ment követségbe, hogy Beatrixot 

Mátyás feleségének kérje. 
1468-1469 évben egyes téves források szerint (pl.: Gregoriancz püspök) Mátyás királlyal szemben érzett 

féltékenysége miatt a feleségét Pozsonyból Alsólendvára küldte, emiatt Mátyás elfogatta ıt. Ez a 
történet így biztosan nem igaz, mivel 1470 februárban újra Mátyás közvetlen környezetében volt 
megtalálható Bécsben. Természetesen ettıl még igaz lehet a történet egy része, azonban az eset nem 
lehetett lényeges. 

1471.02.05. napjának Solymos várának ura, aradi fıispán. 
1476-ban tagja annak a küldöttségnek, mely Beatrix királynét Mátyás királyhoz kísérte. 
1477-ben a III. Frigyes császár elleni háborúban tanúsított vitézsége miatt örökös grófi címet kapott. 
1483.01.08. napján Sopronban megkapta a vörös viasszal való pecsételés jogát. 
1486-ban a pozsonyi Szent Márton templom szentélyét felépítette. 
1487-ben Mátyás király (ismeretlen okból) elfogatta, hivatalát és birtokai egy részét elkobozta.  
1488-ban Verıce birtokosa, örökös fıispán. 
1490.06.17. napján a királyválasztó országgyőlésen az egyik országnagy, akik Corvin Jánossal szerzıdést 

kötöttek a korona kiadása tárgyában. 
1491.02.20. napján Kassán II. Ulászló királyért kezeskedett, a király hőséges embere. 
1492.11.22.-1499.08.31. között királyi ajtónállómester. 
1493. augusztusában II. Ulászló király követe volt Bécsben Bakács Tamás egri püspökkel. 
1494-ben a királyi sereget vezette Újlaki Lırinc elleni hadjáratban. 
1498-ban a király nevében szövetséget kötött Albert lengyel királlyal a török ellen. 
1498. évi 22. törvénycikk említi, mint aki a megyei zászlóaljtól elkülönítetten szervezi csapatait. Ezután 

Krakkóba ment. 
Diplomáciai küldetésekben is részt vett annak ellenére, hogy idegen nyelveken nem beszélt (pl.: 1468: 

Velence, Róma, Nápoly, 1473: Milánó, 1477: Frigyes császárnál, 1486: Ulászló cseh királynál).  
1490-tıl 1500-ig fıudvarmester volt.  
Az 1500 évi törvények még élınek említik, de 1502-ben már biztosan nem élt. 

= 1459. 
317,873. Margareta von Schlesien-Sagan (okirati elıfordulása: 1459-1502) † 1502 után 

Híresen szép arisztokrata hölgy volt. Második férje Hampó János. 
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1502-ben Hampó János nejeként felmentik, hogy visszafizesse azt a 7.875 forintot és 500 aranyat, amit 
Bánffy Miklós vett fel a végvárak javítására Osvát zágrábi püspöktıl. 

 

317,874. kevendi Székely Jakab (okirati elıfordulása: 1474-1504) † 1504. aug. 27.  
1474.05.12. – 1482.12.27. között udvari lovag.  
1480-ban Stájerország kormányzója. 
1485.02.22. – 1490.03.11. között zalai ispán. 
1486.06.01. napján radkersburgi és pettaui kapitány – szlavóniai harmincados.  
1490.03.11. napján még mindig pettaui kapitány. 
Gereben vára várnagya, Harcolt a Frigyes császár elleni hadjáratban. 
Mátyás király halála után idıvel Miksához pártolt át, így 1493-ban már a magyarok ellen harcolt, amiért 

számőzte II. Ulászló király. Miksától kapta Ormosd és Borlin várakat adományba. 
1495-ben valósnak bizonyult a csázmai káptalan panasza, miszerint ı, Batthyány Boldizsár (318,326) és 

társai Corvin János és Bertalan vránai perjel seregével kifosztották a káptalan ócsázmai templomát és 
hatalmaskodásokat követtek el. 

Engel Pálnál önellentmondás található kevendi Székely Jakab családfájával kapcsolatban. 

317,875. felsılindvai Széchy Margit (okirati elıfordulása: 1481-1509) † 1509. nov. 12. után 
1505-ben a pozsegai káptalan elıtt tiltakozott Székely Miklós a társaival, mivel Széchy Margit ki akarta ıket 

zárni a néhai Székely Jakab váraiból. 
1509.11.12. Friedauban kelt okiratban a gyermekei (Lukács, Orsolya, Margit) nevében is nyugtatta 

számadásával kapcsolatban Rindsmaul Jánost (birtokainak gondozója). 
 

317,876. = 635,736 
317,877. = 635,737 
 

317,878. = 158,532 
317,879. = 158,533 
 

317,880. gersei Pethı Miklós (okirati elıfordulása: 1437-1499) † 1499. jan. 28. – 1500. jún. 
4. között 
1437.05.23. napján kelt a kapornaki konvent oklevele, melyben apjával és társaival a vasvári káptalannal 

elcserélték Kalacha birtokukat Pizdaloka birtokra. 
1453.06.13. királyi szolgálatban lévı egregius (késıbb is egregius sokszor)  
Tisztségei miatt rengeteg oklevélben szerepel. 
1457.04.26. királyi lovászmester. 
1459.05.23. zalai és vasi ispán.  
1461.07.13. királyi pohárnokmester.  
1462.08.20. magnificus (késıbb is számtalanszor magnificus). 
1469-ben Egervári Mihály a nádor elıtt bepanaszolta, hogy távollétében az egervári várba betört, és 

elrabolta a horvátországi birtokok okleveleit, és a rezneki, szentgyörgyi, keresztúri, fancsikai birtokokon 
igen nagy kárt okozott. Mátyás király 1470.02.03. napján vizsgálatot rendelt el. 

1470.04.03. királyi aula milese.  
1479-ben megszerzi Kölkedet. 
1490.05.13. Vonyarci Csavaj Pál felesége Skolasztika ügyvédje.  
1492-ben unokatestvérével Báthori István országbíró elıtt nyilatkozták, hogy Ellerbach János, István és társaik 

által okozott károkat, melyet Márványkı és Kemend váraik visszafoglalásánál szenvedtek el, elengedik. 
1499.01.28. napján kelt a zalai konvent okirata, ami szerint Pethı Miklós (aki „akkor betegen feküdt keszthelyi 

házában”) ügyvédet vallott. 
Igen sok oklevélben fordul elı, különösen ajánlott a „Zala megye archontológiai és genealogiai adattára” 

áttekintésre. 
Második felesége N. Margit. 

317,881. Papdi Dorottya (okirati elıfordulása: 1447-1494) 
1447.11.08. napján kelt a csanádi káptalan okirata, mely szerint a káptalan elıtt az apja, a maga és a 

gyermekei (Dorottya is) terhét vállalva, birtokügyet rendezett el. 
 

317,882. „lekcsei” Sulyok István (okirati elıfordulása: 1448-1489) † 1489. márc. 18. - 1496. 
dec. 20. között 
1463.12.10. napján kelt okiratban a kıi káptalan bizonyította, hogy elıtte Sulyok György magára vállalta a 

testvérei (így István) terheit is és bejelentette, hogy a néhai Maróthy János és László bánokat és 
társaikat (néhány kivétellel) az ellenük elkövetett hatalmaskodások ügyében nyugtatta. 

1467.08.31. napján kelt okiratban Mátyás király utasította a kıi káptalant, hogy ıt, apját és András 
testvérét iktassa be a következı birtokokba: Cheb, Wyfalw, Gewd, Zylwas, Thegefalwa, Erwes, 
Kenyeres, Beldzenthmyklos, Zantho, Bwdy, Orew, Kakath stb. 

1489.03.18. napján kelt okiratban Báthory István országbíró Sulyok Istvánnak Geszty László özvegye elleni 
perében átírta a kıi káptalan 1455.09.13. és 1467.09.22. napján kelt okleveleit, mely szerint Sulyok 
István és András testvérét beiktatta sok birtokba a következı megyékben: Bács, Bodrog, Temes, 
Csanád, Baranya, Valkó, Szerém. 

1496.12.20. napján kelt a somogyi konvent okirata, mely alapján vélelmezhetjük, hogy már nem élt ekkor.  
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317,883. enyingi Török Krisztina (okirati elıfordulása: 1496-1504) † 1504. júl. 15. után 
1496.12.20. napjén a somogyi konvent elıtt társaival Porkoláb Márton familiárisukat megjutalmazta, neki 

adták Harkan és Uharan (?) birtokot. Ekkor már özvegy. 
1504.07.15. napján kelt Corvin János oklevele, melyben a herceg (Corvin János) Török Imrének adta Bács-

Bodrog vármegyei (felsorolt) birtokait 13.000.-Ft ellenében. Itt még élıként említik Krisztinát. 
 

317,884. Choron Márton (okirati elıfordulása: 1470-1502) † 1502. szept. 5. elıtt 
1470-1490-es években bıvítette a Torna patak mellett álló családi udvarházát Devecserben. 
1488-ban devecseri, kamondi, kohári birtokán 33 jobbágyportát birtokolt 

 

317,886. Gorbovai Márk  
Deák. 
Nem találtam kapcsolatot közte és gorbovai Gradichi Miklós fia György (okirati elıfordulása: 1393) között. 

György testvére, Kata Lyzkoi András felesége lett. (Gradichi Miklós felesége Báthory Anna volt.) 
Vélhetıen azért nincs kapcsolat, mert a gorbovai Gradichi család valójában a jól ismert Korbáviai elıkelı 
család. 

317,887. Hosszútóthy Krisztina (okirati elıfordulása: 1476-1477) 
 

317,888. Bocsáry László (Mocsáry család) (okirati elıfordulása: 1450) 
317,889. Horváth Sára 
 

317,904. Beritus (Litassy család) 
 

317,912. Miklós (Tárczay család) (okirati elıfordulása: 1394-1427) 
Magiszter. 

317,913. Svábi Dorottya (okirati elıfordulása: 1414-1425) † 1425. márc. 12. után 
1425.03.12. napján Budán kelt Kompolti István országbíró oklevele, mely szerint társaival felperes volt Görgei 

Péter és társai alperesek elleni perben, egyes Szepes vármegyei birtokok ügyében. 
 

317,916. Bethlen Miklós (okirati elıfordulása: 1421-1425) 
1421-ben a Neczpályakkal új adományt kaptak  Gyoma, Bethlen-İsi, Seprıs és Bodon birtokaikra. 
1425-ben határviták tekintetében kibékül az endrıdi nemesekkel. 
A Justh levéltárban találhatóak vele kapcsolatban oklevelek. 

 

317,918. Vajdafi Nadabi János (okirati elıfordulása: 1438-1461) 
1438.-ban testvéreivel szomszédos a következı települések határjárásánál: Gyula, Vári, Gelvács, İsi, 

Váralj, Köbli, Hegenháza, Nagysomos. 
1439-ben zarándi követ. 
1449-1456-ban Brankovics György familiárisa, és zarándi ispán. 

317,919. Ábránffy Ilona (okirati elıfordulása: 1461) 
Néhol Gerlai családnévvel szerepel, és keresztneve Potenciána, és elıfordul a családnév „Ábrahámffy” 

formában is.  
 

317,928. kisendrédi Endrédy Mihály (okirati elıfordulása: 1430) 
1430-ban királyi ember 

 

317,936. György (Dubraviczky család)  
 

317,952. nagylónyai Lónyay András (okirati elıfordulása: 1447-1469) 
Comes. 
1447-ben Bereg vármegye országgyülési követe, ezen az országgyőlésen Budát Hunyadi János 

kormányzóságára bízták. 
1448-ban királyi ember. 
1452.09.14. napján a leleszi konvent bizonyítja, hogy elıtte Lónyay András és felesége Mária, valamint 

kistárkányi Bodó Osvald kijelentették, hogy Osvald elégtételt nyújtott nekik egy zálogügyben. 
1454.06.23. napján a leleszi konvent elıtt ıt és Lászlót Nomyn-i László Kislónya és Nagylónya 

birtokrészektıl eltiltották. Ezután több hatalmaskodási ügyben szerepel, melyek ismertetését mellızöm. 
1462-ben beregi ispán, 1463-ból fennmaradt a pecsétje.  
1469-ben beregi alispán.  

317,953. „tibai” Nagymihályi Mária (okirati elıfordulása: 1452-1463) 
1452.09.14. napján a leleszi konvent bizonyítja, hogy elıtte Lónyay András és felesége Mária, valamint 

kistárkányi Bodó Osvald kijelentették, hogy Osvald elégtételt nyújtott nekik egy zálogügyben. 
1453-ban ı és társai ellentmondtak Kállai Lıkös János Barkaszó birtokba (és más birtokokba) történı 

beiktatásának. 

 
317,954. Szirmay Foris Kolos (okirati elıfordulása: 1457-1490) † 1493 elıtt 

1470.-ben beiktatták Longodár helység felébe, Szirma és Péterfalva helységekbeli részjószágnak felébe. 
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Ügyvéd a kolosmonostori konvent elıtt. 
1478-ban ı és elsı felesége Bulcsu(i) Veronika beiktattak Asztély három jobbágytelkébe és Kápolnaszer 

egyharmadába Bulcsui Miklós és társai örökbevallásával. Ugyanakkor megintették ıt és nejét (Miklós 
lányát) és társaikat egy malom negyedrészének visszaadása ügyében. 

1479-ben ı és társai beiktatást nyertek Borzsova, Kismuzsaly és Sáros-Oroszi birtok egyharmadába. 
Mivel Szirmay Dorottyának sok ügye volt a Bulcsuiakkal, nagyon valószínő, hogy nem Szeretvai Apollónia 

volt az anyja, hanem Bulcsui Veronika. 
Állítólag a két feleségétıl egy-egy gyermeke született. 
Második felesége Szeretvai Apollónia. 

317,955. Bulcsui Veronika (okirati elıfordulása: 1478) † 1478 után 
 

317,956. Csobaly Sebestyén 
 

317,958. Károlyi „Cseh” Mátyás (okirati elıfordulása: 1513) † 1525. dec. 18. elıtt 
Egy 1563. évi eredeti okiratból tőnik ki, hogy ı Károlyi Zsófia apja. 
1525.12.18. napján Budán kelt okiratban II. Lajos király kötelezte Szatmár vármegye alispánjait, hogy a 

néhai (!) Károlyi Mátyás jószágainak elfoglalása miatt Drágffy János elleni perben hozott ítéletnek 
tegyenek eleget. 

317,959. Kasuhy Bora (okirati elıfordulása: 1525-1536) † 1536. jún. 21. után 
Elıfordul Kazsui, Kazsuy, Kasuhy stb. névalakban. 
1535.05.24. napján Károlyban kelt okirat szerint egyezséget köt Károlyi Péterrel hozománya és jegyruhái 

ügyében.  
1536.06.21. napján Olcsván kelt okiratban Károlyi Pétertıl 50 forintot vett fel a néhai férje olcsvai 

birtokából ıt illetı hozománya fejében. 
 

317,960. ecsedi és somlyói Báthory János (okirati elıfordulása: 1445-1498) † 1500. 
1471.06.21. napján kelt a leleszi konvent oklevele, melyben ı és a többi somlyói Báthory zálogba adták 

Fejértó, Somlyó és Perecsen birtokaikat az ecsedi Báthoryaknak. 
1493.04.26. napján a fehérvári káptalan elıtt ı és társai eltiltották II. Ulászló királyt Szinyér vár, Meggyes me-

zıváros, Zdenc vár eladományozásától. Május 31-én ugyanitt tiltakoztak, hogy az adományozottak be akar-
ják magukat iktatni, majd június 4-én a jászói konvent elıtt tiltakoztak az ellen, hogy Móroc István halála 
után többek elfoglalták ennek birtokait. Ugyanebben az ügyben 1494.01.18.-án kelt még egy okirat. 

317,961. Szokoly Borbála 
Engel Pál szerint itt losonci Bánffy Zsófiának kellene szerepelnie. Nem láttam igazolva állítását, több forrás 

mond ennek ellent. Mindemellett jelzem, hogy Szokoly Borbála anyasága nem megkérdıjelezhetetlen, 
további kutatások talán tisztázhatják a kérdést. 

Egyébként jelzem, hogy a Szokoly (Szakoly, Szakolyi, Szokoli, Zokoli stb.) családfával kapcsolatban is 
vannak tisztázatlan kérdések. Legjobb tudásom szerint adtam meg az ısfát. 

Második férje Gerendi Péter. 
 

317,962. Géresi / Kecseti Balázs (okirati elıfordulása: 1514-1526) 
1519.10.22. napján Szapolyai János erdélyi vajda „Vajdai embere” Dees Jánosné ügyében. 
1524-ben Szilvási Máténak dengelegi, kecsedi, kecsedszilvási, iklódszentiváni, és szükeréki birtokrészének 

kezelését vállalta Bethlen Elekkel. 

317,963. czegıi Zalai Anna (okirati elıfordulása: 1504-1526) 
Másképpen „zalaházi” Zalai Anna. 
1506.–ban jogot formált a néhai Kémeri Tamás néhány birtokához, pl.: Dezsıfalva, Középlak, Zutor, 

Bábony, Nércze, Kökénypatak. A beiktatásnál többen ellentmondtak. Ebben az ügyben keletkezett 
okiratokban írták le anyai ıseinek egy részét. 

1514.02.08. napján Kolozsváron kelt Szapolyai János erdélyi vajda oklevele, mely szerint Zalaházi Anna be 
kívánja magát iktatni dédapja, Kémeri Tamás birtokaiba. Érintett birtokok: Desewfalwa, Kewzeplak, 
Zwtor, Beken, Nerce, Kewkespatak, Bozolnok. 

 

317,964. Jakchy de Kusaly Ferenc (okirati elıfordulása: 1460-1493) † 1493. jan. 21.–1500 
között 
Elsı felesége N. N., azaz csak azt tudjuk, hogy Pethı Anna a második felesége volt. 
1493.01.21. napján kelt II. Ulászló király oklevele, itt még élıként szerepel. 
Igen sok okirat szól „Jakcsi Ferenc” birtokügyeirıl, fıleg a Drágffyakkal kapcsolatban, azonban nem volt 

módomban az oklevelek kiválogatására, így Jakcsi Ferenc kutatását késıbb érdemes folytatni. 

317,965. gersei Pethı Anna (okirati elıfordulása: 1500-1531) 
Második férje esküllıi Ördög Benedek (okirati elıfordulása: 1471-1509). 

 

317,966. ártánházi és kölcsei Bornemissza Baltazár (okirati elıfordulása: 1534-1547) † 1547 után 
Nagy Iván téved, összekeveri a családnál leírt két Boldizsárt. Itt az okiratokban késıbb megjelenı Boldizsár 

a helyes ıs. Az viszont valószínő, hogy ezen Boldizsár az okiratokban korábban megjelenı Boldizsár 
leszármazója. 

1534-ben Csaholyi Péterrel és Farkassal szerzıdést köt a csaholyi jószágra (Magyar-, Közép- és Felsı-
Csaholy, Zölcze, Kene, Panit és Szarvad birtok). 
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1539-ben idéztette Drágffy Gáspárt, mivel az megtámadta csaholyi birtokokat, hatalmaskodott, marhákat 
hajtott el, és ezzel 4000 forintnál is több kárt okozott. Ugyanekkor beperli Csaholyi Farkast és Pétert, 
akiket Szapolyai János király idéztet. 

1543-ban kapuadóval sújtották a jobbágyait, pl.: a magyarcsaholyiakat 5, az oláh- és felsı-csaholyiakat, 
zölcieket 1–1, a panitiakat 4 kapuadóval. 

1546-ban 4000 aranyért zálogba vette Bánffy Gáspártól a krasznavármegyei Valkóvárat, melynek tartozékai 
voltak pl.:  Nagyfalu, Kraszna, Valkó, Zovány, Rehpathak, Bagolyháza, Boronamezı, Boján, Csízér, 
Ballaháza, Szék, Tótfalu, Tusza, Főzes, Újvágás, Paptelek, Váralja, Oláh-Valkó, Jaáz, Bagolyfalu, Elyős, 
Detrehem, Halmosd, Bucsum stb. 

Késıbb, mint Valkóvár birtokosát (és társát) a Bánffyak idéztették, hogy a birtokokról szóló okleveleket 
adják ki. Ezután Melith Györggyel megállapodott, hogy az egyébként Csaholyi Imrét illetı Csaholy, Zölce 
birtokokat visszaadja Melith Györgynek és feleségének. 

317,967. szécsi Szécsi Katalin (okirati elıfordulása: 1547-1554) † 1554 után 
1547-ben megyegyezett Tardi Mátéval, annak feleségével, Csaholyi Annával és ennek apjával (Péter) 

néhány középszolnoki birtok ügyében. 
1547-ben már özvegy, és a férje által Bánffy Gáspártól még 1547 elıtt zálogba átvett valkóvári birtokokat a 

zálog kifizetése után átadta özvegy Bánffy Gáspárné, Jaxit Annának és fiainak. 
1549-ben az 1543 évi kapuadó szerint adóztatták meg a férjénél korábban leírt jobbágyokat. 
1550-ben megjelent Orbón azon a határkijelölésen, ahol az elhalt Désházi Kelemen részbirtokait felosztották 

az örökösei között. 
1553-ban Székely Lászlóné Zoltán Katalin és társai megintették ıt és társát bizonyos vallomások 

érvénytelenítése céljából. 
1553-ban Chili Pökri Miklóst idéztette, mivel az elfoglalta a magyarcsaholyi vámházat. 
1554-ben újra megadóztatták a magyarcsaholyi jobbágyait 4 kapuszámnyi adóval. 

 

317,968. malomvízi Kendeffy Mihály (okirati elıfordulása: 1473-1511) † 1507. jún. 26. – 
1508. jan. 29. között. 
1490.10.03. napján a budai káptalan elıtt tiltakozott társaival Boldogasszonyfalva és Váralja birtokok 

Corvin János általi elfoglalása ellen. 
1493.01.18. napján II. Ulászló király tájékoztatta az erdélyi káptalant, hogy Kendeffy Mihály hőséges 

szolgálataira tekintettel a birtokában lévı (és az oklevélben felsorolt) birtokokat új adományba adja. 
(Pterela, Malé, Rétond, Murilovár, Nyakmezı) 

1496.02.02. napján a kolozsmonostori konvent elıtt maga és fiai nevében eltiltja rokonát az okiratban 
felsorolt birtokok elidegenítésétıl. 

1496.07.01. napján II. Ulászló király az érdemeire tekintettel neki és rokonainak sok birtokot 
adományozott, pl.: Ponor, Baar, Zentpéterfalva stb. 

1499.06.08. napján kelt oklevél szerint ı és testvére be akarja vezetni magát Malomvíz, Sebestorok, 
Naxora, Feder, Ponor stb. birtokokba. 

1501.02.06. napján Szentgyörgyi és Bazini Péter erdélyi vajda utasítja az erdélyi káptalant, hogy Kendeffy 
Mihályt Malec, Ratond, Mwryowar stb. birtokokba iktassa be. 

1505-ben tizenketted magával esküt kellett tennie, hogy a nagyapjáról rászállott nemesi kúria felét nem 
foglalta el Kendeffy Páltól. 

1507.06.26. napján kelt oklevél szerint még él, de (általam így értelmezett) oklevél alapján 1508.01.29. 
napján már nem él. Más források 1511-re teszik halálát. 

Felesége nem ismert, érdemes kutatni. 
 

317,970. eperjesi, iregdi, kecskeméti Patóchy János (okirati elıfordulása: 1471-1511)  
Eperjes várát (?) megszerezte. 
1487-ben Arad vármegye alispánja. 
1505-tıl haláláig pereskedett Haraszthy Ferenccel Pálülése birtok ügyében. 

317,971. gyéresi Czibak Borbála  
Czibak Imre (1485 körül † Felmér, 1534.08.11.; váradi püspök, erdélyi vajda ?) váradi püspök és erdélyi 

alvajda testvére. Imre kivégzése (meggyilkolása) után tettek szert nagyobb vagyonra a Patóchy 
unokaöccsök. Hogy ekkor Borbála élt-e és szerzett-e vagyont, még nem sikerült kideríteni. 

Elınevük „palotai”-ként is használatos volt, Nagy Iván pedig tévedni látszik atekintetben, hogy a családot 
Olaszországból, Liguriából a Chibo nemzetségbıl származtatta, valójában a források bizonytalanok 
etekintetben, pl.: a Gut-keled nemzettségbeli címerhasználathoz hasonló címer használata Czibak 
Imrénél a Szakolyi családból származó anyja után történhetett vélhetıen, egyébként pedig a Hont-
Pázmány nemzetségbıl való származás tőnik a legvalószínőbbnek. 

 

317,972. bethleni Bethlen Gergely (okirati elıfordulása: 1449-1500) † 1500.; tem.: Bethlen 
1448-ban ı és rokonai tiltakoztaka szászok által elkövetett hatalmaskodások miatt Borgó birtok 

vonatkozásában. 
1468-ban tiltakozott az ellen, hogy Mátyás király a Hunyad megyei birtokaikat eladományozza. 
1472-ben ı és társai tiltakoztak a bálványosi várnagyok ellen Décse, Málom és Bııd ügyében, melyeket a 

bálványosi várhoz akartak csatolni. 
1483-ban Elek fiával zálogügyletben szerepel. 
1487-ben a boncnyíresi birtokrészét 25 aranyforintért, és árpástói részét 40 aranyforintért elzálogosította. 
1491-ben családi osztályban vett részt. 
Bethlen református templomában található a sírköve. 
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317,973. somkereki Erdélyi Judit (okirati elıfordulása: 1469-1505) 
1469.09.07. napján a kolozsmonostori konvent elıtt apja a maga és gyermekei (így az ı) nevében eladta 

egyes birtokait 500 aranyforintért. 
1478.07.11. napján kelt oklevélben Kendi Antal alvajda , kötelezte az alperest, hogy okleveleit mutassa be 

Erdélyi István gyermekei (Judit is) perében, melyet Solnai János özvegye Jusztina ellen indítottak 
Gernyeszteg és tartozékai ügyében. 

 

317,974. = 318,836 
317,975. = 318,837 
 

317,976. nagymihályi Bánffy Gáspár (okirati elıfordulása: 1489-1492) 
317,977. Czékey Katalin (okirati elıfordulása: 1487) † 1505. után 
 

317,978. somlyói Báthory Miklós (okirati elıfordulása: 1445-1498) 
1463.09.14. napján a váradi káptalan elıtt Báthory István a maga és testvérei (így Miklós) nevében 

leánynegyed címén 120 aranyforint megfizetéséig zálogba adta Zólyomi Tamás özvegyének (Báthory 
Erzsébet) az Oroszy birtokot. 

1467.12.16. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele, mely szerint Miklós és testvérei Báthory László 
lányainak apjuk birtokai után járó leánynegyedet kielégítették. Az érintett birtokok: Somlyó, Hídvég, 
Csehi, Bátor, Fehértó, Léta, Adony, Fábiánháza, Nyíregyháza stb. 

1470.04.16. napján a váradi káptalan elıtt Jaksch Dorottya Somlyó, Hídvég, Gyulakutha, Csehi, Miklóslaka 
stb. birtokokhoz kapcsolt jogait neki és testvéreinek átengedte. 

1470.11.05. napján a szentjobbi konvent bizonyságlevele szerint Zólyomi Tamás özvegye a neki járó 120 
aranyforint összeget leánynegyed címén megkapta, így Oroszy birtokot visszaadta Báthory Miklósnak és 
testvéreinek. 

1473.11.08. napján per van folyamatban Pereszlény és más birtokok miatt a Kazai családtagok és Báthory 
Miklós és társai között. 

1477.05.09. napján a leleszi konvent elıtt Zakoli Miklós özvegye és lánya tanúsítja, hogy Miklós és társai 
megfizették a hitbér, jegyajándék és leánynegyed összegét. 

1492-ben Ders és Hofász részbirtokokat kapott adományba. 
1493-ban a jászói konvent elıtt tiltakozott. 
Elsı felesége Kézméri Borbála. 

317,979. losonci Bánffy Zsófia (okirati elıfordulása: 1477) 
 

317,980. osdolai Kun Antal (okirati elıfordulása: 1506-1519) † 1519. jún. 27. után 
1506-ban Agyagfalván a székely közgyőlésen aláírta annak a végzéseit. 
1519.06.27. napján Prázsmáron, Szapolyai János erdélyi vajda jelenlétében szövetséget köt arra, hogy a 

Székelyföldön minden lázadást megakadályozna. 
 

317,982. bethlenfalvi Thurzó Péter (okirati elıfordulása: 1496-1514) † 1514 – 1517. máj. 22. 
között 
Fiatalkorában Várday Péter kalocsai érsek udvarában élt. 
1496-ban római követ. 
1505. évi rákosi országgyőlésen Abaúj vármegye követe. 
Egyes források 1513-ra teszik a halálát. 

317,983. velezdi Kövér Dorottya (okirati elıfordulása: 1515-1527) † 1527 után 
A TURUL 1934-1/2 számában Fekete Nagy Antal munkája olvasható „Bethlenfalvi Thurzó-család eredete” 

címmel, ahol Thurzó Péter feleségeként (nyilván Wertner alapján) Rákóczi Dorottyát tünteti fel, annak 
ellenére, hogy vélhetıen ismerte Keresztes Kálmánnak a TURUL 1928-3/4 számában a „Rákóczyak” 
címő munkájának II.d.) II. András ága: a felsıvadásziak részben írt következı megállapítást:  

„Az a „Rákóczy Dorottya”, elıb Hangácsi Mihály, azután Thurzó Péter neje, akit dr. Wertner a 
«legnagyobb valószínőség szerint» az I. Zsigmond és I. Ferenc nıvérének, tehát szintén a II. András 
leányának tart, amint az II. Miksa királynak 1519 febr. 11-rıl kelt adomány megerısítı levelében, s 
ezzel kapcsolatosan II. Ulászló 1515 okt. 19-rıl kelt, de más birtokokat illetı jóváhagyó levelében 
olvasható, sohasem volt a Rákóczy (II.) András leánya, azon egyszerő okból, mert nem Rákóczy, 
hanem Barchay Dóra volt a neve.” 

Az oklevelek értelmezésében Tuza Csilla szakértelmére hagyatkoztam, s a vizsgálat mindkét állásponttól 
eltérı, de az okiratoknak megfelelı genealogiát tárt fel, melyet itt közreadok azzal, hogy azt kiegészítem 
más források adataival. 

 

Az okiratokból kiolvasható genealogia a következı:  
a.) Keower de Welezd Mihály gyermekei voltak: György, János, Dorottya (Dóra), Margit; 
b.) Keower Györgynek felesége Korlath de Korlathfalwa Krisztina (Korlath János és Barchay 
Potentia fia); Györgynek az Abaúj megyei szılıje 1519-ben zálogban van Barczay Jánosnál, aki vél-
hetıleg nem rokona; 
c.) Keower Dorothea (Dóra, Dorottya), (azaz nem Barczay Dóra) férjei: 1. Hangachi Mihály, 2. 
Thurzó Péter, 3. Czaghi Mihály, ebben a sorrendben. A frater/soror uterinus/uterina jelenti mindig a 
testvért, a fratruelis pedig bármilyen egyéb rokont, elsı fokú unokatestvértıl kezdve a nagybá-
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csin/nénin keresztül az egész távoli, huszadfokú rokonságig. A 22721-es oklevélben Dorothea 
fratruelis rokonsági fokot ad meg Korlath Krisztinával, aki tehát sogórnıje volt (György felesége). 

 
A fentiek szerint (kiegészítésel): 
 
Velezdi Kövér Mihály (+ 1516 elıtt) – bárczai Bárczay Potencia (+1516 után) 
 Kövér György (oe.: 1516-1527)  1.f. korlátfalvi Korláth Krisztina 
       2. f. Soldos Borbála 
     (ennek a Kövér Györgynek volt lánya Dóra, aki Rákóczi György felesége lett) 
 Kövér János (oe.: 1516-1527) 
 Kövér Dorottya 1.f. Hangachi / Hangácsy Mihály  
     2.f. Thurzó Péter 
     3.f. Czaghi Mihály (az elsı három férj sorrendje a vizsgált okiratok szerint) 
     4. f. gagyi Báthory Miklós (ez utóbbit lásd.: Csoma; 364. old) 
 Kövér Margit 1. f. Tomori Lırinc (Tomori Pál + 1526 unokaöccse) 
     2. f. Reéghi Kelemen 
1515.10.19. napján II. Ulászló király (néhai Velezdi Kövér Mihály gyermekeinek), így Dorottyának és más 

rokonainak is új adomány formájában adta a zombori részjószágokat. Ezen birtokokat már régóta 
birtokolták. 

1516-ban II. Ulászló király neki, és János és György fiának adományozta a nagypéderi, alsódiczházai, 
tengerfalvi részbirtokokat valaminta nagypéderi kúriát.  

1517.05.22. napján Budán kelt II. Lajos király oklevele, amely szerint Thurzó Péter özvegye eladta Seleb és 
Felsıvadász birtokot (kivéve ez utóbbiban lévı kúriát) 3000 aranyért neki és társainak. 

Míg az 1516. évi adománylevélben nem említették Dorottyát, viszont 1527-ben I. (Szapolyai) János 
megerısítette ezt az adományt, és egész Korlátfalvát neki, Györgynek és Margitnak adományozta. 

Érdekes a következı idézet, mely vagy téves tartalmú, vagy a fent hivatkozott okiratok tartalma részben 
téves: 

„A «Felsı-Vadászi» praedicatumot tudvalevıen Rákóczi Zsigmond vette föl, ki 1517-ben Ferencz nevő 
öccsével együtt ezen Abaúj-vármegyei kastélyt és jószágot, Selyeb faluval, Perényi Imre nádortól 
megszerzé. A vételár 3000 aranyforint volt. De – mint Báthory István nádor 1521. Budán, «feria 4-ta 
proxima post festum b. Urbani Papae» kelt kiadványából értesülünk – ezen birtokokat Perényi Imre 
már elıbb Hangáchy Mihálynak is eladta volt; minek következtében a Rákócziak és vevıtársuk Velezdi 
Kövér János («Joannes Kewer de Welezd»), Hangráchy részérıl perrel háborgattak.”  
(TURUL 1884-3; A Rákóczi-ház uitolsó tagjairól és kihalásáról)  
Eszerint Hangácsy Mihály Thurzó Péter után volt Kövér Dorottya férje. 

1524.04.29. napján kelt a jászói konvent okirata, mely igazolja, hogy Dorottya asszony 1517-ben, az Abaúj 
megyei Felsew Wadaz birtokát átiratta Kövér Jánosra, és Rákóczi Zsigmondra és Ferencre. 

A Tomori, Reéghi és egyéb családok mind rokonságban álltak a Rákócziakkal. 
 

317,984. sarmasági Sarmasági Elek (okirati elıfordulása: 1450-1475) 
1450-ben tanú a Csaholyiaknak Tasnádszántói erıszakoskodási ügyében. 
1458-ban Csaholyi Pál és István vizsgálatot kezdeményezett arra hivatkozással, hogy Panit birtokot 

fegyverrel támadta meg. 
1461.01.18. napján a váradi káptalan elıtt Báthory János és társai nyugtatják ıt és társait, hogy minden 

egymás ellen elkövetett vétség ügyében érvénytelenítik az összes oklevelet. 
1461-ben ügyvédeket vall: Balyoki Szilvesztert, Balyoki Zénás Istvánt, Balyoki Mayádi Lászlót, Zeechi 

Andrást, Sámsoni Albertet, Bewnyei Pétert, Kémeri Jánost, Keresztes Ambrust és Andró Pált stb. 
1461.07.18. napján kiegyezik vele Sámsoni Albert  a Mázsa és Szértelek nevő földek vonatkozásában. 
1466.10.09. napjén kelt okiratban Sarmaság, Dershida, Remete, Tóthkorond, Girókuta, stb. ügyében 

alperes egy családi perben.  
1467-ben Álmosdi Chyre Istvánt és több más ügyvédet vall. Ezután több perben vesz részt (pl.: Horwathi 

Peres Tamással s nejével). 
1475 körül megadóztatták felsıkorondi, kövesdi, remetei, girókutai, szigeti, sarmasági, derzsidai jószágait. 
1487.08.13. napján kelt okiratban már néhai. 

317,985. N. Ilona / Helena 
 

317,986. albisi Zólyomi Miklós (okirati elıfordulása: 1480-1498) † 1498. nov. 5. után 
1480.09.16. napján Mátyás király utasította a váradi káptalant, hogy vizsgálja Kereki László panaszát. A 

panasz szerint ı és apja (Zólyomi Tamás) Körtvélyes birtokról 108 lovat és egy nyerges lovat hajtatott 
el. A vizsgálat szeptember 25. napján igazolta a panaszt. 

1492. évi országgyőlésen Köznemesi ülnök. 
1492. után báró. 
Utoljára egy 1498.11.05. napján kelt okiratban szerepel élıként (Dl 71068). 

317,987. homonnai Drugeth Borbála (okirati elıfordulása: 1495) 
318,012. = 5,085,140 
318,013. = 5,085,141 
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318,014. albisi Zólyomi Dávid (okirati elıfordulása: 1452-1484) 
1483.02.25. napján Mátyás király a szentjobbi konventnek írt oklevelében Zólyomi Dávid felperes és Kállói 

János és Pál alperesek közötti perben született ítéletét közli hitbér, nászajándék és leánynegyed 
ügyében. Ugyanebben az ügyben május 27. napján kelt okirat szerint az érintett birtokok a következık 
voltak: Kálló, Lök, Eszlár, Oross, Tura, Napkor, Laskod, Semjén, Panyola stb. 

318,015. Malacz Petronella † 1499 után 
Malacz, másképpen Tóth család. 

 

318,016. János (Guthy Család) (okirati elıfordulása: 1466-1470) 
318,017. Oroszy Anna 

Második férje Porkoláb Fülöp 
 

318,018. Herpay Pál 
„De Wyd” elınévvel szerepel az okiratokban. 

318,019. Kukmitza Dóra 
 

318,032. Sztritei Miklós (okirati elıfordulása: 1426-1508) † 1508. 
1454-ben követ. 
Annak ellenére, hogy igen hosszú életet élt, alig maradt fenn okirat, amelyben szerepel. 

318,033. Szeretvai Majos Krisztina † 1507 elıtt 
A Vécsey levéltárban maradt fenn okirat, melyben szerepel. 
 

318,036. kerepeci Kerepeczy András † 1495. elıtt 
Az ı és felesége genealógiája Lehoczky: Beregvármegye monographiája 60 oldalán olvasható, ahol Pelbárt 

fia ısfájára utalnak. 

318,037. Bégányi Anna 
A források Óbégányi Annának nevezik, aki Óbégányi „Csók” István testvére. 

 

318,038. Szepessy Miklós (okirati elıfordulása: 1480-1496) † 1496-1498 között 
1480-ban Thakossy György és fiai perelték ıt és testvéreit, rokonait. 
1493-ban ı és társai perelték be Charnavodai Annát. 
1495-ben rokonaival perelte Thakossy Mátyást. 
1496-ben (valószínőleg) ı a nagyváradi püspök ladányi jószágigazgatója. 

318,039. Pochai Kata (okirati elıfordulása: 1493) 
Talán Pochai „Pályi” László (okirati elıfordulása: 1415-1455, temesi alispán) és Zoárdfi Krisztina lánya. 
(lásd.: Zoárdfy kapcsolat: 1,271,289) 

 

318,088. Kerepeczi Mihály (okirati elıfordulása: 1506) 
Érdemes megvizsgálni 79,391. nagybaczoni és futásfalvi (?) Bardocz Dorottya szócikkében olvasható 

genealogiát, és érdemes volna feleségével kapcsolatban további kutatásokat végezni.  
 

318,096. Berencsi Benedek 
 

318,108. Jánossy János 
318,109. Bellyéni Katalin / Barbara 
 

318,120. göncruszkai Kornis Boldizsár (okirati elıfordulása: 1482-1520) 
Fiát, Kornis Jánost 1516-ban a leleszi konvent 12 évesnek állapította meg, innen számítható a házasság 

idıpontja.  

= 1504 elıtt 
318,121. szuhai Jánoky Anna (okirati elıfordulása: 1551) 
 

318,122. dennai és gordovai Fánchy Gáspár (okirati elıfordulása: 1511-1536) 
Fánchy Zsófia és a közte fennálló gyermek-apa kapcsolatot további kutatással kell megerısíteni, azonban 

most úgy látszik, hogy Gáspár volt Zsófia apja.  
1536-ban Both Jánossal közösen kapta Romlottvárat (Nagykanizsa-Miklósfa). 

 

318,124. dolhai Dolhay „Nagy” Péter (okirati elıfordulása: 1463-1518) † 1518-1520 között 
Gyermekként Mátyás király apródja. 
1490-1501 között II. Ulászló király udvarnoka. 
1493-ban Horvát János sókamarást perelte hatalmaskodás miatt. 
1499-ben adományba kapta az elítélt Dragomérfalvi Demeter javait. 
1500-ban Derencsényi Péterrel (1,271,870) pereskedett. 
1503-1510 között királyi allovászmester. 
1505-ben kifizette mostohaanyja ráesı jegyajándék és hitbér részét Csapy Benedeknek. 
1506-tól élethosszig tartóan évi 100 arany értékő kısót kapott a királytól. 
1510-ben adományba kapta Tahy György birtokait. 
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1513-1518 között királyi kamarás. 
1513-ban beiktatták a Dolhay Mihálytól 1511-ben 700 aranyforintért megvett Ruszkova  és más birtokokba, 

azonban emiatt a rokonság perelni kezdte. 
1514-ben Tamás unokaöccsével beiktatták Polyána birtokba. 
1518-ban adományba kapta Sylemeek birtokot. 
1518-ban a maga, fia és felesége nevében ellentmondott Penészlek, Szent-Vid puszta és Szent-Miklós 

birtokokba történı beiktatásnak a Báthory család tagjaival szemben. 

318,125. losonczi Losonczy Dorottya † 1520 után 
Birtokigénylései miatt azonosítható igazából a családi neve, innen pedig felépíthetı az ısfája.  
1520-ban megintették sokadmagával, hogy a zálogösszeg ellenében a kérelmezınek adják vissza birtokába 

a következı birtokokat: Ökörmezı, Kelecsény, Ripinye és Vízköz nevő falvak. 
Második férje Toldy László. 

 

318,126. = 636,620 
318,127. = 636,621 
 

318,144. fáj Fáy Sebestyén (okirati elıfordulása: 1438) 
318,145. lánczi Lánczy Ilona 
 

318,148. = 79,428 
318,149. = 79,429 
 

318,150. czéczei Szakolyi János (okirati elıfordulása: 1551) 
1551-ben felvette a felesége nevét 

318,151. czéczei Czéczey Fruzsina 
 

318,152. Hubay Antal  
 

318,164. ragyolczi Ragyolczy Mihály Péter (okirati elıfordulása: 1508) 
1508-ban İ és gyermekei (Ferenc, György, Kelemen) eladták Simay Gergely fiainak a simai, simaszigeti és 

csejti birtokaikat. 

318,165. simai Kun Ilona (okirati elıfordulása: 1508) 
 

318,178. monoki Monoky Miklós (okirati elıfordulása: 1456-1479)  
 

318,184. = 635,048 
318,185. = 635,049 
 

318,186. = 158,536 
318,187. = 158,537 
 

318,190. zombori és bodonlaki Zombory László (okirati elıfordulása: 1473-1512) † 1512-
1519 között 

318,191. kıszegi Kıszeghy Borbála † 1519 után 
 

318,192. gagyi Báthory Miklós (okirati elıfordulása: 1489-1527) † elesett Tokaj, 1527. szept. 27. 
Egyes források 1469-ben már okiratban vélik felfedezni ıt. 
I. Ferdinánd király legyızte Szapolyai János király seregeit Tokajnál, itt esett el Báthory Miklós. 

318,193. monoki Monoky Dorottya 
 

318,200. melléthei és horkai Barna János 
 

318,202. csoltói Basó Mátyás (okirati elıfordulása: 1526-1549) † lefejezték Murány, 1549. 
aug. 19. 
1526-os mohácsi vész után Murányi várkapitány, fıúr, Szapolyai János híve. 
Tornallyay Jakab kincstárnok sógora, így és mint Szapolyai hadvezére, a Ferdinánd - párti urak ellenfele. 
1530-as években Murányban veretett hamis pénzt és megegyezett Bebek Ferenccel, hogy az elfogadtatja 

ezt a pénzt a lıcseiekkel. Hamis pénzei az „M-B” verdejelő János dénárok. 
1530-ban kifosztotta zsoldosaival a savniki klastromot. 
1531-ben a Ferdinánd-pártiakkal szembeni istvánfalvi ütközetben fogságba került, és súlyosan megsebesült 

a karján (a küzdelmet Nyáry Ferenccel vívta). Ekkor Ajnácskı várába börtönözték be, és Szapolyai János 
király maga váltotta ki más foglyokért cserébe (pl.: eperjesi Werner Györgyért cserébe). Ezután 
félkarúként is szerepel a forrásokban. 

Liptó-Újvár, Tiszolc és más számos birtok birtokosa. 
1535-ban újra Késmárkon él, ahol zsákmányt próbált elvenni Laszkitól, majd pedig kirabolta Wagendrüsselt, 

ami Lıcse város birtoka volt. 
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1540-ben felégette Dubsinát. 
1541 évi országgyőlésen a fıurak között szerepelt. 
1542-ben részt vett Pest sikertelen ostromában. 
1543-ban a tizenhárom szepesi várost megsarcolta, illetve testvérével és háromszáz zsoldossal elpusztított 

egy szepes megyei zárdát, valamint utazókat gyilkolt és fosztogatott. 
A korábbi társa a hamisításban - Bebek Ferenc - lett a legnagyobb ellensége (nyilván azért, hogy a 

pénzhamisítás ügyében ıt meg ne hurcolják), aki az 1548. évi országgyőlést úgy feltüzelte Basó ellen, 
hogy ıt a haza ellenségének kiáltották ki és Salm Miklós grófot küldték ellenébe, aki 1549 nyarán négy-
ötezer spanyol, német és magyar zsoldossal  megostromolta Murány várát, amit augusztus 15. napján 
árulás folytán tudott elfoglalni. Basónak a várból kivezetı alagúton át majdnem sikerült megszöknie, 
azonban elfogták, és többekkel együtt augusztus 19.-én Salm gróf parancsára lefejezték. (Elırelátó volt, 
1548-ban birtokai nagy részét eladományozta.) 

 

Az 1548 évi országgyőlés által hozott törvény: 
 „1548. évi XLIX. törvénycikk miképen büntetendık azok, a kik a rablókat eltartják 
Mivel némelyekrıl azt állitják, hogy váraikban rabló csatlósokat és zaskornikokat tartanak el, a kiket 
rablásra küldvén ki, tılük a zsákmánynak egy részét kapják: a királyi felség vagy az ország kapitányai 
az olyan embereket, a kik ellen nyilván panaszt emelnek, azonnal büntessék meg. 
1. § Ugy, hogy mindazoknak várait ostrommal bevegyék, mind ıket azokból kivonszolván, bármely 
személyre való tekintet nélkül, gyalázatos halállal büntessék. 
2. § És ugy ezeknek a fekvı jószágait, mint azokéit is, a kik velük tartanak, adományozza a királyi 
felség jól érdemesült személyeknek. 
3. § Különösen pedig, mivel eléggé tudva van, hogy Basó Mátyás sok ilyen gonosztevıt tart, elannyira, 
hogy csatlósai a felsı részekben az utakat bizonyos helyeken már régóta megszállva tartják és sokat 
raboltak s napról napra rabolnak, sok kiváló nemest is megöltek és kifosztogattak: méltóztassék a 
királyi felség ennek a Basónak és minden szolgájának és más veletartóknak a megbüntetésérıl 
haladék nélkül gondoskodni, hogy mások az ı példáján okulva, az ilyen rablásokkal felhagyjanak és a 
királyi felségnek meg a köztörvényeknek engedelmeskedjenek. 
4. § És mivel az ilyen rablók, a kik az utak biztonságát veszélyeztetni szokták, azon a vidéken a sürü 
erdıkben szoktak elrejtızni, határozták, hogy az ilyen erdıket a szomszédos vármegyék jobbágyai az 
utak mellett minden oldalról kétszáz könyöknyi szélességben vágják ki, hogy a rablóknak ne legyen 
alkalmatosságuk.” 

(forrás: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=1922) 
 

Tinódi Lantos Sebestyén "Szitnya, Léva, Csábrág és Murán váraknak megvevése” címő költeményében írja 
le a végkifejletet. 

Második felesége lehetett gegesi Glésán Sarolta, aki 1553-ban (Basó Erzsébetet kivéve) gyermekeivel 
tiltakozik Bebek Ferenc és Csízi Mihály és Ambrus Csíz és Lekenye cseréje ellen, örökségükre hivatkozva. 

318,203. tornallyai Tornallyay N. 
A szakirodalomból és az oklevelekbıl kiderül, hogy Basó Mátyás és Tornallyay Jakab sógorok voltak. A 

sógorságra két lehetıség adódhat, vagy Jakab felesége volt Basó Mátyás lánytestvére Krisztina (ezt 
szokták valószínősíteni) vagy az, hogy Mátyás felesége volt Tornallyay Jakab lánytestvére. 

Számomra a kérdést a következık döntötték el: 
a) 1553-ban Glésán Sára Basó Klára, Farkas, László és Mihály gyermekeivel kerül említésre, Erzsébet nevő 

lányáról nem ejt szót az oklevél és Forgon sem ismer Basó Erzsébetet a győjteményében, noha többen 
(pl.: Nagy Iván is), mint Basó Mátyás lányát említik ıt. 

b) 1517-ben (Jászói lt. C. 23) Basó Mihály megölése miatt egyezség jött létre a Basó család egyes tagjai, a 
Tornallyay család tagjai, Hangonyi Károly, valamint a bőncselekményt elkövetı Bebek család tagjai 
között. Szándékosan elhagyom a rengeteg nevet, csak a lényeget emelem ki: az okirat szerint Basó 
Mátyás, … Basó Krisztina (!) ….. Tornallyay Jakab ……. sógoraival (!) együtt kiegyezett a Bebek 
családtagokkal. A szövegbıl egyértelmően kiderül, hogy Tornallyay Jakab nem csupán Basó Mátyásnak, 
hanem Basó Krisztinának is sógora volt, s mint ilyen egyszerre nem lehetett Krisztina férje.  

A fentiekbıl az következik, hogy a Basó-Tornallyay sógorság Tornallyay Jakab ismeretlen nevő nıtestvére 
és Basó Mátyás házassága folytán jöhetett létre.  (A Tornallyay családfa ebbıl az idıbıl, ezen az ágon 
csak férfiakat tart nyilván) Ez a feleség hamar elhalhatott, talán csak Basó Erzsébet volt a közös 
gyermeke Basó Mátyással. A feltevésemet az is alátámasztani látszik, hogy Tornallyay Jakab anyja, - és 
így Basó Mátyás anyósa- Csetneki Erzsébet volt, akirıl Basó Erzsébet kaphatta a nevét. 

 

318,204. zabari Horváth N. 
318,205. czomporházi Czompor Katalin 

Czomporházi Czompor Gergely gömöri alispán (1540-1556) nıvére. 
Zavaros a családfa, a gyerımonostori Radó (Kabos), a Kémeri és Bekényi család tagjai lehetnek az ısök. 

 

318,256. cseri Csery (Vajdai) László (okirati elıfordulása: 1413-1456) 
Jánoky vagy Vajdai László néven is ismert. 
1428-ban fogott bíró. 
1441-ben az egri káptalan elıtt Ders fia István özvegyét a jegyajándék ügyben kielégítette. 
1441-ben aludvarmester, Pálóci László familiárisa. 
1447-ben abaúji követ. 
1449-ben baranyai alispán. 
Érdemes kutatni, hogy vajon nem ı volt-e az a Csery László, aki Disznósy leányt vett nıül. 
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Ennek a Disznósi lánynak az ısfája: 
318,257. Disznósy N. 
 
636,514. Disznósy Miklós (okirati elıfordulása: 1456, címerszerzı) 
 
1,273,028. Disznós Péter (okirati elıfordulása: 1389-1395) 
 
2,546,056. Disznós Pál (okirati elıfordulása: 1332-1358) 
 
5,092,112. Kakas (Gallus) de Disznós (Goznos) 
(TURUL 1887-2, Disznósy Miklós czímere. 1456.) 

318,264. Varbóky Zsigmond (okirati elıfordulása: 1478-1505) 
1478-ban ı és társai ellen vizsgálat folyt a bozóki prépost bozóki kúriájának megtámadása miatt. 
1504-ben ı és társai idéztették Valkán Gáspárt és Varbóky Ferencet társaikkal a varbóki kúriájuk 

megtámadása miatt. 
1505-ben ı és fia György idéztették Varbóky Mátyást és társait. 

 

318,272. felsıkubini, nagyolaszi és deménfalvi Kubinyi László (okirati elıfordulása: 1424-
1467) † 1467. – 1469. febr. 8. között 

„Ete” melléknévvel is illették. 
1424.01.30. napján Zsigmond királytól megerısítı oklevelet kapott felsıkubini birtokcserére vonatkozóan, 

melyben Meskó Andrással kötött megállapodását rendezték. 

318,273. beniczei és micsinyei Beniczky Margit † 1469. febr. 8. után 
1469.02.08.-án kelt okirat szerint a fia (György) kielégítette jegyajándéka és hozománya tárgyában, a férje ek-

kor már nem élt. 
 

318,280. nagypalugyai és bodafalvi Palugyay Gáspár (okirati elıfordulása: 1422-1440) † 
1440. dec. 15. után 
Zsigmond király királyi embere. 
1438.04.13. napján a túróci konvent oklevele szerint, amikor Albert király rendeletére Platthy Péter fiait és 

társaikat Nagy-Palugya birtokba bevezették, mint szomszéd birtokosként szerepelt. 
1440.12.15. napján tiltakozott az ellen, hogy Chemeházi Jakab a kispalugyai határban lévı birtoka melletti 

birtokot meg kívánt szerezni. 
 

318,284. szentmiklósi és óvári Pongrácz István (okirati elıfordulása: 1448-1479) † 1480. ápr. 
20. elıtt 
1452-ben az elıkelık között említik. 
1457-ben apósa halála után megszerezte Blatnica várát. 
1459-tıl használja a Pongrácz családi nevet. 
1474-ben királyi adományt nyert a családi jegyzetek szerint, de a tárgya nem ismert. 

= 1447 elıtt 
318,285. necpáli Neczpály Cecília (okirati elıfordulása: 1441-1496) † 1496. jún. 11. után 

Nagy Iván szerint Pongrácz Istvánnak egy felesége volt, Neczpály Cecília, és említi, hogy ı Neczpály Zsófia 
testvére volt (Teleki X.203. oklevél). Engel Pál szerint két felesége volt, viszont a TURUL 1890/2-3 
számában is Neczpály Cecília szerepel. Mivel az okiratok alapján Neczpály Cecília tőnik helyesnek, itt 
Engel Páltól eltérı megoldást választottam. 

1441.11.29. napján Megyer melletti haditáborban I. Ulászló király elrendelte, hogy ıt és rokonait Blatnica 
birtokba iktassák be, amelynek megtörténtét az 1442.02.04. napján kelt okirat igazolta. 

1443.03.12. napján Budán kelt I. Ulászló király parancsa a túróci konventnek, hogy iktassa be ıt és 
rokonait Nadyessen birtokba zálogjog alapján. Ennek megtörténtét 1443.04.10. napján igazolja egy 
okirat. 

1457-tıl Blatnica várával kapcsolatban apja halála után egész életében ügyei voltak.  
1460.03.11. napján a túróci konvent tanúsította, hogy Neczpály Balázs elzálogosította Zabokrek-i birtokát 

Cecíliának azzal, hogy azt ı vagy leszármazói visszaválthatják. 
1460.04.21. napján a túróci konvent hatalmaskodási ügyben említi. 
1461.03.24. napján Budán Mátyás király a zálogként szerzett Sabokrek-i birtokuk vonatkozásában 

megállapította, hogy saját jobbágyaikat sanyargatják. Mátyás király ezen a napon kivizsgáltatta, hogy ı 
és rokonai valóban elfoglalták-e Neczpály Balázs Blatnicai részét. 

A következı években is sok hasonló ügyben szerepel, ezek felsorolását mellızöm. 
1469.04.04. napján kelt okiratban a túróci konvent jelentette Mátyás királynak, hogy több ügyben (birtok 

visszaadása, vérdíj megfizetése, foglalás, ingóságok) intézkedett, mely okiratban nevesítik Cecíliát is. 
1473.01.12. napján több rokonával különféle ingóságok ügyében megegyeztek. 
1479.12.01. napján Budán kelt oklevélben Pongrácz Zsófia és Blatnica vára ügyében szerepel, mint Zsófia 

anyja. 
1496.06.11. napján Budán a királyi személyes jelenlét bírósága elıtti ügyben megjelent. 
Utoljára (természetesen már nem élıként) 1513.02.16. napján említi oklevél. 
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318,286. kesselkıi Majthényi Gergely (okirati elıfordulása: 1434-1488) † Nyitranovák, 1488. 
ápr. 1. 
Már Stibor vajda (10,171,802) alatt is szolgált, és minden bizonnyal harcolt az 1428. évi török háborúban 

is. 
1434-ben adományt kap Kesselkıre, ezután (is) Hunyadi János odaadó hive.  
1434-1435 között ifjabb Stibor (2,542,798) familiárisa, csejtei várnagy, kapitány. 
1434-1435 között csejtei várnagy, aki ifjabb Stibor halála után a várat átadta a királynak. 
1446-1447 között Szécsi Dénes érsek familiárisa. 
1446-1447 között nyitrai várnagy. 
1447-ben trencséni követ. 
1453 elıtt megszerezte Liptói Bálinttól (636,574.) Keselıkı castrumot. 
1472.07.05. napján kelt okiratban Országh Mihály nádor (1,271,472) meghagyta a garamszentbenedeki 

konventnek, hogy vizsgálja ki a Szerdahelyiek panaszát Majthényi Gergely és mások által elkövetett 
hatalmaskodások ügyében. A hatalmaskodásokat Csaladon követték el. Július 20.-án jelentette a 
garamszentbenedeki konvent, hogy a panasz valós volt. Igen hosszú élető volt, errıl ı maga is 
megemlékezik egy oklevelében. Közel 100 éves lehetett halálakor. 

Sírkıtöredéke a nyitranováki egyház falában található. 

= 1430-1434 között 
318,287. herboltkai Lipthay Anna † Nyitranovák, 1460. 

 

318,288. Zerhas László (Esterházy család) (okirati elıfordulása: 1449-1495) † 1495 elıtt 
1449.03.23. napján a pozsonyi káptalan elıtt Királfiakarchai Pál özvegyétıl életjáradék fejében átvette 

annak összes javait. 
1449.08.11. napján a pozsonyi káptalan elıtt kibékült Kelethy Kelethy Istvánnéval (Salamony Dorottya) és 

visszakapta tıle az apjától elkobzott terület egy részét. Ebben az okiratban szerepel „de Ezterhaza” néven. 
1464-ben kezdıdött perben megvádolták, hogy osztályos okiratokat vett magához. 
1469.06.26. napján királyi ember által folytatott vizsgálat során esküszik fiával Mártonnal, hogy a keresett 

osztályos levelek nincsenek náluk. 
1469.12.19. napjára idézték ıt és rokonait hitszegés és más panaszok miatt. 
1469-ben Olgya után járó hitbér és jegyajándék ügyében perben áll. 
1470.03.27. napján zálogba megszerzi a Salamonvathai birtok egyharmadát Salamonwathai Zsigmond és 

László magvaszakadása folytán. 
1475-1476 között Tankházy birtokokat foglalt el (1475-ben pl. Olgyay Jakabbal a Czegléd nevő erdıt). 
A birtokfoglalásaival kapcsolatos perben 1476.08.19. napján ı és fia esküt tettek, hogy továbbra sincsenek 

náluk az osztályos levelek, azonban az ezzel kapcsolatos pert elveszítették 1477-ben. 
Ezután is többször rátámadt a Tankháziakra.  
1498.11.14. napján (amikor már nem élt) a fıvesztését kegyelembıl eltörölték (eszerint erre ítélték), 

birtokairól viszont nem szóltak az okiratok. 

318,289. Tankházy Kata † 1477 után 
 

318,290. felszászi Wad János (okirati elıfordulása: 1458-1470) 
Nehezen beazonosítható az okiratokban, további kutatást igényel életrajzának felderítése. 

318,291. Tankházy Zsófia 
 

318,292. galántai „Nagy” Bessenyei László (okirati elıfordulása: 1492) † 1505. máj. 30. elıtt 
318,293. báni Pónya Katalin (okirati elıfordulása: 1492-1505) † 1505. máj. 30. után 

1492-ben II. Ulászló király fiúsította, és beiktatta Bár birtok egyharmadába, ennek azonban Zanka Péter és 
Bári Istók ellentmondtak. 

1505-ben már Hupka Márton felesége. 
1505.05.30. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, mely szerint felsıbáni Pónya Katalin a 

gyermekei (Gergely, Ilona) nevében a saját és osztályostársa részét Felsıbárban eladta Sankfalvi Miklós 
pozsonyi prépostnak és társának 600 aranyért. 

 

318,296. illésházi Illésházy Lırinc, † 1450 elıtt. 
318,297. Tankházy Ilona, † 1481 elıtt. 
 

318,298. belvathai Wathay György (okirati elıfordulása: 1446-1484) † 1506 elıtt 
Ultimus deficicus. 

318,299. N. Magdolna 
 

318,300. guthori Földes János (okirati elıfordulása: 1476-1536) 
1515-ben címert és pallosjogot kapott. 
Pozsonyi harmincados. 
A Daróczy győjtemény szerint Kéméndy Zsófia a felesége. 

318,301. vasdinnyei Vass / Wass Zsófia 
Szülei valószínőleg Was Mátyás és Somi Dorottya (okirati elıfordulása: 1514-1516) voltak.  
Somi Dorottya szülei pedig a 634,256 és 634,257. sorszám alatt találhatóak. 
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318,302. bakai Temesközi Lénárd (okirati elıfordulása: 1512) 
1512-ben Felsı-Bakán Ereıs Simonnak elzálogosított fél jobbágytelket. 

 

318,306. tiszaujhelyi Ujhelyi Egyed (okirati elıfordulása: 1454) 
A Daróczy győjtemény alapján építettem fel a családfáját. 

 

318,308. Bilkey György (okirati elıfordulása: 1463-1526) 
 

318,310. kricsfalusi Sztojka Simon † 1547 elıtt 
Máramaros megyei alispán. 
1539-ben Petrovay Jánostól és fiától zálogba vette Rozsályát. 
1548-ban Komlósy Anna (özvegy Hetényi Fejes Ferencné) és testvére panaszolta, hogy az elhalt Vajnághy 

György vajnági és újbárdi birtokaira vonatkozó oklevelek a testvérük (Komlósy Miklós) elhalálozását 
követıen –fordulatos módon végül- a néhai Sztojka Simonhoz jutottak. Simon halála után pedig 
özvegyéhez (Stresemley Borbála) és többek között Simon elsı nejétıl (vajnághy Mircse Annától) 
született Ferenc, Gáspár és Klára gyermekei gyámjához kerültek. Ilona és Anna gyermekek itt nem 
kerültek felsorolásra. 

A fentiekbıl kiderül, hogy második felesége Stresemley Borbála volt, aki 1551.05.05. napján még élt. 

318,311. vajnági Mircse Anna † 1547 elıtt 
 

318,320. cselesztıi (erdıdi) Pálffy Lırinc (okirati elıfordulása: 1470-1526) † elesett Mohács, 
1526. aug. 29. 
Pozsony megyei nemesség kapitányaként esett el Mohácsnál. 

318,321. újlaki Bánffy Anna (okirati elıfordulása: 1474-1533) 
 

318,322. erdıdi Bakócz Balázs 
Írták Erdıdi, Csornai, Bakócz és Tompa néven. Csak vélelmezhetı, hogy Csornán szerzett birtokot. Sem ı, 

sem gyermekei nem részesültek a Bakócz-féle 1459. és 1489. években kapott címer és 
birtokadományozásoknak. 

A családfában történı szerepeltetésével kapcsolatos észrevételeket, lásd gyermekénél. 

318,323. gerebeni Vitovecz Judit 
 

318,324. zerdahelyi Dersffy István (okirati elıfordulása: 1466-1492) † 1492. szept. 20. – 
1493. okt. 9. között 
1466.12.12. napján Budán kelt okiratban Mátyás király a budai káptalannak írt oklevelébıl kiderül, hogy 

Dersffy Istvánnak Thornai Benedekkel és Jánossal volt vitája Ztreza és Szentbenedek ügyében. 
1492.09.20. napján Korothnán kelt okiratban Szapolyai István (317,066) meghagyta a somogyi 

konventnek, hogy vizsgálja ki Dersffy István panaszát, miszerint 1490.03.14. körül Ernuszt János 
megtámadta, ostromolta, kifosztotta Thapalócz várkastélyát. 

318,325. laki Thuz Katalin (okirati elıfordulása: 1493) † 1493. okt. 9. után 
1493.10.09.–én kelt Szapolyai István nádor (317,066) oklevele, ekkor már özvegy. 

 

318,326. németújvári Batthyány Boldizsár (okirati elıfordulása: 1476-1520) * 1452.  † 1520. 
jún. 4. után  
1476-1482 között királyi kamarás. 
1481-ben kapta meg a Batthyány család cimerét, ekkor Vas vármegye fıispánja. 
1481-1490 között Kıszegi várnagy.  
1481-ben Kıszeg ostrománál súlyosan megsebesült. 
1484-ben egyes források szerint bosnyák bán. 
1485.07.13. napján kelt oklevélben Mátyás király parancsot adott Geréb Mátyás vezérnek és embereinek, 

hogy érdemeire tekintettel ne kényszerítsék ıt arra, hogy részt vegyen hadjáratban. 
1490-ben ıt küldte II. Ulászló király Jajca védelmére. Állítólag ebben az évben Corvin Jánostól Látrányt 

kapta hőségére és Kıszeg védelmében mutatott vitézségére tekintettel.  
1492.03.07. napján a többi országnaggyal elfogadta az 1491.11.07. napján kelt egyezményt (II. Ulászló 

király és Miksa között). 
1493-1495 között Jajca és Bosznia bánja.  
1493-ban illír bán és Kırös vármegyei fıispán, emellett fıkamarás és követ.  
1494-ben már 588 jobbágyporta birtokosa és csak Szlavóniában 3 vára és 6 kastélya volt. 
1495.12.31. napján II. Ulászló király levélben utasítja, mint leköszönı jajcai bánt, hogy térítés ellenében 

adja át Jajca várában tárolt élelmiszereket. 
1499-ben királyi udvarnok. 
1499.04.16. napján Krakkói követ, II. Ulászló király nevében szövetségre lépett Albert királlyal a törökök 

ellen. Ez a küldetése is igen sikeres volt, késıbbi címeradomány elnyerésében szerepet játszott. 
1500.12.12. napján címeradományban részesült II. Ulászló királytól, fıleg Jajca védelmében mutatott 

érdemei miatt. 
1501-1502 között újra jajcai bán. 
1502-ben a csázmai káptalan kötelezte magát, hogy neki és utódainak ingyen szolgáltat okleveleket. 
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1505-ben egy évre szerzıdött Ernuszt János szentgyörgyvári, prodavízi és kaproncai várnagyának (?). 
1507-ben a királyi tanács köznemesi ülnöke, Greben földesura. 
1509-1510; 1512-1513; 1515-1517 között szlavón vicebán. 
1511-ben Bárra kért osztályt. 
1511-ben megkapta a Batthyány levéltár nagy részét levéltárosztály keretében. Ebben (is) hatalmas 

levélmennyiség maradt fenn utána. 
1511-ben osztályt kívánt tenni Csölösztıre. 
1518-1520 között alországbíró. 
1519.01.24. napján Budán kelt oklevélben megvádolta Hédervári Ferencet Ugal, és más birtokokon 

végrehajtott hatalmaskodással. Ebben az idıszakban rengeteg oklevélben fordul elı. 
1519.02.10. napján Budán kelt Újlaky Lırinc oklevele, mely Batthyány Boldizsár kérésére kötelezte a 

csázmai káptalant, hogy intézkedjen atekintetben, hogy Szempchei Jánosnénak (Kapitanffy Szilveszter 
özvegye) jegyajándékot és hitbért ki lehessen adni. 

1519.02.13. napján a fehérvári konvent elıtt ı és fia eltiltotta Szécsy Tamást és másokat Desnycze meg-
szerzésétıl. 

1519.02.23. napján a zágrábi káptalan elıtt ı és fiai eltiltották II. Lajos királyt attól, hogy Desnyiczét 
eladományozza. 

1519. 04.10. napján a somogyi konvent elıtt fiai eltiltották attól, hogy Zwybowcz-ot és a tartozékait 
jogokkal és erıddel együtt a csázmai káptalannak eladja. 

1519.07.23. napján Bresanócon kelt levélben Kecsény Miklós kérte Hobetsych Boldizsárt, hogy az segítsen 
neki Batthyány Boldizsár elleni perében, ebbıl tudjuk, hogy perei is voltak. 

1519.12.05. napján Budán kelt okiratban ı és fiai vallomást tettek Mekcsei Ferenc elleni perükben. Ekkor 
még alországbírónak írták. 

1520.06.04. napján Budán keltezte levelét Várdai Pál kincstárnok, Keczer Ambrus dikamentességének 
ügyében. A levélben szlavóniai adóbehajtóként szerepel. 

Az OSZK ırzi az 1489-ben Fáncsi Antal által készített misekönyvét és magyar naptárát. 
Elsı felesége Gerebeni Katalin; második felesége Nagylúcsei Ilona; harmadik felesége geresgáli Batthyány 

Margit, negyedik felesége Kanizsai Klára. 

318,327. Nagylucsei Ilona (okirati elıfordulása: 1482-1492) † 1503 után 
1482.11.16. napján kelt okiratban puellaként szerepel, kiskorú. 
1497-ben született elsı fia. 
Használták még a Lipcsei nevet. 
A Dóczy nevet az unokatestvére, Nagylúcsei Ferenc vette fel. 

 

318,464. „Bályoki” „Szentmiklósi” Szénás László (okirati elıfordulása: 1337-1370) † 1370. 
júl 2. után 
Magiszter, „Szarvadi” néven is nevezik az oklevelek. 
Elsı oklevél, amiben említik, az 1337.11.11. napján Károly Róbert által kiadott oklevél. 
1370.07.02. napján kelt Imre erdélyi vajda oklevele Visegrádon, mely szerint ellene korábban pert indí-

tottak Varbó birtok miatt, egyben felsorolták, hogy mely okiratokat írták át az 1355-1369 között 
keletkezettek közül. 

 

318,512. „Spáczay” Laki Márton (okirati elıfordulása: 1366-1387) † 1387-1397 között 
Magiszter. 
1383-ban Zámbó Miklós familiárisa. 
Pozsonyi alispán és várnagy. 

313,513. Hetyei Cecília (okirati elıfordulása: 1399) † 1399 után 
 

318,514. Korompai János (okirati elıfordulása: 1370-1403) † 1403-1404 között 
Másképp „Spáczai” vagy „Mikolai” János, magiszter. 
1370-ben Oppelni László (5,085,970) familiárisa, tapolcsányi várnagy. 
1372-ben túróci alispán, blatnicai várnagy. 
1375-ben gimesi várnagy. 
1377-1378 között Garai Miklós (5,086,002) familiárisa, pozsonyi ispán és várnagy. 
1378-1380 között óvári várnagy. 
1381-ben semptei és vöröskıi várnagy. 
Stibor vajda (10,171,802) familiárisa. 
İ építette Korompa castrumot (castellumot). 
Többször királyi megbízott, több beiktatáson is személyesen részt vett, pl. (Modor, 1393; Berencs vára, 

1394; majd Éleskı, Jókı és Detrekı várak. 
Elsı felesége ismeretlen (érdemes volna kutatni), második felesége: Markowiczi Dobko lánya, Wihna (okirati 

elıfordulása: 1403-1407), akivel kötött házassága folytán jelentıs birtokokhoz jutott. 
 

318,520. adorjáni Ráthonyi Tamás (okirati elıfordulása: 1410-1413) 
1410-ben királybiztos a kusalyi Jakcsok egy beiktatásánál. 
1412-ben tanú a kusalyi Jakcsok Erked birtokba történı beiktatásánál.  
1413-ban az apósával, Adorjányi Jánossal magszakadás esetére örökösödési szerzıdést kötött Adorjányra 

és Oltáros-Lövı pusztára. 

= 1413 
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318,521. Adorjáni Ilona (okirati elıfordulása: 1413) 
 

318,610. panyiti Sági János (okirati elıfordulása: 1445-1478) 
1445.05.05. napján Pesten kelt a fıméltóságok (nádor, eszterhomi érsek, erdélyi vajda, országbíró !) közös 

oklevele, egy rengeteg szereplıt magában foglaló bonyolult ügyben, melyben jogtalanságok tucatjait 
írták le. Ebben érintettként szerepel (Dl 13846). 

1449.12.25.-én kelt a váci káptalan oklevele, mely szerint vizsgálatot tartottak több helyen, köztük Sági 
János birtokán is (Ságon), és idézték 1450.01.01. napjára az országnagyok elé. 

1479-ben bepanaszolta a Gömör megyei nemeseket, hogy jobbágyaival szemben hatalmaskodtak. A 
vizsgálat szerint runyai Soldos János a nemesek felbíztatására kivágatta a panyiti erdıt és egy Nagy 
János nevő jobbágyot agyon akart verni, amikor az tiltakozott. 

318,611. Szobi Margit (okirati elıfordulása: 1492) † 1492. júl. 20. után 
A váci káptalan 1492.07.20. napján kelt okiratában özvegyként szerepel. (Dl 19856) 

 

318,688. Jármy György 
 

318,712. vajai Vay Balázs (okirati elıfordulása: 1458-1488) 
1458-ban Mátyás király beiktatta (a nagyanyja, Kánthor Klára után) örökölt hodászi, derzsi és Jánosi 

birtokába. 
1470-ben királyi ember. 
1483-ban nyugtatta Naményi Istvánt és társát arról, hogy ıt nagyanyja, Derzsi Kánthor Loránd (?, máshol 

Kánthor Gergely) leánya Klára, kielégítette hitbére és nászajándékára nézve. 
1488-ban beiktatták felesége hozományába. 

318,713. bájogi Szénás Ilona (okirati elıfordulása: 1488) 
1488-ban beiktatták Szarvad helység felére, Rath, Elmezd, Poklos-telek pusztákra, Szent-Miklós negyed 

részére; Bályog, Száldobágy fele részére, Czultzés, Salamon és Disznókutha egész pusztákra, Szál-
dobagyfeı negyed részére, Felsı- és Alsó-Nyárló, Belmezeü egész helységekre, Almás és Zeürmezeı 
negyed részére. 

 

318,816. Ipi László (Porchi Család) (okirati elıfordulása: 1465-1469) † 1477 elıtt 
318,817. N. Márta (okirati elıfordulása: 1469) 
 

318,836. losonci Bánffy János (okirati elıfordulása: 1448-1478) † 1481. febr. 4. elıtt 
Névazonosságok miatt nagyon nehéz kiválogatni azokat az okleveleket, melyek biztosan rá vonatkoznak. 

Érdemes a kutatást folytatni. 

318,837. kusaly Jakcs Margit (okirati elıfordulása: 1477) 
A Jakcs családfa ismeretében Jakcs János (okirati elıfordulása: 1397-1431; székelyispán; 1,270,192.) és N. 

Margit (1,272,193.) lányának gondolom, mivel azonban semmilyen bizonyítékom nincsen, a kutatás 
folytatását javaslom. 

 
 

20. generáció 
 

634,112. trebosztói Révay Mihály (okirati elıfordulása: 1410-1415) † 1415. júl. 31. után 
1415-ben Zsigmond király engedélyével vejét Puchel Keresztélyt fiának fogadta, adoptálta. 
1415.07.31. napján kelt okiratban királyi ember. 

 

634,120. Geszti avagy Gyulay János (okirati elıfordulása: 1433-1481)  
1447-ben Újlaki Miklós (2,542,950.) familiárisa. 
1448-ban macsói vicebán és bodrogi ispán 
1456-ben nándorfehérvári kapitány.  
1456.07.04. napján Szilágyi Mihály és az ı vezetésével kb. 6-7000 katonával védték a várat, ezután sietett 

segítségükre Hunyadi János. 

= 1472. elıtt 
634,121. Macedóniai Katalin (okirati elıfordulása: 1472) † 1472. jan. 25. után 

Testvére pl.: Macedóniai János, szlavón vicebán. 
1472.01.25.-én kelt a csanádi káptalan oklevele, amely szerint ı és társai eltiltották Mátyás királyt 

Szentmiklós és sok más birtoknak eladományozásától, Ungor Jánost és másokat a birtokbavételtıl. 
 

634,128. homonnai Drugeth István (okirati elıfordulása: 1411-1467) † 1467. jan. 14. után 
1427.11.08. napján Ung megye Császlóci Mihály kérésére elrendelte, hogy Drugeth István kemecsei 

jobbágyai részérıl Vörös László adjon elégtételt. 
1433.08.01. napján Kiskaposon kelt okiratban Ung megye elıtt ıt és testvérét (Zsigmond) és fiaikat a 

Császlóciak eltiltották új falu alapításától Valkaya birtokon. 
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1437.03.06. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király vizsgálatra utasította a jászói konventet az ı és 
társai panasza alapján. A panasz szerint Császlóci Mihály és fia Miklós és emberei a panaszosok 
familiárisát félholtra verték. A panasz beigazolódott. 

1437.07.15. napján az esztergomi káptalan elıtt Helmechi György és társai tiltakoztak, hogy ı és Bertalan a 
Bothfalvai birtok határában birtokba vettek szántóföldeket, réteket, ligeteket. 

1440-1456 között országnagy. 
1442-ben Jeszenácon kelt okiratban biztosította Császlóci Mihály özvegyét a pártfogásáról, cserében elvárta, 

hogy a király pártján viszont ıt támogassák. 
1443.01.28. napján Jeszenı várában kelt okirat szerint értesítette Császlóci Mihálynét, hogy a király Kassán 

vonul majd át, ezért kérte, hogy Miklós fia 8 lovával vonuljon elé. 
1444.09.13. napján Budán kelt okiratában I. Ulászló király a felek kérésére elhalasztotta az ı és társai 

perét. 
1449.–ben ungi és zempléni ispán. 
A husziták fogságába kezébe került, ahonnan 1459-ben magas váltságdíj ellenében szabadult. 
1467.01.14. napján a leleszi konvent elıtt a fia István az ı nevében is ügyvédet vallott. 

=1436. elıtt 
634,129. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1436) 
 

634,130. pelsıczi (Vajdafi) Bebek Imre (okirati elıfordulása: 1419-1448) † elesett, Koszovó 
Polje, Rigómezı, 1448. okt. 18. 
1432-ben relator.  
1438-1441 között székely ispán. 
1440-1447 között borsodi ispán és diósgyıri várnagy. 
1440-ben elfoglalta Diósgyır várát. 
1441 ıszén Jan Czapekkel együtt eredménytelenül ostromolta a Jan Giskra által védett Kassát. 
1444-1445 között országnagy.  
1445 elıtt építette fel Vámos castrumot. 
1445. májusban az egyike a hét fıkapitánynak. 
1446-1448 között erdélyi vajda, abaúji ispán, jászok ispánja. 
I. Ulászló király híve, Szádvár, Szilas stb. ura. 
Birtokai közül a legjelentısebb Diósgyır (1440-tıl), és Vámos vára Borsod vármegyében, mely a székhelye 

lett.  
1447.09.20. napján mint erdélyi vajda volt jelen az országgyőlésen, amikor Budát átadták Hunyadi 

Jánosnak. 
1449-ben nyilvánították halottnak, miután a második rigómezei csatában eltőnt. 
Rengeteg iratban fordul elı. 

= 1448. elıtt 
634,131. Pálóczi Veronika (okirati elıfordulása: 1448-1498) † 1498. okt. 10. után 

1448-ban ı és gyermekei megörökölték Szádvárt, Szilast. 
1452-ben Diósgyır várának birtokosa. 
1455.07.25. napján Pálóczi László bizonyságlevele, hogy zálogügyletéhez Szolnok és Fehéregyháza 

mezıvárosokat kötötte le. 
1455.07.25. napján kelt oklevél szerint kiskorú fiának (Pál) terheit magára vállalta 1.160 magyar forint 

értékben, mely összeget Hunyadi János kölcsönözte neki. 
1455-ban Noszoly felét zálogba adta Hunyadi Jánosnak. 
1455.08.25. napján ı maga és lányai nevében tiltakozottamiatt, hogy Perényi János tárnokmester 

familiárisai a neki elzálogosított Ilswa és Rewcze birtokokon rendkívüli szolgáltatásokat szedjenek, és 
minden jobbágytól 1-1 aranyforintot behajtsanak. (A kára ekkor 2000 forint volt.) 

1456-ban tiltakozott Talafusz János ellen, aki Szádvárt és környékét elpusztította. 
1464-ben Mátyás király oklevelében rögzítette Szilas, Ardó, Szentandrás határait. 
1492-ban a ferences benignák kolostora részére házat adományozott. 
1498.10.10.-én még élıként szerepelt Borsod vármegye oklevelében. (Dl. 20744) 

 

634,132. szepesi Szapolyai, Zápolyai „Vajdafi” László, † 1459 – 1463. júl. 16. között 
Pozsega megyei közepes birtokos nemes. 
Mátyás király idején vált ismertté az udvarban. 
Fiai igen szép karriert futottak be: Imre (okirati elıfordulása: 1457-1487) és István (okirati elıfordulása: 

1459-1499) nádor, Miklós erdélyi püspök (okirati elıfordulása: 1459-1468), illetve különleges érdekes a 
magyar történelemben, hogy Istvántól származó unokája: I. (Szapolyai) János király (1493-1540) lett 
(akinek testvére György szepesi gróf hısi halált halt Mohácsnál, 1526-ban). 

1455-körül ı építhette Tiszovc castellumot (fortaliciumot), rokonai panasza alapján. Mivel késıbb egy okle 
vél sem említi, valószínőleg csak egy udvarházról lehetett szó, melyet megerısített. 
Nem tévesztendı össze a néha ugyancsak Vajdafi Lászlónak nevezett Hunyadi Lászlóval, (Hunyadi) Mátyás 

király bátyjával. 

634,133. N. Katalin 
Szepesi káptalanban temetkezett. 

 

634,134. = 317,064 
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634,135. = 317,065 
 

634,136. rátóti Gyulaffy László (okirati elıfordulása: 1466-1485) † 1485. okt. 4. - 1488 kö-
zött 
Egregiusként említik az oklevelek. 
1468.06.15. napján a zalai konvent elıtt ı és András almádi apát egyezséget kötöttek. László nagyapja 

átadta az akali apátnak Sasdykált malommal és 12 jobbágytelekkel egy Kesziben lévı malomért 
cserébe. Az ügylet nem teljesült, mivel azt 6 jobbágytelek tekintetében nem tudták lebonyolítani. 
Mindezek miatt az országbíró ítélete szerint másik 6 jobbágytelket kellett átadni és 50 márka összeget 
kellett fizetni, azonban ebbıl László 25 márkát elengedett, és a többi összegnek megfelelı értékben 
zálogot kapott. 

1474.01.19. napján a kapornaki konvent jelenti, hogy január 12-én beiktatták Gyulaffy Lászlót Monoszló 
birtokába két hold földet és egy rétet kivéve. 

1474.05.15. napján Mátyás király a kérésére átírta V. László király 1453.01.20. napján kiadott oklevelét és 
egyéb okleveleket. 

1477.04.24. napján a kapornaki konvent jelentette Mátyás királynak, hogy beiktatta Gyulaffy Lászlót 
Felsıtomaj és más birtokokba. 

1482.05.02. napján a zalavári konvent elıtt kijelentette, hogy korábban kényszerbıl zálogosította el Laad, 
Jánosfölde, Abran, Thomay, Felsıkeszi birtokait Újlaki Miklósnak (2,542,950), melyeket bírói úton ugyan 
visszaszerez, de egyben újra zálogba adja Újalky Lırincnek. 

1482.07.05. napján Thomay Pál (Mykethinczi) kijelentette, hogy összes korábbi bevallását, melyeket 
Gyulaffy Lászlónak és fiának tett, mind érvényesnek tekinti. 

1482.09.20. napján a fehérvári keresztesek konventje elıtt Mykethynczi Pál neki adta a következı 
birtokokat: Felsethome, Janossafölde, Laad, Abram, Felkezy. A birtokokon holtigtartó haszonélvezetet 
tartott fenn, és elıírta, hogy halála esetén adja ki Gyulaffy László a leánynegyedet a nejének, majd 
pedig a férjhez menı lányának. Ugyanezen a napon ı és Mykethinczi Pál kibékültek, Pál 50 forintot 
fizetett Lászlónak, aki visszaadta a vitás birtokokat. 

1483.02.26. napján Mátyás király kiadta másolatban az ı kérelmére a veszprémi káptalan 1391.02.20. 
napján kelt határjáró oklevelét. 

1483.05.16. napján ı és fia 200 forintért megvásárolták Baach birtokot gulácsi Bede Györgynétıl és fiától. 
1484.12.11. napján Báthory István országbíró utasította a megyét, hogy vizsgálják ki Gyulaffy László azon  

panaszát, miszerint 13 évvel azelıtt Albert veszprémi püspök Nyrad-i Balázstól elvette Syrad és 
Bodontelke birtoklevelét. 

1485.10.05. napján Zala megye jelentette a királynak, hogy egy vizsgálat igazolta László panaszát. 

634,137. gersei Pethı Katalin (okirati elıfordulása: 1448-1498) † 1498. júl. 20. után 
1448.08.26.napján kelt a vasvári káptalan oklevele, mely szerint elıtte a gersei Petı családtagok a maguk, 

feleségeik és gyerekeik (pl.: Katalin) nevében tiltakoztak azellen, hogy Waswar-t vámmal és más birtokot 
Szécsi János és Rozgonyi János elfoglalni próbáltak, mint zalai ispánok. Ettıl ıket eltiltották.  

1491-ben oklevélben özvegyként szerepel. 
Utoljára élıként a fehérvári konvent oklevelében szerepel, mely 1498.07.20. napján kelt. 

 

634,138. rozgonyi Rozgonyi Osvald (okirati elıfordulása: 1473-1478) * 1461 körül † 1493. 
1473-ban amikor a csókakıi várnagy az udvarban bemutatta, Mátyás király a prelátusokkal és a bárókkal 

12 évesnek nézték, és így a király nagykorúsította. 
1475.10.06. napján kelt okiratban Mátyás király felszólította a leleszi konventet intézkedésre, mivel 

Rozgonyi Rénold lánya Anna be akarta magát iktatni Rozgonyi János és ifjabb Osvald Rozgonyban és 
máshol lévı birtokaikba. 

Felesége ismeretlen, de feltétlenül kutatásra érdemes. 
 

634,144. János de Bethlenfalva (Thurzó család) (okirati elıfordulása: 1399-1418) 
1399-ben Görgı birtokosa. 
1418-ban Szepes vármegyében királyi ember. 

 

634,152. Abaffy László (okirati elıfordulása: 1416-1455) 
 

634,160. Zrínyi Péter (okirati elıfordulása: 1408-1443) * 1392 elıtt † 1452. 
1408.10.24. napján a zágrábi káptalan elıtt ı és Brebíri Jakab kölcsönös örökösödési szerzıdést kötöttek. 
1411-ben Chundic István kereskedı írta Bátmonostori Töttös Lászlónak (1,273,298), hogy Lack Miklós a 

birtokán hatalmaskodott, mondván, hogy egy ökröt elvettek a hozzá költözı jobbágytól, noha azt Zrínyi 
Péter vette el. 

1413.05.23. napján Udinében Bocskai Miklósnak Rogozára vonatkozó birtokadományos oklevelébıl kiderül, 
hogy ezt a birtokat azidıtájt Zrínyi Péter birtokolta a királyi jog eltitkolásával. 

1418.08.06. napján Zágrábban kelt okiratban Lack Dávid szlavón bán utasította a csázmai káptalant, hogy 
vizsgálja ki, hogy Zrínyi Péter valóban elpusztította-e a Töttös család Blina birtokát, és elhajtotta-e 
állataikat, megsebesítette-e officiálisait. A kárt 1000 aranyforintban határozta meg. 

Az elsı idıkben a lázadó Hervoja herceg híve, Zsigmond király ellenében, azonban miután Hervoja meghalt, 
meghódolt Zsigmond király elıtt, aki 1420-ban elfogadta behódolását. 

1420-ban már Zsigmond udvari lovagja, aki az oklevelek szerint megbocsátott neki kisebb kihágásokat a 
törökök  elleni közdelemben tanúsított érdemeiért. Valószínőleg az 1416-os évben voltak a legnagyobb 
sikerei a törökök elleni harcban. 
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1421-ben udvari lovag. 
1421.02.28. napján Marcali Dénes szlavón bán kérésére Zrínyi Péter védelmébe fogadta nıvérének és 

unokáinak (Töttös László özvegyének és fiainak) Blinai birtokát. 
Zsigmond király és Albert király bizalmasa, majd Albert király fiának, V. Lászlónak a pártolója.  
1441.02.25. napján a Knin-i káptalan elıtt a Zrinyiek családja dalmáciai ágának utolsó tagja Subics (Brebíri) 

Jakab (gyermektelen lévén) az összes birtokát ráhagyta, ezt Hunyadi János is megerısítette. 
1443.11.27. napján a csázmai káptalan igazolta Töttös László és társai tiltakozását, miszerint Zrínyi Péter és 

fiai lerohanták a panaszosok Sornow nevő birtokát, jobbágyaikat kifosztották, megverték. 

634,161. N.N. (okirati elıfordulása: 1426) 
 

634,162. ursíni Blagay Mihály (okirati elıfordulása: 1470-1498) 
1481.02.02. napján kegyelmet kapott (ítéletlevele fennmaradt), annak ellenére, hogy testvéreivel és 

családjával lenyilaztak egy papot. 
Az 1491-évi pozsonyi békét aláirja (zöld viasszal pecsételve). 
1498-ból fennmaradt a pecsétje. 

 

634,164. Korbáviai Károly (okirati elıfordulása: 1402-1453) 
1413-ban jegyese volt Nelipic Margit. 
1413-ban felesége hozományaként megszerezte Zvonigrad várát. 
1414 (1414.12.29. ?)-ben kapott ı és felesége pápai engedélyt a házasságkötéshez. 
1430.07.26. A tinnini káptalan okirata szerint megjelent elıtte Károly (társaival) valamint Horvátország és a 

Bánság vezetıi, és az érintett megyék (tinnini, lukai, likei, busanci, corbaviai, lapaczi, pzetni, humilanci, 
zokolski, scerbi, policiai és unaczi) képviselıi. Bejelentették, hogy szövetségre léptek Zsigmond király 
hőségére és Horvátország védelmére. 

1441.05.26. Buda, I. Ulászló király okirata, mely szerint a vlachokat Károly (és Tamás) korbáviai ispánok 
hatalma alól, a dalmát-horvát bán rendelkezése alá helyezzék. 

= 1414-1415 
634,165. Nelipic Margit (okirati elıfordulása: 1413-1462) 

1413-ban Korbáviai Károly jegyese. 
 

634,168. gróf vegliai, zenggi és modrusi Frangepán István (okirati elıfordulása: 1416-1481)  
† 1481. 
A Frangepán család modrusi ágának ıse. 
1434 július - 1437 április között horvát-dalmát és szlavón bán. 
1442.02.16. és 1444.12.06. napjáról fennmaradt a pecsétje. 
1449-ben a családon belül megszerezte Grobnik várát. 
1449-ben a Frangepán családon belüli osztozáskor megszerezte Trzan várát Modrus várossal együtt, ı lett a  
modrusi ág alapítója, egyidejőleg megszerezte Vitunj castrumot. 
1458. márciusában csapataival Ostrovice felszabadítására ment. 
1458. júliusában Mátyás király udvarában tartózkodott.  
1459. májusában Mátyás király pápai követe. 
1464.04.28. napján Budán kelt Mátyás király oklevele, mellyel (arra hivatkozva, hogy István sok szolgálatot 

tett Hunyadi Jánosnak), neki adta Medve-várat, és két várost, kastélyt, tartozékaikkal. 
1466.03.05. napján Zeng-ben kelt azon okirat, melyben ı és társai megerısítették Szent Ilona és Megváltó 

pálos kolostorokat birtokaikban. 
1466.08.24. napján a zágrábi káptalannál tiltakozott Frangepán György a maga és fiai nevében, hogy 

Frangepán István Wythym várát és Modrussia tartományt elfoglalta majd pedig ezeket Mátyás királytól 
adományként megkérte és megkapta. A panaszosok kára (számításaik szerint) 5000 aranyforint volt. 

1475.07.20. napján Modrusban ı és Frangepán Bernát megerısítették Frangepán Márton által a tersatói és 
novii kolostornak adott adományokat. 

1478.01.28. napján Rezanin György familiárisának adományozta Berchopal birtokot. 

634,169. Isotta d’Este * 1425 † 1456  
 

634,170. Mariano Marzano, Rossano hercege † 1494. 
634,171. Leonor de Aragón 
 

634,172. Stefan Brankovic kb. 1417-1476 
634,173. Angeljina Araniti † 1520. 
 

634,174. = 635,672 
634,176. Pongrácz András (de Zentmiklós) (okirati elıfordulása: 1372-1391) 

1390.03.27. napján a túróci konvent kiadott oklevelében királyi emberként szerepel. 
1391-ben egy Liptó vármegyei birtokvizsgálatkor a jogait az 1368 évi adománylevéllel igazolta. 

634,177. rihnói Perényi Márta (okirati elıfordulása: 1372) 
Rihnó váráról írta az elınevét. 
1372-ben a Dl. 65652 számú oklevelében fordul elı. 
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634,184. Korlátkıi (Burcsinai) György (okirati elıfordulása: 1393-1403) † elesett, Galgóc, 
1403. 
Magiszter. „Bucsányi” néven is nevezték. 
1403-ban részese volt Zsigmond király elleni felkelésnek, Újlaki László (4,085,900) mellett harcolt és a 

galgóci várnál esett el.  
Halála után a család teljes vagyonát elkobozták. Második felesége volt Ohaji Dorottya, elsı feleségének 

kilétét érdemes lenne kutatni tovább. 
 

634,186. tóthsóki Soóky István (okirati elıfordulása: 1404-1434) 
Magiszter, nyitrai fıúr, lovag. 
1404-ben rokonaival beiktatták Közép-Atrak birtokba a nyitrai káptalannál. 
1422-ben ı és rokonai a nyitrai káptalan elıtt megvették Chocholna helység fele részét. 
1425-ben ı és rokonai a nyitrai káptalan elıtt megvették egy rátonyi birtokrészt 150 forintért. 
1426-ban Pethı Miklóstól Rátony helység felét 150 forintért zálogba vette a Zobori konvent elıtt. 
1426-ban több birtokügyben tanúskodik. 
1428-ban a Pethı családtól történt vásárlást a nádorral is jóváhagyatta. 
Talán felesége származhatott az Ohaji családból (esetleg ohaji Bornemissza), erre utalnak a Szegi Gergely 

fia Pázmány leszármazóival, malomszegi Pázmány Péterrel (1453-1482; + 1483 elıtt) kapcsolatos 
okiratok, melyek úgy értelmezhetık, hogy a Korlátköviekkel a Pázmányok Sóki Dorottya révén, de az 
Ohaji leányágon rokonok.  

 

634,190. váraskeszi Lépes Loránd (okirati elıfordulása: 1407-1445) † 1445. márc. 16. után 
1407-ben magiszter, Tamási János familiárisa és szolnoki alispán. 
1411-1415 között al-ajtónállómester. 
1414-ben Zsigmond király udvari familiárisa. 
1415-1438 között Csáki Miklós és László familiárisa, valamint erdélyi alvajda. Mint erdélyi alvajda rengeteg 

oklevélben szerepel, ezek ismertetését itt mellızöm. 
1434-ben küküllıi alispán. 
1444-1445 között Hunyadi János familiárisa. 
1444-ben erdélyi vajdai kormányzója a székelyeknek és szászoknak. 
Rengeteg okiratban szerepel, utoljára 1445.03.16. napján. 

 

634,192. Szunyogh Miklós (okirati elıfordulása: 1390-1394) 
1390-ben abaúji alispán. 
1394-ben a jeszenicei birtokot vette. 

 

634,196. szentmiklósi Pongrácz Miklós (okirati elıfordulása: 1412-1419) † 1419. ápr. 28. 
után 
Magiszter. 
1419.04.28. napján kelt az esztergomi vikárius oklevele, ebben említik. 

= 1412. elıtt 
634,197. Malduri Klára (okirati elıfordulása: 1412) 

Meltewr névalakban is ismert. 
 

634,216. nádasdi Nádasdy Gáspár (okirati elıfordulása: 1412-1434) † 1434. nov. 20. – 1435. 
júl. 20. között 
1424.02.17. napján Budán kelt Kompolti István országbíró okirata, mely május 1.-re elhalasztotta 

Szentjakabi Chernel özvegye perét Nádasdy Gáspár ellen, a halasztás után újabb halasztás történt 
1425.01.13. napjára. 

1425.09.01. napján kelt a vasvári káptalan okirata, mely szerint Pethı László tiltakozott egy olyan 
birtokperben, melyben Nádasdy Gáspár is érintett volt. A pert 1426.01.13. napjára halasztották, mely 
halasztás oka a „török elleni hadi expedíció” volt. 

1426.09.03. napján Budán kelt Zsigmond király oklevele a vasvári káptalannak, mely szerint a Pethı 
családbeliek panaszolták, hogy Gáspár és társa Nádasd egy részén hatalmaskodtak. A perben 
1426.11.16. napján 1427.01.23. napjára halasztották a tárgyalást, és 70 (!) jobbágyát rendelték a 
bíróság elé. Az ügy végül a királyi személyes jelenlét bíróságához került, ahol május 1-re, augusztus 1-
re, október 6-ra, 1428.01.13.-ra, október 6-ra, 1429.01.13-ra halasztották a pert, mivel Zsigmond király 
folyamatosan a törökök elleni hadjáratokat vezette. A per (Gáspár életében) 1434.11.20. napján is 
tartott, ekkor 1435.01.13-ra halasztották. 

1435.07.20. napján a vasvári káptalan okirata szerint a pert Gáspár fia László folytatta, Gáspár ekkor már 
nem élt. 

634,217. kisserényi Serényi Erzsébet 
 

634,220. szenterzsébeti Terjék György (okirati elıfordulása: 1424-1455) † 1480. jan 19. elıtt 
„Terjékfi” néven is ismert. 
1455-ben Zala vármegye alispánja. 
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634,222. ákosházi Sárkány János (okirati elıfordulása: 1424-1483) † 1483. szept. 10.-1489. 
aug. 2. között 
Elsı okirat, amelyben említik 1424.07.28. napján kelt. 
Utolsó okirat, amiben élınek említik: 1483.09.10. 
Nádori ember. 
Elıfordult „Sárkányházai” néven is.  

634,223. szabari Girolti Veronika (okirati elıfordulása: 1444-1457) † 1457. jún. 8. után 
1444, 1446 és 1457-ben ı és lánytestvérei a girolti kastélyukról remdelkeztek, 1457-ben a kastély felét 

Gosztonyi Orbánnak átengedték.  
„Gerolth” néven is elıfordult az okiratokban. 

 

634,224. = 635,744 
634,225. = 635,745 
 

634,226. felsılendvai Széchy Tamás (okirati elıfordulása: 1413-1448) † elesett, Koszovó 
Polje, Rigómezı, 1448. okt. 18. 
1429-ben Királynéi udvarmester.  
1434-1437. között udvari lovag.  
1438-1442. között királynéi fıkincstartó.  
1438-1440. között vasi és zalai ispán.  
1439-1448. között komáromi ispán.  
1440-tıl Komárom várát a Széchy család birtokolta átmenetileg. 
1445-1448. között országnagy.  
1440-ben a királyi hajóhad al-dunai fele részben a saját céljaira használta a szekszárdi ütközetig. 
Rengeteg okiratban fordul elı. 

634,227. N. Dorottya 
Anyja: N. Sára a DL 20.756 jelzető oklevél szerint. 

 

634,228. Ráskai Miklós (okirati elıfordulása: 1428-1464) † 1464. febr. 13. után 
Ispán. 
1457.03.06. napján a leleszi konvent elıtt magára vállalta János és Balázs fiának terhét is, és Gawa 

egészét, Wagos felét zálogba adta 125 aranyforintért Upori Lászlónak (1,271,342) és Jánosnak.  
1458.02.13. napján kelt a leleszi konvent okirata, mely szerint a konvent elıtt magára vállalta János és 

Balázs fiainak terhét, illetve más rokonok megegyeztek Ráskai Lóránd fia Miklós birtokával kapcsolatban. 
A megegyezés szerint Naghraska, Kysraska, Hegy birtokrészeket az eddigi felosztásban meghagyták, 
más ingatlanok és malom ügyében rendelkeztek. 

1458.06.23. napján kelt a leleszi konvent okirata, mely szerint ı és társai eltiltották Buthkai Istvánt és 
társait Wassan és Berwe birtokrészek eladásától Rezegei Balázsnak. 

1459.02.07. napján kelt az egri káptalan okirata, mely szerint ı és társai eltiltották Buthkai Benedeket és 
társát Hugyay birtokrészének Kalloi Jánosnak történı eladásától. 

1460.06.07. napján kelt az egri káptalan okirata, melyben a maga és társai nevében eltiltotta Báthory 
Andrást és társait Berwe két jobbágytelkének elfoglalásától. 

1464.02.13. napján Budán kelt okiratban Papy birtokkal kapcsolatos hatalmaskodási ügyben valószínőleg 
még ı szerepel. 

634,229. N. Erzsébet 
 

634,230. földvári és pataji Zubor János (okirati elıfordulása: 1449-1492) † 1492. júl.13. után 
Baranyai ispán. 
1470-ben Tolnamegye alispánja. 
1470.01.08. napján anyjával szerepel egy okiratban. 
1473.01.21. napján is anyjával szerepel egy okiratban. 
1473-ban Mischulbinger Vilmos soproni királyi kapitánynak eladta a gyırmegyei Kis-Szap és Nyárád nevü 

birtokait. 
1478-ban tolnamegyei birtokos. 
1492.07.13. napján II. Ulászló király tiltja Pakosi Albertnek és földvári Zubor Jánosnak, hogy Ráckeve 

lakosaitól adót vagy vámot szedjenek. (Derecskei Krisztina a „közös” anyjuk) 

634,231. Szécsi Hedvig (okirati elıfordulása: 1486-1487) † 1487. jan. 29. után 
Engel adatai és más adatok összevetése szerint minden valószínőség szerint Szécsi Hedvig volt Zubor János 

felesége. Apja, anyja a családfában más helyen is szerepel ısazonosságok révén. 
1487.01.29. napján az egri káptalan jelentette Szapolyai Imre nádornak, hogy Szécsi Tamás és társai, 

valamint Szécsi Hedvig között 1486.11.23. napján kelt ítéletében foglaltakat végrehajtották, és így 
felosztották Dobrvca, Zuthar, Bakth, Tehán , Isép stb. birtokokat. 

 

634,232. „porychani” Keglevich Simon (okirati elıfordulása: 1435-1436) † 1436. ápr. 28 – 
1444. júl. 27. között 
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1435.09.12. napján a knini káptalan okirata szerint Keglevich Simon a maga és társai nevében perbe vonta 
Kupsov vlachot nemzetségével együtt Bredany illetve Bachtichy elfoglalása miatt Dudanovich vlachot 
nemzetségével. A megye végül visszaítélte a két birtokot Simonnak és társainak. 

1436.04.28. napján Budán kelt Zsigmond király oklevele Keglevich Simonnak. Jelentették neki, hogy Simon 
a testvérével elfoglalta Zsigmond király vlachjaitól Bahtichy és Budar birtokokat, ezért kötelezte, hogy 
azokat adja vissza. 

1436-ban a Knini káptalan jelentette, hogy Zsigmond király parancsára bevezették Bredany és Bahtichy 
birtokokba ıt és testvérét ellentmondás nélkül.  

634,233. Tallóczy Klára (okirati elıfordulása: 1444-1463) † 1463. dec. 13. után 
Tallóczy Matkó (szlavón bán), Tallóczy Frank (szörényi bán), Tallóczy János (vránai perjel) és Tallóczy Péter 

(horvát bán) testvére. (Egyes források Kasztriota Kláraként említik, ez az alább ismertetett oklevelek 
szerint igazoltan tévedés) Ragúzából származtak a Curzola család rokonságából. 

1444.07.27. napján Kninben kelt okirat szerint be akarta magát (és fiát Keglevich Simont) vezettetni 
Konchiza, Berdar, Bachtichy és Krivonacz birtokba, a testvére (!) Tallóczy Matkó bán ítélete alapján. A 
beiktatásnak ellentmondtak, ezért hosszú pereskedés kezdıdött, ahol végül ı gyızött. 

1446.10.13. napján Földváron kelt Hunyadi János kormányzó kötelezte az illetékeseket, hogy a fenti ügyben 
az ítéletet hajtsák végre. 

1463.12.13. napján Jajcán kelt okiratban Mátyás király kijelenti, hogy Klára és fia nevében Pethı János 
bemutatta Tallóczy Péter ítéletlevelét, Hunyadi János okleveleit. 

 

634,238. zeleméri Kamarás Mihály (okirati elıfordulása: 1478-1488) † 1488. szept. 15. után 
Állandó háborúskodásban állt testvéreivel. 
1478-ben a testvérek között erıszakos birtokfoglalások történtek Tedej, Monostoros-Abrány, Benk, 

Egyházas-Gelse és Encsencs nevő birtokokra, Mátyás királynak kellett intézkednie az ügyben. 
1488.09.15. napján a leleszi konventet utasította Mátyás király, hogy idézze meg Kamarás Mihályt, mivel az 

a rokonainak a zeleméri birtokának a felét nem adja ki. Kamarás Mihály megtagadta a birtok kiadását. 
Házasságával a hatalmas Borics-vagyont is megszerezte. 

= 1472 után 
634,239. Szentpéteri Dorottya (okirati elıfordulása: 1449-1488) † 1488. szept. 15. után 

Ikurd Dorottya néven is elıfordul genealogiákban. 
Elsı alkalommal a pécsi káptalan 1449.03.08. napján kelt oklevelében fordul elı. 
Elsı férje szentlászlói Borics János (okirati elıfordulása: 1463-1472). 
Az ısfáját Engel Pál és Vajay Szabolcs (pl.: TURUL, 1998/3-4 A csömöri Zay családról I. rész) munkája 

alapján állítottam össze, mely munkák nem egészben fedik egymást. 
Az ısi családi birtok Ikurd volt. 
A család birtokai pl.: Ikurd, Pahar, Tudincz, Bécsi, Jelenfalva, Tolmény, Haraszti, Eresztvény, Kanota, 

Mihályi, Révfalu, lanka. 
 

634,240. Balassa (Gyarmati) Balázs (okirati elıfordulása: 1364-1388) † Zára, 1388. nov. 6. 
után 
1378-ban kapuvári várnagy, magiszter. 
Szécsényi Frank (5,085,598) familiárisa. 
Soproni (rábaközi) alispán. 
A családi osztály során Nagy-Gyarmatot kapta, és meghagyta, hogy utódai a „gyarmati” elınevet használ-

ják. 

634,241. Visontai Katalin (okirati elıfordulása: 1393) 
 

634,244. Derencsényi János (okirati elıfordulása: 1364-1371) 
Laczkfi István fiainak familiárisa. 
1364-ban létai várnagy.  
1364-1371 között bálványosi várnagy.  
1370-ben Belsı-szolnoki ispán.  

 

634,246. Gálszécsi Gál (okirati elıfordulása: 1358-1413) † 1413. nov 13. elıtt 
Oppelni László familiárisa.  
1380-ban terebesi várnagy.  
1384-ben zempléni alispán.  
1387-1413 udvari lovag.  
1402-1403 zólyomi ispán, majd fıispán. 
1402-ben Felsıszécsre kap adományt, innen vette a család a nevét. 

634,247. ruszkai Dobó Anna 
1469-ben említik egy okiratban. (DF.263.207)  

634,248. perényi Perényi Imre (okirati elıfordulása: 1374-1418) † 1418. ápr. 18 - 1418. júl. 
25. között; tem.: valószínőleg Újháza (Kurittyán), pálos kolostor 
Kora egyik legmőveltebb fıura. 
1384-ben a prágai egyetemen tanult. 
1386-1388 között udvari ifjú. 



————    278278278278    ———— 

 
 

1388-ban diósgyıri várnagy. 
1396-ban a Nikápolyi csatában harcolt, de megmenekült. 
1397-1404 között pohárnokmester és abaúji ispán. 
1397-ben adományba kapta a szinyei uradalmat. 
1399-ben részt vett Nagyvár ostromában. 
1402-1404 között borsodi ispán. 
1403-ban legyızte a Zsigmond király elleni lázadóknak Debrıi István által vezetett seregét, ezután Zsig-

mond király bizalmasa lett. 
1403-ban megkapta a hőtlen Vadásziak Abaúj és Borsod megyei birtokait. 
1403-ban Csorbakı várát királyi engedéllyel újjáépítette. 
1405. augusztus - 1418. március között titkos kancellár, a világiak közül ı volt az elsı titkos kancellár. 
1407-ban királyi követként Kisázsiában járt török fejedelmeknél illetve I. Bajezid szultán fiánál, Szülejmán 

Cselebinél. 
1408-ban a Sárkány-rend alapító tagja. 
1408-ban megkapta Lubló várát. 
1408-ban megalapította az újházi pálos kolostort Kurittyán mellett. 
1410-ben Lubló helyett megkapta Újvárt és a sztropkói uradalmat.  
1411-ben Zsigmond király engedélyezte számára, hogy Kékmezı kerületén várat építhessen. 
Sírköve megmaradt abban az pálos kolostorban, melyet ı alapított 1408-ban (Újháza, Kurittyán) 

634,249. Várdai Katalin 
Mindenképpen érdemes további kiutatásokat folytatni személyével kapcsolatban. 
 

634,250. Kórógyi Fülöp (okirati elıfordulása: 1384-1432) † 1432 - 1433. jún. 20. között 
1402-ben miháldi ispán. 
1404-ben temesi, krassói és sebesi ispán. 
1406-ban királyi követ. 
1412-1429 között báró. 
1413-1419 között királynéi tárnokmester. 
1433.06.20. napján kelt a szekszárdi konvent oklevele, mely szerint ekkor már néhai. 

634,251. Jolsvai Ilona (okirati elıfordulása: 1400-1436) † 1436. jún. 20. után 
1409-ben Zsigmond király visszavette tıle Hrussó castrumot. 
1433.06.20. napján kelt a szekszárdi konvent bizonyságlevele, amely szerint Jolsvai Ilona (özvegy) 600 ve-

lencei aranyat adott kölcsön a husziták elleni harcra lévai Cseh Péternek (2,539,928) és fiának Lászlónak 
(1,269,964). A kölcsönt 1434.01.01. napjáig voltak kötelesek visszafizetni, ezért biztosítékul átadták 
Chenthe, Thothfalw, Negwend, Vanna, Bathyan, Kerezthess, Anatho, Belkwlend birtokokat. 

 

634,256. Somi János (okirati elıfordulása: 1447-1463) † 1463. szept. 26. – 1469. márc. 9. között 
1447.02.10. napján Óbudán kelt okiratban Hunyadi János kormányzó elıtt Lyby János és Somogyi Imre 

ellen panaszt nyújtott be a budai Szent-László kápolna kegyúri jogai megsértése miatt arra hivatkozva, 
hogy azt elbirtokolták tıle. A vizsgálat során a tanúk egyezıen vallották, hogy a kápolna alapítója Ul-
ving, Somi János nıági ıse volt. 

1463.09.26. napján kelt a somogyi konvent oklevele, melyben fogott bíró. 

634,257. szentgyörgyi Vince Orsolya (okirati elıfordulása: 1469-1473 ) † 1473 - 1486 között 
1473-ban jelentıs birtokokat szerez meg (már özvegyen) a berzencei uradalomból.  

 

634,260. Szerdahelyi Imre (Imreffy család) (okirati elıfordulása: 1412-1444) 
Ozorai Pipo familiárisa.  
1421-1425 között krassói alispán.  
1433-1438 között udvari lovag.  
1444-ben elıkelık között említik. 
A Szerdahelyi Imrefi család névadója, felesége révén használta a zákányi elınevet is. 

634,261. Korbáviai (Zákányi) Katalin (okirati elıfordulása: 1444) 
 

634,262. kusaly Jakcs Mihály (okirati elıfordulása: 1406-1455) † 1455. jan. 22. elıtt  
1412-1426 között udvari lovag. 
1415-1416-ban Zsigmond királyt elkísérte Európai útjaira, ennek során mint Zsigmond király követe tár-

gyalt az aragóniai és kasztíliai királyi udvarban. 
1426. augusztusában szövetséget kötött V. Alfonz aragóniai, I. János portugál, II. János kasztíliai és III. 

Károly navarrai királyokkal Zsigmond király felhatalmazása szerint. 
1427-1438 között székelyispán. 
1435-ben Görgény honorbirtokosa. 
1435-ben felügyelte Törcsvárat, várnagya útján.  
1437 elıtt Zsigmond királytól zálogba vette Radna castrumot, majd 1440-ben Erzsébet királyné adományba 

adta neki. 
1439-1440-ben és 1441-1444 között az egyik országnagy. 
1440 július és 1441 január között erdélyi vajda Jakcs Lászlóval együtt. 

634,263. N. Krisztina 
Mindenképpen érdemes volna kutatni személyazonosságát. 
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634,264. nagyidai Perényi János (okirati elıfordulása: 1402-1452) † 1453. jan. 13. elıtt 
1427-1439 között az aula tagja, elıkelı.  
1429-1440 között ugocsai ispán.  
1429-1434 között máramarosi ispán.  
1433-1435 között szepesi ispán.  
1434-ben asztalnokmester. 
1439-1440 között lovászmester.  
1439-ben Albert király követe Lublóba (Széchy Dénessel, Rozgonyi Simonnal), ahol megbízatásának célja a 

lengyelekel megkötendı béke volt. Albert király halála után állandó követ volt a lengyel Ulászló udvará-
ban abból a célból, hogy I. Ulászlót a magyar trón elfoglalására segítse. Mivel hazatértekor nem ment 
Komáromba Albert király özvegyéhez, ezért elkerülte a fogságot. Ezt követıen nem sokkal a csehek 
elfoglalták tıle Sáros várát. (Az elıbbi életrajzi adat esetleg a másik Perényi Jánosra -317,124- 
vonatkozna?) 

1440-1450 között országnagy.  
1442-tıl Nyaláb várának birtokosa. 
1444-1450 ugocsai ispán. 
1448-ban Terebesrıl írt levelet, hogy a bártfaiak segítségét kérje a csehek ellen, akik akkor éppen Újvárat 

ostromolták el tıle. 
1452-ben Bécsben tartózkodott, amikor Hunyadi János és mások Frigyes ellen szövetkeztek.  
1453-ban Hunyadi László oldalán harcolt a csehek ellen. (Ez ellenırizendı, mert halálát 1453.01.13. elıttre 

teszik.) 
Rengeteget harcolt a husziták ellen. 

634,265. N. Anna / Csáky Katalin (okirati elıfordulása: 1450) 
Valószínő, hogy a családfában az ısanya itt N. Anna 

 

634,266. nagyidai Modrár (Moderer) Pál (okirati elıfordulása: 1440-1456) † 1458. szept. 5 
elıtt 
Giskra familiárisa.  
1440.02.01. napján Pozsonyban kelt iratban Hans Gutgessell nyugtatta Pozsony várost 32 forintnyi kamat 

megfizetésétıl, ami a „Moderer” Pál által a városnak kölcsönzött 1000 aranyforint után járt. 
1442-ben Szesztrát kapta a Perényeiktıl zálogba. 
1447-1456 között nagyidai kapitány.  
1447.03.02. napján Kassán kelt Jan Giskra oklevele, mely szerint Modrár Pál mint Nagyida várkapitánya V. 

László királynak kölcsön adott 3.631 magyar aranyforintot. A kölcsön miatt a király zálogba adta neki a 
következı birtokokat: Nagyida vára, Szikszó, Újfalu, Sziget, Hernádnemti, Vadász, Detki, Csécs stb. 

1449-ben Giskrától megváltotta a nagyidai uradalmat. 
1450.10.22. napján a jászói konvent elıtt bejelentette Jan Giskra, hogy Perényi Péter fia János Nagyida 

várát, Szikszót és Újvárt „fejének megváltásáért” 24.000 aranyforintért lekötötte neki, azonban ı 
kényszerőségbıl kénytelen volt ezt zálogba adni Modrár Pálnak és örököseinek. A zálogfeltétel az volt, 
hogy a zálogot csak Jan Giskra válthatta ki tıle. 

1452-ben elfoglalta Szikszó várát, ezért a Perényi rokonság támadta. 
1454-ben V. László király bizalmasa. 
1455-ben zólyomi ispán.  
1456-ban elıkelı és Felsı-magyarországi kapitány. 
1457-ben a Hunyadiakkal együtt került fogságba, e fogságban fejezték le Hunyadi Lászlót március 16.-án 

634,267. N. Anna (okirati elıfordulása: 1460-1472) † 1472. okt. 18. után 
1460.11.20. napján Mátyás király Szapolyai Imre kincstartóhoz írt Nagyida ügyében, hogy azt Perényi Já-

nosnak és Annának adja vissza. 
1460.11.29. napján Pálóci László a leleszi konventhez írt Anna és gyermekei ügyében Nagyida kettéosztá-

sával kapcsolatban (Perényi-Modrár részek). 
1461.01.15. napján Balázs prépost nagyida oppidumra vonatkozóan terjedelmes okiratot állított ki a bo-

nyolult helyzetrıl. 
1463.09.05. napján Petriben özvegy Modrár Pálné és társai parancsára idézték Perényi Jánost. 
1467.08.10. napján kelt Mátyás király oklevele, melyben utasítja a szepesi káptalant, hogy vizsgálja ki Anna 

panaszát, miszerint amikor Perényi János (a veje) eladta a Nagyidából ıt illetı részt Szapolyai Imrének, 
és Anna birtokából is foglalt el részeket. 

1468.01.09. napján Mátyás király tájékoztatta a jászói konventet, hogy Perényi János fia János Nagyida 
várát tartozékokkal (pl. Szikszó) kettéosztotta, a saját része eladásakor nem védte meg Annát, sıt más 
birtokon malmot, jobbágytelket foglalt el tıle.  

1468.02.27. napján a jászói konvent oklevele Mátyás királynak. A vizsgálat február 25-én megtörtént abban 
az ügyben, amelyben a vádlott Perényi János, a panasztevı Anna (János anyósa) volt. 

1469.12.11. napján kelt Mátyás király oklevele a jászói konventhez, hogy iktassák be Annát a Makranczi 
jobbágytelkekbe, amit Perényi János adott neki a lanczi jobbágytelekért cserébe. 

1471-ben ı és fia András 400 aranyforintért eladták a Párna folyón lévı kımalmukat Bybi György semptei 
várnagynak. 

1472.10.18. napján a szepesi káptalan elıtt Modrár Dorottya bevallást tett, az okirat szerint ekkor még 
életben volt Anna. 
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634,268. ecsedi Báthory István  (okirati elıfordulása: 1393-1444) † elesett, Várna, 1444. nov. 
10. 
Egy 1417.05.23. napján kelt oklevél szerint ifjúkorában Isztria, Lombardia, Franciaország, és Anglia terüle-

tein teljesített szolgálatot (megj.: ezért nem nagyon van hazai forrás róla ebbıl az idıbıl). 
1393-ban ıt és húgát említi az az okirat, amely anyjukat Szatmár, Közép-Szolnok, Csanád, Arad megyei 

birtokokba iktatták be bírói ítélettel. 
1405-ben Meggyesi Miklós és Simon ellen panaszt tett, mert az ebben az évben szerzett Ombód birtokán a 

Szamoson lévı hajómalmát elpusztították. 
1416.11.07. napján apja halála után testvéreivel együtt említik. 
1417. májusában Németországban teljesített szolgálatot. 
1417-ben Tapolhatár birtokosa. 
1417.05.23.-1431.09.20. között Zsigmond király udvari familiárisa, asztalnokmester (fıasztalnokmester), 

valamint báró. 
1417-ben Zsigmond királyt elkísérte Franciaországba, német államokba, Lombardiába és Angliába.  
1420-ban Csaholc birtokosa. 
1422-ben Fábiánházát más birtokhoz csatolta. 
1423-ban Domahida, Ököritó, Mácsa, Porcsalma, Penyige birtokosa. 
1423.03.30. napjától a Sárkány-Rend tagja, és ekkor bıvítik ki a Báthory család címerét a sárkánnyal. 

(Mindez kiderül abból az oklevélbıl, mely Késmárkon a magyar-lengyel békekötéskor kelt). 
1431-ben Porháza, Baromlak puszta birtokosa. 
1432.01.20. napján annak az országos tanácsnak a tagja, amelyet Zsigmond király a „rossz filléreinek” 

értékének meghatározására hozott létre. 
1432.09.07. napján Csaholyi Jánossal és másokkal kapitányként csatlakozott a királyhoz az „eretnek” cse-

hek elleni háborúban.  A Csehországban harcoló magyar sereg egyik parancsnokává nevezték ki. 
1435 március – 1440. január között országbíró. 
1436-ban megkapta a magyari rév vámját és megerısítették Vámosoroszi és Csaholc birtokát, és megsze-

rezte a bujáki uradalmat. 
1439-ben Albert királytól adományba kapta Buják várát. 
1439.11.09. napján még országbíró, amikor Erzsébet királynéval Visegrádra ment, és elfogadta, hogy a 

Szent Koronát neki kiadják. 
Albert király halála után I. Ulászló király híve, emiatt Erzsébet királyné megfosztotta méltóságaitól.  
1441.09.09. napján I. Ulászló király annak a küldöttségnek a tárgyaló tagjává nevezi ki, mint országbírót 

(!), amely Erzsébet királynéval tárgyalt a békérıl, de a királyné elutasította a tárgyalást. 
1441-1445 között Szatmár vármegye fıispánja. 
1442-tıl országnagy. 
1442 nyarán ı és Újlaki Miklós (2,542,950) Pozsonyba ment Erzsébet királynéval történı tárgyalásra. 
1444.09.18. napján I. Ulászló dekrétumát megerısíti a 15. aláírói helyen. 
1444.11.10. napján a várnai csatában I. Ulászló mellett harcolt.  
A „Szent György” nevő zászlót tartva, királyi zászlótartóként esett el, egy 3000 fıs sereget vezetve.  

634,269. Tarkıi Margit (okirati elıfordulása: 1429) 
Egy 1440 körüli okirat maradványa írja le a Báthory, Tarkıi és Somosi nıági rokonságokat, itt említik ıt is. (Dl. 

26093) 
 

634,270. = 5,085,144. 
634,271. = 5,085,145. 
 

634,272. László (Mérey Család) (okirati elıfordulása: 1375-1393) † 1393. ápr. 28. után 
Magiszter. 
1378.06.24. napján kelt a somogyi konvent bizonyságlevele Ugal és más birtokok ügyében, amelyben Lász-

lót is említik. 
1379.06.05. napján Visegrádon kelt I. Lajos király oklevele, amely szerint László kérésére átírta Scepusi 

Jakab 1379.01.28. napján kelt privilégiumát. 
1390.08.20. napján kelt a somogyi konvent okirata, mely szerint 10 évre zálogba adták neki Gereki Péter 

fiai 28 forintért (1 forint = 100 dénár) Kara birtokrészüket. 
1392.05.03. napján Temesváron kelt Zsigmond király oklevele, melyben László a maga és rokonai nevében 

kérte a királytól, hogy azon részeket, amelyeket ıseik Kara birtokon birtokoltak, hőséges szolgálataikra 
tekintettel adományozza nekik a benne rejlı királyi joggal. Zsigmond király eleget tett a kérésnek. 

1393.04.28. napján kelt okiratban Zsigmond király elıtt a maga és rokonai nevében bemutatta az 1392. 
05.03. napján kelt oklevelet, illetve a fehérvári keresztes konvent 1393.01.17. napján kelt privilégiumát. 
(Utóbbi Zomayon birtokrész adományozására vonatkozott) A király az okleveleket megerısítette arra 
tekintettel, hogy László a törökök és a városok elleni hadjáratokban jelentıs érdemeket szerzett. 

= 1375. elıtt 
634,273. Juliai Lucia (okirati elıfordulása: 1375) † 1375. febr. 14. után 

1375.02.14. napján kelt a fehérvári keresztesek konventjének bizonyságlevele, mely szerint Gyáni Katalin 
(Miklós lánya, Rafael fia János özvegye) a lányának, Luciának adta Julia és Berek birtokrészeit, Arustelek 
földet és a ménese felét. Lucia ekkor Mérey László felesége volt. 

 

634,274. Gány György 
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634,284. Gereci Miklós (Dárói Majos család)  
 

634,288. Péter de Ghymes (Forgách család) (okirati elıfordulása: 1382-1435)  * 1350-1359 
között † 1440. jan. 1. 
Fiatalkorában szomszédaival, rokonaival pereskedik. 
1382-ben a királynéval pereskedett egy Brogyánban lévı birtok miatt, végül egyezség folytán megszerezte 

Baranyántelkét. 
1385-1388 között királynéi udvari ifjú. 
1386.03.11. napján Budán kelt oklevélben Mária királyné kötelezte a garamszentbenedeki konventet, hogy 

Pétert és társait Ghymes várba és tartozékaiba királyi adományként iktassa be. 
1396-ban új adományban erısítették meg Gimes vár és tartozékai tekintetében. 
1398-1400 között Stibor vajda (10,171,802) familiárisa, pozsonyi alispán.  
1400-ban morva és ratibori támadás ellen sikeresen védte az országot, pozsonyi fıispán. 
1400-ban a morva Ostrov várának ostrománál vitézkedett, ekkor királyi adományként kapta Mankócot és 

Tordamezıt. 
1401-ben nyitrai alispán, ekkor a pálosoknak adta Mankóc felét, és Elefánt községben monostort építtetett 

számukra, saját és rokonai lelki üdvéért. Állítólag a mankóci kolostor oltárán fafaragásban 1738-ig lát-
ható volt az arcképe. 

1403-1422 között nyitrai fıispán.  
1403-ban Barsban Hrussó várát kapta adományként, más forrás szerint zálogba szerezte meg Hrussó várát. 
1405-ben okiratban ismeri el a nyitrai káptalan, hogy az 1402-ben Tuniczi Beke fia Benedek által átadott 

100 aranyat átadta az elefánti kolostor rendfınökének.  
1408-ban engedélyt kapott, hogy Komjátiban „erısséget” építsen. 
1408-ban Stibor (10,171,802) szerezte számára a várépítési jogot, valamint Komjáton vásártartás jogát és 

a megye alól való kivonását Komjátnak. 
1411-ben Lengyelország elleni hadjáratban részt vett. 
1411-ben a nyitrai káptalan útján inti rokonait, hogy neki átadott ingóságokat vegyék át. 
1411-re felépítette Komjáti kastélyt (egyben erıdítményt). 
1415-ben temetkezési helyeként az elefánti kolostort jelölte ki. 
1416-ban országnagy. 
1417-1419 között Borbála királyné királynéi ajtónállómestere (más forrás szerint 1419-1420 között). 
1420-ban Borbála királyné királynéi fıudvarmestere. 
1421-ben a királlyal elcserélte Ösztövérfalu és Szék birtokrészeit Davar és Felsıbodok részekért, azonban az 

ellentmondások miatt sokáig birtokain kívül maradt itt. 
1425-ben Hymes várából végleg megszerezte a hiányzó részeket. 
1432-ben aulicus. 
Elsı házasságából származtak László, György, János, István, Ozsvárt,Ilona, Erzsébet gyermekei. 
Második felesége Sennyei /Szényi Ilona, Szobony János özvegye. 

= 1387 elıtt 
634,289. túróczi Thúróczy (Prónai) Klára (okirati elıfordulása: 1411-1419) 
Az 1411.10.05. napján an yitrai káptalan által kiadott oklevélben szerepel. 
 

634,290. ruszkai Dobó István (okirati elıfordulása: 1386-1436) † 1436. szept. 14. után 
1409-ben királyi ember. 
1414.07.29. napján Spalatóban kelt Zsigmond király oklevele, mely szerint Báthory András, Dobó István és 

László kérésére Nagydobronyt Bereg megyébıl Ung megyébe helyezte át. 
1417.08.06. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király kötelezte a leleszi konventet Dobó István és tár-

sainak királyi új adományként beiktatására a következı egész-részbirtokokba: Ruszka, Bezew, Radych, 
Dobrony, Komoroch, Panyk. 

1418.05.17. napján kelt okirat szerint a leleszi konvent elıtt bemutatta és a konventtel átiratta annak 
1394.09.05. napján kelt kiadványát. 

1423.01.28. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele Perényi Péter országbíró ítéletének végrehajtásá-
ról Dobó István és Dachow Miklós közötti perben, Ewr és Bezew birtok vitájában. 

1424.11.09. napján Budán kelt okiratban Garai Miklós nádor (2,542,866) elhalasztotta Dobó István perét 
János fia Antal és társai ellen. 

1426.07.16. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele arról a békés egyezségkötésrıl, mely Kisdobrony 
ügyében született Dobó István, Pálóci Máté (1,268,262) és társaik között. 

1427.05.19. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele arról az egyezségrıl, amit a leszteméri nemesek-
kel kötött társaival Jenke és Bezew birtokok ügyében. 

1436.09.14. napján kelt Pálóci Máté nádor (1,268,262) bizonyságlevele, amely szerint Dobó István a Pynko-
cziak és Kaponyásiak Pynkócz birtokát megsemmisítette. 

Feleségét nem sikerült beazonosítanom, kutatásra érdemes. 
 

634,304. Hubay Lukács 
Egy évszámot nem jelölı forrás szerint anyjának a maga és gyerekei nevében 17 aranyforintért zálogba 

adta Felsılóc helység felét. 
 

634,316. Mikołaj Goździkowski z Goździkowa h. Łabędź   
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634,328. Zbigniew Lanckoroński z Brzezia h. Zadora, † 1425.  
634,329. Anna Tęczyńska z Tenczyna h. Topór † 1445/1451.  
 

634,332. Henryk Kurozwęcki z Kurozwąk h. Poraj † 1398 után 
 

634,334. Abraham Czarny z Goszyc  
 

634,338. Jan Hanco Jordan z Zakliczyna h. Trąby (Brzezina) † 1433 után 
634,339. Offka Eufemia Effca Łapanowska z Łapanowa h. Śreniawa (DruŜyna)  
 

634,344. Spytek Tarnowski z Tarnowa h. Leliwa  † 1434/1435.  
Sandomierzi vajda. 

634,345. Sandochna z Zgłobienia † 1453/1464.  
 

634,346. Dobrogost Świdwa-Szamotulski z Szamotuł h. Nałęcz † 1453 után 
634,347. ElŜbieta Gorajska z Goraja h. Korczak  
 

634,352. Świętosław Brzozdowski h. Leliwa   
 

634,356. Piotr Cebrowski z Cebra h. Hołobok † 1440 után 
634,357. Fenna N.  
 

634,360. Jan „Koluszko” Koła z Dalejowa, Hryniowiec i śołtaniec h. Junosza † 1472. 
634,361. Małgorzata N.   
 

634,362. Stanisław Chłopski z Chodcza h. Ogończyk † 1474.  
634,363. Barbara Pilecka z Pilczy h. Leliwa † 1508 után 
 

634,368. Buthor Péter (Marsovszky család) (okirati elıfordulása: 1370-1411) 
1400-ban Stibor vajdával elcserélte a besztercei bíróság örökös jogát a jablonfalvi (jablonowei) birtokra, 

mely cserét Zsigmond király 1411-ben megerısített. 
Stibor vajda familiárisa. 

 

634,880. Bárczay Máté / Mátyás (okirati elıfordulása: 1368-1393) † 1393. szept. 14. után 
„Máté de Felsew Bárcza”-ként említi a családi levéltár, másik nevén „Mátyus”. 
1368.02.10. napján Budán kelt Bebek István (5,085,586.) országbíró bizonyságlevele, amely szerint 

Bárczay Sebestyén perét Máté és társai ellen május 1-re halasztotta. 
1370.09.02. napján Kassán Opuliai László nádor (5,085,970) átírta Máté részére Károly Róbert király 1327. 

01.23. napján kelt adománylevelét, amelyet eredetiben Máté visszaadott Money-i Jakabnak. 
1370.09.04. napján Kassán kelt Opuliai László nádor (5,085,970) bizonyságlevele, amely szerint Bárczay 

Sebestyén panaszolta, hogy Máté és társai hatalmaskodva elfoglalták Ewlbarcha birtokrészét. 
1371.01.30. napján kelt a jászói konvent oklevele, melyben György kassai bíró és társa a náluk lévı Hradi-

che, Felbarcha, Sarus Barcha birtokokat 8 évre zálogba adták neki és társainak azzal a feltétellel, hogy 
ezek Misslapatakon kötelesek malmot építeni. 

1371.05.10. napján Visegrádon kelt Szécsi Miklós országbíró (5,085,954) bizonyságlevele szerint bepana-
szolták ıt, hogy a panaszos (György kassai bíró) gabonatizedét és lekaszált szénáját Barcha birtokról 
hatalmaskodva elvitte. Máté ártatlanságára hivatkozott, ezért négy eskütárssal esküre kötelezték, me-
lyet letett, és ezt 1371.09.16. napján kelt okiratban igazolta a jászói konvent. 

1379.05.01. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, amely szerint Máté eltiltotta Zegzov-i Miklóst, hogy 
anyja birtokrészét Sechyche birtokon elidegenítse, és mindenki mást eltiltott attól, hogy ezen birtokrészt 
megvásárolja.  

1380.11.16. napján Visegrádon kelt I. Lajos király oklevele az egri káptalannak, hogy vizsgálja ki Máté és 
István testvére panaszát, hogy atyai nagybátyjukat (Sebestyént) Warazoi László megölte Kassa mellett, 
egyben tanúvallatást rendelt el. A vizsgálat szerint 1379.09.27. napján a gyilkosság valóban megtörtént. 

1383.05.08. napján Visegrádon kelt Szécsi Miklós országbíró (5,085,954) oklevele, amely szerint az ország-
bíró elıtt Kükemezei Katalin beperelte Mátét és társát arra hivatkozással, hogy Felbarcha birtok 1/3-nak 
beiktatásánál ellentmondás történt. A perben többszörös halasztások voltak. 

1385.05.31. napján Visegrádon kelt Szentgyörgyi Tamás országbíró bizonyságlevele, amely szerint Máté és 
társa tiltakoztak, mivel Kükemezei Katalin a május 1-i tárgyaláson nem jelent meg, ık hiába várták. 

1392.02.19. napján Visegrádon kelt okiratban Zsigmond király elrendelte Máté és társa beiktatását Tusa és 
Pere birtokba. 

1393.09.14. napján Kassán kelt Jolsvai Lesták nádor (1,268,502) bizonyságlevele, mely szerint ı és társai 
Hradystia birtokát hatalmaskodva elfoglalták a kassaiak. (1329.09.25. napján is tiltakozott) 

634,881. Jekuli Fijas Zsófia (okirati elıfordulása: 1380) 
Egyes források Jekefalusi Bifia (!) néven említik, ez nyilván okiratolvasási hibára vezethetı vissza. 

 

634,882. Cseley Domokos (okirati elıfordulása: 1392) 
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634,924. Újnémeti Gergely 
 

634,928. felsıvadászi Rákóczi István (okirati elıfordulása: 1444-1470) * 1414 körül † 1470. 
ápr. 19. után 
A család vagyoni és politikai hatalmának megalapozását ı kezdte meg. 
Elsı felesége deregnyıi Nagy Anna, második felesége (már 1459 elıtt) Pazdicsi Kata, Palágyi Péter özvegye. 
Pazdicsi Kata 1459.02.28. napján kelt végrendeletében a javait férjére, és ennek gyermekeire hagyta. 
1467.07.01. napján kelt Országh Mihály nádor (1,271,472) oklevele, mely szerint ı és társai megállapodtak 

az egymás sérelmére elkövetett hatalmaskodások miatt indult perekben, mely egyezség eredményeként 
birtokátadások történtek.  

1467.02.25. napján kelt Mátyás király oklevele, mely neki, gyermekeinek, rokonainak és másoknak hatal-
maskodási ügyeikben kiszabott fej – és jószágvesztés büntetésekben megkegyelmezett. Kötelezte ıket 
arra, hogy minden hasonló cselekedettıl tartózkodjanak, de egyben kötelezett mindenki mást, hogy ne 
háborgassák azokat, akik kegyelmet kaptak. 

1468.12.19. napján Pálóci László országbíró oklevele szerint Rákóczi István és társai panaszolták, hogy 
Zempsei János hatalmaskodott Tamás nevő familiárisukkal szemben. 

1469.01.31. napján, mint alperest (és társait), Zemplén megye alispánja és szolgabírái pénzben és ingósá-
gokban (pl. 10 oldal szalonna átadás) marasztalták, mivel Pazdicsi Mátyás felperes és társaival szembeni 
ügyben nem jelentek meg. 

1469.03.20. napján Országh Mihály nádor (1,271,472) elıtt Gercheli Balázs a maga és társai nevében 
nyugtatta Rákóczi Istvánt és társait az általuk elkövetett kártételek, hatalmaskodások ügyében. 

1470.01.12. napján kelt Pálóci László okirata a leleszi konventhez, amely szerint elıtte Buthkai András és 
társai panaszt tettek Rákóczi István és társai ellen amiatt, hogy a panaszoltak Deregnyı kúria és birtok 
ügyében nem jártak el jogszerően. 

1470.04.19. napján kelt a leleszi konvent oklevele, mely ıt és társait a Buthkai-perben a királyi jelenlét 
bíróságára idézte. 

= 1438. ápr. – okt. 
634,929. deregnyıi Nagy Anna (okirati elıfordulása: 1426-1450) † 1459 elıtt 

1426.07.21. napján kelt a leleszi konvent oklevele, melyben (elsı alkalommal) szerepel. 
1446-ban került kifizetésre lánynegyede, jegyajándéka és hozománya, ebbıl a férje 1450-ben zálogba tudta 

venni a Morvayak jószágait. 
Vele kapcsolatban kezdıdött azután a deregnyıi jószágok miatt egy per, amely hosszú évtizedeken át 

nyomasztotta a Rákóczi leszármazottakat, és amelyet a végén el is veszítettek. 
Elsı férje Kércsy Miklós. 

 

634,930. körvélyesi (beleczki) Polyák Henrik (okirati elıfordulása: 1437-1445) † 1445 után 
Rozgonyi István és Rozgonyi György familiárisa.  
1437-1438 között szepesi alispán és szepesvári várnagy.  
1444-1445 között zempléni és abaúji alispán.  
1444-1445 között telkibányai várnagy.  
1445 elıtt Szepesvár várnagya. 
1445-ben telkibányai várnagy.  
1444-ben beiktatták Koksó és Kuzafalva birtokba, ezeket I. Ulászló királytól kapta adományba adott évben.  
1445-ben körtvélyesi Polyáknak nevezik. 

634,931. bajori Fejér Margit (okirati elıfordulása: 1475) † 1475. aug. 25. után 
1475.08.25. napján a leleszi konvent oklevelében ı is szerepel Krisztina lányával együtt nászajándék, hozo-

mány, leánynegyed ügyében. 
 

634,944. Miklós Lıkös de Kálló (Kállay család) (okirati elıfordulása: 1378-1437) † 1437. 
nov. 26. után 
Rengeteg okiratban szerepelhet, de ezekbıl a névazonosságok és variációk miatt nagy nehézséget okoz a 

kiválogatás. A jelen szócikkben az életének utolsó részébıl, 1434-es év okleveleit közlöm példaként 
arra, hogy milyen ügyei voltak Kállay Miklósnak. 

1399-ben szabolcsi esküdt. 
1404-ben az erdélyi felkelés leverésekor Maróthi János bán (5,085,896) oldalán harcolt. 
1411-ben a lengyel király elleni háborúban vitézkedett (Kassán) Zsigmond király parancsára.  
1422-ben Szabolcs vármegye kötelezte szökött jobbágyait az adósságaik megfizetésére. 
1424.02.26. napján Kállóban kelt okiratban tiltakozik többekkel Upory István ellen, aki székelyi jobbágya 

marháit elhajtotta. 
1425-ben kiküldött. 
1434.05.31. napján Leveleken kelt okiratban ı és fiai eltiltják Czudar Jánost és özvegy Czudar Jakabnét 

(1,271,397) a székelyi birtokuk háborgatásától. 
1434.08.08. napján István kalocsai vikárius több plébánost kötelezett vizsgálatra Tárkányi Péterné és Kállay 

Miklós közötti perben. A per Tárkányi Péterné apja, Meggyesi Zsigmonddal kapcsolatos jószágok, pénz 
stb. ügyre vonatkozott. 

1434.08.09. napján Jobbágyi Albert közjegyzı elıtt tiltakozott a közte és Tárkányi Péterné közötti perben 
született ítélet ellen. Fellebbezését a kalocsai vikáriushoz küldte, mivel szerinte az eljárt közjegyzı elfo-
gult volt, és mivel Gisogonus tasnádi vikárius egyházi átok alatt állt. 
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1434.10.19. napján Jobbágyi Albert közjegyzı elıtt a bázeli zsinathoz nyújtott be fellebbezést Meggyesi 
Zsigmond után neki járó javak visszatartása miatt indult (Tárkányi Péterné elleni) perében. 

1434.11.15. napján Szabolcs vármegye okiratban jelentette, hogy ı és fiai kérésére tartott vizsgálat szerint 
Doby György jogtalanul van Lewk, Gyurman, Ezlar birtokokban. 

Utoljára 1437.11.26.-án kelt Zsigmond király által kiadott oklevélben szerepel. 

= 1428. elıtt 
634,945. Álmosdi Chire Margit (okirati elıfordulása: 1409-1428) † 1428. jan. 13. után 

1428.01.13. napján kelt a leleszi konvent okirata, amely szerint a konvent elıtt ı és társai (rokonok) eltil-
tották Chyre fia Pétert és társait a Kállóiakat illetı Álmos birtokbeli részek elidegenítésétıl Stari Imre 
részére.  

 

634,952. Nadányi László (okirati elıfordulása: 1381-1425) † 1425-1432 között 
1404-1406 között erdélyi alvajda. 
1406-ban Fehér megyei ispán. 
1412.02.08. napján Garai Miklós nádor (2,542,866) elıtt Békés megye közgyőlésén a megye tanúsította, 

hogy Nadányi László Bulcsu (Bucsa) nevő birtokához tartozott Apavára, Szıllıssziget, Kecsegtı. 
1424-ben (1398-tól kezdve) a Csákyak ellen védte rokonaival az oldalána birtokait.  
1425-ben perben volt a Kompoltiakkal.  

 

634,976. Szokoly Péter (okirati elıfordulása: 1440-1467) † 1467 után 
Hunyadi János familiárisa.  
1449-ben szabolcsi alispán és nándorfehérvári kapitány.  
1453-ban ı és Szokoly Miklós pereskednek a Tornai, Csaholyi, Telegdi, Jakcs családbeliekkel. 
1454-ben munkácsi várnagy, beregi ispán. 
1459-ben és 1465-1466 között macsói bán. 
1461-ben ı és Szokoly Miklós tiltakozott a váradi káptalan elıtt Szapolyai Imre és testvére hat faluba 

történı beiktatása ellen. 
1461-ben Ibrány birtokosa. 
1462-ben Szávánál legyızte Halil béget. 
1463-1467 között temesi ispán. 
Három felesége volt, elsı feleségét nem tudtam azonosítani, második Várday Potenciána, a harmadik 

Báthory Potenciána. 

634,977. Várday Potentiana (okirati elıfordulása: 1446-1454) 
1446-ban puella (leánygyermek). 

 

634,980. podmanini Podmaniczky László (okirati elıfordulása: 1428-1488) † 1489. máj. 4. 
elıtt 
1428-ban podmanini, lucskai, vrchteplai, csernakokoszteleci birtokos, majd sikeres vagyongyarapodásnak 

indul. 
1440-ben Lucska, Fekete-Kosztelecz, és Vrch-Tepla helységekben többekkel nyert beiktatást. 
1450-ben a vágbesztercei várra megerısítı adományt kapott. 
Hunyadi János és László familiárisa. 
1458-ban Vrch-Tepla és Precsin helységre megerısítést kapott. 
1458.03.15. napján Mátyás királynál arra hivatkozott, hogy Hunyadi László addig több ügybıl eredıen 

12.000 arannyal tartozott neki. Ez szerepelt azon adománylevélben, melyben Mátyás király a besztercei 
várat és uradalmat átadta neki. Érintett birtokok: Teppla, Rassow, Lednicze, Preznew, Orlowe, Podhra-
gye stb. Ekkor Mátyás király familiárisa az oklevél szerint. 

1460-ban Sáros vármegyében Újvár birtokosa. 
1462-ben hadakozott a csehekkel. 
1464.04.12. napján kelt Mátyás király bizonyságlevele, amely szerint Podmaniczky László bemutatott két 

oklevelet. Az egyik, Beszterce adománylevele volt, a másik a nyitrai káptalan oklevele a várról és tarto-
zékairól. Mátyás király a két oklevelet átírta és megújította. 

1465-ben Horóc, Izavcsina, Lehota birtokosa. 
1465.07.14. napján kelt oklevélben Mátyás király neki adományozta Horowecz és Zewvhinawcz birtokokat. 
1465-ben újra vezetı szerepet játszott Mátyás király Csehországban folyó hadjáratában. 
1466-ban Bán mezıvárost megszerezte 2400 aranyforintért zálogszerzıdéssel. 
1466-ban Hatne egy részét 500 forintért Proszne helységgel együtt zálogba megszerezte. 
1466-ban Hatnai Györgytıl megszerezte Hatne, Prosze, Marikova birtokot. Emelett Korompai Nehéz Pétertıl 

és Simontól megszerezte Lednice várát. 
1467.01.11. napján kelt oklevélben Mátyás király kötelezte a kosztolányi körzetben élı nemeseket, hogy a 

cseh gonosztevık ellen küzdı Podmaniczky László kérése esetén adjanak neki eszközöket, embereket. 
1467.10.13. napján perbe keveredett özvegy Ludányi Tamásnéval Bán mezıváros ügyében.  
1468-ban Mátyás királytól megkapta a cseh-magyar háborús érdemei miatt zálogként a Brumov uradalmat 

és Slavicint. 
1470-ben engedélyt kapott Bán mezıvárosnak erıdítménnyé alakítására, majd 1470.06.14. napján Morva-

ország katonai parancsnokává nevezték ki, Mátyás király kedvelt katonája. 
1471-ben megújitó királyi adományt kapott Mátyás királytól Beszterce várára és a vágbesztercei jószágokra. 

Az okiratban megemlítik érdemeit, melyeket a néhai Hunyadi László oldalán szerzett, és azt is, hogy a 
királyt 1200 forinttal segítette, amikor arra szüksége volt. 
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1472-ben Lédec és Majtény birtokokat Magyar Balázs (317,074) ellenében is sikerült megszereznie. 
1473-ban megvásárolta Prusz helységet az Etele családtól és megszerezte Brumovot és Szlavicsin várát. 
1473-ban Mátyás király megbízásával visszafoglalta a korlátkıi várat, Mátyás király Pozsony városának 

megparancsolta, hogy ágyúkat, mestereket és egyéb szereket adjanak Podmaniczky Lászlónak. 
1474.12.05. napján kelt Trencsén megye bizonyságlevele, amely szerint ı és brumovi várnagya hatalmas-

kodtak Dumbágy vámjával kapcsolatban. 1480.08.18. napján ellene döntöttek, ami ellen újabb pert in-
dított, mely per halála után ért véget. 

1478-ban Vámosmikola, Szakállos, Drienove, Hlinik birtokosa. 
1478 után (miután a nádor sógora lett) újabb birtokokat tudott szerezni. 
1481-ben rendelkezett mindkét házasságából származó gyermekeire nézve. 
1482-ben beiktattaták a hliniki birtokba, Podmaniczky Balázs özvegye Svidrigal Dorottya ellentmondása 

mellett. 
1484.08.15. napján a nyitrai káptalan elıtt Vágbesztercén kelt végrendelete fennmaradt. 
1489.05.04. napján kelt okiratban már néhai. 
Egyes genealógiák Gálszéchy Magdolnát is feleségének írják, azonban ezek (pl. Nagy Iván) többször téved-

nek a Podmaniczky genealógiában, így itt Engel Pál adatát vettem alapul, és feleségének „N.” Erzsébetet 
tekintem, akinek személyazonosságát sikerült pontosítanom. 

= 1467. okt. 13. elıtt 
634,981.”pruszi és vezekényi” Korláth (?) Erzsébet (okirati elıfordulása: 1467) † 1467. okt. 

13. után  
1467.10.13. napján a nyitrai káptalan elıtt társaival és gyerekeivel tiltakozott, hogy Kazzai Lyzkowczy Sza-

niszló és társai Ban várost maguknak kérték adományba. Eltiltották a királyt az adományozástól.  
Mivel az okiratban a tiltakozásban kizárólag a Korláth családbeliek és ı vettek részt, igen valószínő, hogy 

Erzsébet a Korláth családból származik.  
 

634,982. Lévai János (okirati elıfordulása: 1451-1491) † 1493 elıtt 
1452.09.24. napján kelt aí vasvári káptalan oklevele, mely szerint  a káptalan elıtt egyezséget kötöttek 

Gersei János fiai (László és Petı), valamint Lévai Cseh László, mely szerint Petı Jusztina lányát feleségül 
adták (!) a még kiskorú Lévai Jánoshoz (a férj nevében az atyja kötötte meg a házasságot). A házaságot 
esküvel esküvel erısítettek meg, mely szerint hét év múlva a két fél Jusztinát és Jánost köteles ismét 
elvinni a káptalan elé. („Ahol eosdem, ut moris est, invicem iurari facere tenebuntur.”) Ha ezt valamelyik 
megszegi, a másik fél részére 16.000 aranyforintot fizet. Jusztina sorsa nem ismeretes a késıbbiekben, 
az viszont igen, hogy 1459-ben már Országh Borbála volt a jegyese (lásd.: a leírást nála), lehetséges, 
hogy nemsokára feleségül is vette, ekkor átengedte az Országh családnak a következı birtokokat: Szo-
kolya, Vámosmikola, Pásztó, Szakálloy, Perıcsény stb. (Ezt ellenırizni kell, lásd feleségénél írottakat.) 
Mindez pl.: abból a szempontból érdekes, hogy még 1459-ben is kiskorú volt János, így a születésének 
idıpontja nagyjából behatáolható, 1450-1451-re tehetı 

1461.12.09. napján kelt a fehérvári káptalan bizonyságlevele, amely szerint János elismerte atyjának Né-
metújvárnak Újlaki Miklós (2,542,950) részére történt eladását. 

1474.12.16. napján kelt oklevél szerint Lévai Márton esztergomi kanonoktól 1475.01.06.-i lejárattal 36 
aranyforint kölcsönt vett fel, egyben zálogba adta Lontho birtok felét arra az esetre, ha mégsem fizetné 
meg a kölcsönt. 

1476-1477 években Maróti Péterrel pereskedett Lyssa és Kernye között található földek és szıllık miatt. 
1476.01.25. napján a sági konvent elıtt nyugtatták egymást ı és Dyznosi László az összes egymással 

szembeni hatalmaskodási és károkozási ügyekben. 
1476.07.27. napján az esztergomi káptalan elıtt Bodi László nyugtatta ıt és (ekkori) feleségét, familiárisait 

Nana vár várnagyának elfogása és az ezáltal okozott kár ügyében, mivel ı és felesége kártalanították. 
1480.04.11. napján Mátyás király tanúvallatást rendelt el az ı és Országh Mihály nádor (1,271,472) pana-

sza alapján, mely szerint Marocz birtokukra fegyverrel rátört györgyi Bodó Gáspár, és ott hatalmasko-
dott. 

1481-ben elfoglalta az almási vámot, emiatt a garamszentbenedeki konvent tiltakozott. 
1482-ben Ragyolczi Miklóssal és társaival pereskedett Podlusan birtokok ügyében. 
1482.05.20. napján 60 aranyforint kölcsönt vett fel a sági konvent elıtt Horváti Pétertıl. 
1483-ban Pakos László és Pál ellen pereskedett, másik perben Beriszló Jánossal pereskedett. 
1484-ben Kálnay László Lévai János borfıi jobbágyai miatt emelt panaszt. 
1485-ben Kálnay Lászlóval pereskedett. 
1486-ban Várday Miklóssal pereskedett Cheme birtok ügyében. 
1487.09.15. napján kelt Mátyás király oklevele, melyben kötelezte az illetékes káptalant, hogy idézze Újlaky 

Lırincet Lévai János panaszos ügyében, mely szerint Újlaki Miklós (2,542,950), apjával, a gyengeelméjő 
(!) Lévai Lászlóval Németújvárat bevallatta magának, de a pénzt nem adta meg, sıt vele (akkor), mint 
kiskorúval ezt az ügyletet jóváhagyatta. 

1487-ben gersei Pethı János és felesége ellen pereskedett a tolnai Kewbly és Bolcha stb. birtokok ügyében, 
melyeket tılük zálogból visza akarja venni. Az alperesek azzal védekeztek, hogy Országh Mihály 
(1,271,472) zálogosította el nekik ezeket az ingatlanokat. 

1490-ben vissza akarta váltani Szokolyát és Pásztót, ez azonban ekkor nem sikerült. 
1491-ben hatalmaskodott, a Sági templom építésére kitermelt köveket elszállíttatta. 
1491-bıl fennmaradt királyi zászlótartói pecsétje. 
1492-ben ment férjhez leánya Podmaniczky Jánoshoz, aki ekkor apósától Perıcsényt és Szakállost zálogba 

vette. 
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Elsı felesége Országh Borbála (okirati elıfordulása: 1459-1467), második: Hédervári Hedvig (okirati elıfor-
dulása: 1473-1476), harmadik felesége Antoinette salernói grófnı (1482), negyedik felesége Paksi 
Anna. 

Királyi zászlótartó, rengeteg okiratban szerepel. 

= 1459.-ben volt az eljegyzésük, a házasság 1476-ig megkötésre került. 
634,983. guthi Országh Borbála (okirati elıfordulása: 1459-1498) 
1459.05.17. napján kelt a budai káptalan oklevele, amely szerint Országh Mihály nádor megegyezett Cseh Pé-

ter erdélyi vajda fiával (Lászlóval), hogy a kiskorú lányát (Borbála) eljegyzi László fiával, Jánossal azzal, 
hogy a házasságot addig nem kötik meg, amíg a nádor vagyoni kérdésekben nem támogatja Cseh Lászlót. 
Ugyancsak ezen a napon egy másik oklevélben Országh Mihály nádor és Lévai László testvérré fogadták 
egymást, László birtokai felébe zálogjogon bevezették Országh Mihályt, és a kiskorúak eljegyzésére esküt 
tettek azzal, hogyha bármelyik kiskorú (!) a házasságkötés elıtt meghalna, a testvériség akkor is fennma-
rad. 

 

634,988. albisi Zólyomi Dávid (okirati elıfordulása: 1489-1508) † 1508. febr. 5. után 
= 1508. febr. 5. elıtt 
634,989. rápolti Rápolti Katalin (okirati elıfordulása: 1508-1523) † 1523. dec. 24. után 

1523.12.24. napján Szapolyai János az erdélyi káptalannak írt oklevelében szerepelt. Érintett birtokok: 
Aran, Gyertyános, Piskencz, Alsó-Keted, Felsı-Keted és Aklos, mely birtokok anyai eredetőek voltak. 

 

634,990. martonosi Pestyéni Gergely (okirati elıfordulása: 1505-1541) † 1541-1547 között 
A család nevét Pesthyenyeynek is írták. Apja László vagy Mihály lehetett. 
Az okiratok „Magnus”, azaz „Nagy” jelzıvel illették, Csongrád vármegyei birtokos családból származik. 
1505-ben Csongrád megye követe a rákosi országgyőlésen. 
1513-1521 között Perényi Ferenc váradi püspök tiszttartója, Perényiek familiárisa, nagyváradi udvarbíró. 
1513-ban Bihar megyei helytartó. 
1514-ben Gyula várkapitánya. Harcolt Dózsa György hadai ellen, mint gyulai várkapitány, és rátört Lırinc 

pap seregére. Ekkor vereséget szenvedett, azonban amikor Szapolyai János segítségül küldte Tomory 
Pált a seregével, végül gyızedelmeskedett. 

1520.06.15. napján Budán kelt a címereslevele. 
1521-után királyi tanácsos. 
1525-1526-ban a „kalandos szövetség” kapitánya, amely a királyi hatalom helyreállítását tőzte ki célul. 
1526-ban a mohácsi csata után Szapolyai híve. 
1526-ban Csongrádot kapta adományba, a vár ura lett. 
1526-1531 között a király több mint 10.000.-Ft-al tartozott neki. 
1527-ben Gútai vár kapitánya, illetve Bodrog vár kapitánya, a várost helyreállíttatta és kibıvítette. 
1527-ben országbíró, országgyőlési követ. 
1527.03.30-1528.03.27. között Szapolyi János király udvarmestere. 
1529-ben (is) magánkölcsönöket folyósított pl. a Fuggereknek a sókereskedelmükhöz. 
1530.02.14.-1540 között Szapolyai János országbírója (megválasztva 1530. évi februári budai országgyőlésen). 
1530-ban fontos szerepe volt, hogy Budát sikerült W. Roggendorf császári generálissal szemben megvédeni. 
Pestyéni emlékét veres márványtábla ırizte a vár falában, amely 1898-ban, a Sziga szigeten került elı. A 

töredékes szöveget Varjú Elemér egészítette ki: 
 

„COMES GREGORIUS PESTYENY 
DE MARTHONOS SERENISS (IMI) 
JOHANNIS REGIS HUNGARIAE ET (CETERA) 
INDEX CURIAE OMNIS FORTUNAE 
REGNATORIS ILLIUS COMES 
ASSIDUUS AC OBSESSIONIS 
CASTRI TEMPORE CAPETANEUS 
. . . . . . . EXSTRUXIT M. D. XXXII.” 

1532.01.28. – 1533.02.16. között az erdélyi királyi sóbányákat felügyelte. 
Elsı feleségével 1508-ban említették, ı Léhi Katalin. 
Második felesége: jerosini Brodarics N. (okirati elıfordulása: 1535, Brodarics István püspök nıvére, amit 

onnan tudunk, hogy 1535-ben Brodarics István püspök Paxy Farkashoz esztergomi prépost írt levelébıl 
kiderül, hogy Brodarics István kéri, hogy nıvére, Pestyéni Gergelyné Budára mehessen.) 

1536-ban a király budai helytartója. 
Harmadik felesége az 1547-ben özvegy Paksi Anna. 

634,991. Léhi Katalin (okirati elıfordulása: 1508) 
 

635,048. bertóti Bertóthy Boldizsár (okirati elıfordulása: 1427-1464) † 1464. aug. 20. után 
1427.06.06. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király elıírta a jászói konventnek, hogy vizsgálja ki Ber-

tóthy Miklós és fia panaszát. A panasz szerint Miklóst meg akarta ölni Hedryghi Miklós. Kérdés, hogy ez 
a fiú, vajon Boldizsár volt-e. 

1439.11.02. napján kelt okirat szerint Sáros megye vizsgálata bizonyította, hogy Bajoni Imre Bertóthy Mik-
lós és fia (Boldizsár), Gölnici Miklós jobbágyát megzálogolta 250 dénárral. 

1456-ban címert kapott. 
1464.08.20. napján Keechi Simon és Dobó Zsigmond beiktatásánál királyi ember. 
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635,049. kendi Kendy Anna 
 

635,050. raszlavici Raszlaviczay András (okirati elıfordulása: 1464) 
1464-ben új adományt kapott Raszlavicára, Ábránfalvára. 

 

635,056. Istenmezey János  
Apja valószínőleg Istenmezey Lırinc (okirati elıfordulása: 1466) 

 

635,072. Mihály (Bégány Család) (okirati elıfordulása: 1378) 
 

635,080. Ilosvay László „dict Karácson” (okirati elıfordulása: 1458-1489) 
1471-ben ügyvéd. 
1471-ben Dolhay Ambrus (636,248) ellen vizsgálatot indított birtoklási ügyben. 
1476-ban (apja halálát követıen) perli a Petrovayakat. 
1478-ban testvérével perli 500 arany károkozás miatt Medgyesi Móricot, aki Ilosván hatalmaskodva okozta 

a kárt. 
1479-ben jobbágya megölése miatt perelte Dobrókai Mihályt. 
1481-ben a Palkó család perelte ıt egy öt évvel korábbi lábasjószág elhajtási ügyben. 
1482-ben 1000 arany kárt okozott társaival a Kisfalusiaknak. A per 1489-ben is tartott, ezután már nem 

szerepel élıként okiratokban. 
 

635,084. Bégány Miklós (okirati elıfordulása: 1476-1480) 
 

635,096. Jakcs László (okirati elıfordulása: 1425-1444) † tengerentúlon halt meg 1444. ápr. 
18. után 
1440.06.29. napján Budán okiratban megerısítik I. Ulászló királlyá választását, és érvénytelenítik V. László 

megkoronázását. Az okiratot, fırendként ı is aláírta. 
1440.07.17. napján Székesfehérváron a rendek megerısítik I. Ulászló királlyá választását, ezt is aláírta. 
1444.04.18. napján Budán megerısítik I. Ulászló király dekrétumát, ı is aláírta. 
Tengerentúli haláláról, melyet Engel Pál említett meg, sajnos nem tudtam meg közelebbi adatot, de tekin-

tettel az idıkörre, igen érdekes lenne megtudni, hogy mit jelent a „tengerentúl”. Engel az adatot való-
színőleg innen vette: Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzıkönyvei (1289-1556). I-II. Bu-
dapest, 1990. 

635,097. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1439-1453) 
 

635,098. Nyársapáti György (okirati elıfordulása: 1456-1469) † 1469 után 
1456 júniusában átvette apjától a Clarissa apácákkal szembeni pert. 
1464.03.07. napján Anna fejedelemasszony ellen (Clarissa rendfınöknı) pert indított. 
1465-ben a jobbágyaival visszafoglalta Terettegyházat, felszántotta, emiatt új eljárás indult vele szemben 

Mátyás király parancsára. Eközben a ceglédi jobbágyok kárt okoztak, emiatt bosszút tervezett, majd 
1465.07.25. napján a környezı földesurakkal és ötszáz felfegyverzett jobbággyal megtámadta és elfog-
lalta Ceglédet, a lakosait elhajtotta. 

1465.12.23. napján Pálóczi László országbírónak az óbudai káptalan részére kiadott parancsában szerepelt, 
hogy az foglalja vissza az óbudai apácarendet illetı Cegléd-Feketehalom környékét Nyársapáti Györgytıl 
és Lászlótól. 

1466.03.24. Mátyás király bizonyságlevelet állított ki, ami szerint ı és özvegy Vezsenyi Lászlóné tetétleni, 
nyársapáti, kékcsei és vezsenyi jobbágyaikkal elfoglalták Cegléd-Feketehalom környékét. 

1469. áprilisában az apácák az országbírónak bepanaszolták, hogy György és felesége (itt Margitként emlí-
tették) elfogta egyik jobbágyukat. Újabb per indult, azonban az esztergomi érseknek elege lett a perek-
bıl és közbelépett. Végül 680 forint bírság megfizetésére lettek kötelezve az apácák. 

1469.08.11. napján a clarissa rendfınöknı (Anna fejedelemasszony) Nyársapát megtámadására uszított 120 
embert, azonban az összecsapás szerencsére elmaradt. 

= 1474. elıtt 
635,099. upori Upory Jusztina (okirati elıfordulása: 1474) 
 

635,128. Bardocz Zsigmond 
 

635,132. Bellyéni Zsigmond  
635,133. Jánossy Borbála 
 

635,264. Puky Péter (okirati elıfordulása: 1463-1495) † megölték, 1495. 
Bajmóci kapitány. 
Javait halála után 1500-ban vingárti Geréb Jakab kapta meg. 

 

635,392. Szemere János, „de Kuk” (okirati elıfordulása: 1412) 
Szemere faluból származott. 
Zsigmond király híve, katonája. 
Feleségével leánynegyedként visszakapta Abaúj-Szemere nyugati részét. 
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635,393. gagyi Bakos Erzsébet 
 

635,394. Lovagfalvy György 
 

635,408. Fúló Sebestyén 
Keech, Radvány és Gibárt birtokosa. 

635,409. N. Márta 
 

635,412. Szendi Ambrus (okirati elıfordulása: 1516) 
= 1516 elıtt 
635,413. Csanyi Zsófia (okirati elıfordulása: 1516) 

1516-ban már férjezetten ı és testvére Ágnes (Szakács Miklósné) eladták 10 aranyforintért csanyi birtoku-
kat Gechei Lászlónak. 

 

635,416. Baktai Mátyás / Máté (okirati elıfordulása: 1446) 
Szabolcs vármegyei Baktai család tagja, nem az Abaúj vármegyei családból származik. 

635,417. Orros Borbála 
 

635,424. Kinisy Kelemen (okirati elıfordulása: 1399-1401) 
1399-ben Kinisy Péter perli ıt és testvéreit, mivel elfoglalták a gyulatelki birtokrészét, végül azonban 1401-

ben mindannyian kibékültek. 
1401-ben említik a jászói konvent elıtt. 
Két felesége volt, az elsırıl nem tudunk semmit, (ı szerepelne itt az ısfában), a második keresztneve Lucia 

volt. 
 

635,436. Buthkai „Keszeg” György (okirati elıfordulása: 1428-1465) † 1465. jún. 11. után  
1428.02.28. napján kelt a leleszi konvent oklevele, melyben ı és társai Kállóiakat tiltottak el Félegyház 

puszta megszerzésétıl. 
1461.01.21. napján kelt Pálóci László országbíró oklevele, ahol ı és társai eltiltották a Perényieket Ffalkos 

(így!) birtok elfoglalásától. 
1465.06.11. napján kelt Pálóci László országbíró oklevele, mely szerint elıtte Buthkai András idéztette ıt a 

nála ırzött oklevelek ügyében, melyeket a leleszi konvent bocsátott ki korábban a következı birtokok-
ról: Butka, Mark, Ráska, Doroka, Falkus, Kamonya, Szelepka, Hegy, Kotkár, Petrik, Hradissa, Berve, 
Vassan, Cser stb. 

635,437. Károlyi „Lancz” Orsolya † 1501. nov. 12. elıtt 
Egy 1501.11.12.-i oklevél tisztázza, hogy ı volt Buthkai György felesége. 
 

635,438. csaholyi Csaholyi János (okirati elıfordulása: 1454-1477)  
 

635,440. Szilassy György (okirati elıfordulása: 1453-1467) 
Váci és visegrádi várnagy. 
1453.11.19. napján Prágában V. László király a török elleni vitézsége miatt Alberti, Bénye, Tethe, Pánd bir-

tokokat adományozta neki. 
1458-ban Palotára, Sukatorra, Pándra és Pilisre adományt kap. 

635,441. Pilisi Dorottya 
 

635,456. Putnoky Miklós (okirati elıfordulása: 1409-1447) † 1447. márc. 26. után 
1447.03.26. napján Budán kelt Hédervári Lırinc nádor oklevele, mely szerint a Putnokyak (köztük ı is) nyug-

tatták a Csákiakat a közöttük fennállt minden per tekintetében. 
 

635,458. felsı-gechei Gechey György (okirati elıfordulása: 1412-1480) † 1480. márc. 2. – 
1482. márc. 22. között 
Udvari lovag. 
1431.06.12. napján Budán kelt okiratban Devecser birtok adományozási ügyében szerepel. 
1433-ban részt vett Zsigmond király koronázásán, és mint kegyúr, a Bakolczi Szent Péter és Pál egyházra 

kedvezményt kért a pápától. 
1449.06.25. napján Budán kelt okiratban Garai László nádor vizsgálatra utasította a budai káptalant, mivel 

tudomást szerzett arról, hogy Gechey György és társa korábban az apácák Ilben szigetén és Taxoni 
birtokain fákat, gyümölcsösöket foglalt le. 

1453.02.05. napján Pozsonyban kelt V. László király oklevele, melyben tájékoztatta a budai káptalant, hogy 
adományba adta neki Dwnaharazthia helységet. Ennek oka: Gechey György fiatal korában Zsigmond 
király minden hadjáratában részt vett a török ellen Olaszországtól Csehországig. Albert király seregében 
Tabor városát is ostromolta, majd Hunyadi Jánossal harcolt a törökök ellen. 

1453.02.17. napján Budán már jelentették, hogy egy Taxon-i jobbágyot megnyilazott valaki, majd elfogta 
és csak kezesség mellett bocsátotta el. Az ügyet részletesen leírta az okirat. 

1453.03.09. napján Budán kelt Garai László nádor okirata, mely a közte és a Nyulak szigeti apácák közötti 
hatalmaskodási ügyben keletkezett. 
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1453.12.09. napján Budán kelt V. László király bizonyságlevele, mely szerint egyezséget kötött Chyrke 
Tamással és társaival, a Keer birtok elfoglalása miatti perben.  

1459.03.07. napján Budán kelt okiratban Szilágyi Erzsébet (Mátyás király anyja) Gechey György panaszára 
kötelezte a Taxonban élı jobbágyokat, hogy ne használják Haraszt birtok erdıjét, földjét, szigeteit. 

1461.07.01. napján Budán kelt okiratban Mátyás király értesítette a váradi káptalant, hogy Gechey György 
3 évvel azelıtt annyira bántalmazta Abádi Lırinc özvegye familiárisát, hogy az belehalt. 

1464.03.31. napján Budán kelt okiratban Mátyás király bizonyságlevelet ad ki a részére.  
1465.01.15. napján kelt Mátyás király bizonyságlevele szerint a maga és felesége nevében Alapyan zálog-

birtok 2/3-át 110 magyar aranyforintért használatra adta Hassagh-i Farkas Imrének és társainak. 
1466-ban ıt és testvérét Mátyás király szolgálataikra tekintettel megjutalmazta, és nekik adományozta 

Ináncsot. 
1472.12.19. napján kelt okiratban Mátyás királynak az egri káptalanhoz írt oklevelében egy halastó lehalá-

szása ügyében szerepelt feleségével, társaival. 
1474.05.31. napján kelt okiratban Mátyás király utasította az egri káptalant, hogy Dedeos vár és mezıváros 

melletti Szentlélek pálos kolostor remetéit iktassa be azon adományokba, amelyeket Gechey György és 
társa adományozott nekik: Zaam, Cheech, Zabolch. 

1476.06.22. napján kelt Báthory István országbíró oklevele, mely szerint Balassa Lászlónak (158,560) adta 
zálogba Dorogma, Cserneköz, Apaszentmiklós birtokokat 100 aranyforintért. 

1477-ben, a felsı Magyarországba betörı csehek miatt Bessenyıt, Devecsert, Harasztit, Szent Andrást, 
Ináncsot, Bakolcsot, Hilyót elzálogosította 330 magyar aranyforintért feleségének. 

1480.03.02. napján kelt a budai káptalan bizonyságlevele, mely szerint ı és felesége Abád birtok 1/3 részét 
és más birtokrészeket 2000 magyar aranyforintért zálogba adta Bessenyei Jánosnak. 

1482.03.22. napján kelt Mátyás király oklevele az egri káptalannak, ekkor már nem élt. 

= 1450. elıtt 
635,459. abádi Abádi Borbála (okirati elıfordulása: 1450-1482) † 1482. márc. 22. után 

1450.08.03. napján az egri káptalan elıtt Guthi László felesége Margit (aki Abádi Sebestyén özvegye) nevé-
ben bevallást tett. Az oklevél szerint Abádi Borbála ingó javakból 1000 forint értéket szerzett, és emiatt 
(és más birtokügyek miatt) 5 évig húzódott egy per, amelyben végül egyezséget kötöttek, ami szerint 
Borbála 150 aranyat fizetett Margitnak és mások is teljesítették elıírt kötelezettségeiket. Az oklevél igen 
bonyolult szövegezéső. 

1469.03.17. napján kelt Országh Mihály nádor (1,271,472) bizonyságlevele szerint ıt és társait 
birtokügyben perelte Putnoky Miklós. Érintett birtokok: Szentimre, Szentgyörgy, Abád, Szıllıs, 
Szentjakab, Nagyiván stb. 

1482.03.22. napján kelt Mátyás király oklevele az egri káptalan részére, mely szerint Szentgyörgyi Gáspár a 
Borbálának járó jegy-és nászajándékot pénzben szeretné kifizetni, ezért utasította a káptalant, hogy küldjön 
királyi embert Borbálához, és az figyelmeztesse Borbálát, hogy a pénzt vegye át, a birtokot adja vissza.  

1483-ban Mezı-Szent-György, Szent-Imre, Nagy-Iván, Szent-Jakab, Szent-Kozma-Demjén, Kis-Igal, Petri, 
Szıllıs és Gyoma helységek s Katymád puszta részeit zálogba adta Nagylucsei Orbán gyıri püspöknek 
és testvéreinek. 

 

635,480. Máriássy György (okirati elıfordulása: 1406-1447) 
Zólyomi alispán. 
1437.02.07. napján kelt okirat szerint ötvenedbehajtó, és társával együtt elismerte, hogy jekuli Fijas Miklós 

megfizette az ötvenedet. (valószínőleg ıróla szól az oklevél) 
1445-ben a szepesi alispán elıtt ı és rokonai bepanaszolták Fogass Jánost, hogy Batizfalváról 150 aranyfo-

rintot érı negyven lovat elhajtott Liptóújvárra. 

635,481. Görgey Ilona * 1396 † 1455 
 

635,482. Csehi Imre 
 

635,496. tárczay Tárcai Miklós (okirati elıfordulása: 1436-1454) † 1454. márc. 31. után 
1436.06.27. napján Budán kelt Zsigmond király oklevele, melyben ı, Tárczay Péter és édesanyja beveze-

tését elrendeli a jászói konventnél a Sarus várhoz tartozó Kissáros birtokba, és a parókiális egyház 
patrónusának birtokába. A beiktatás 1436.07.20. napján megtörtént. 

1454.03.31. napján Patakon kelt Pálóci László országbíró oklevel, amely szerint a maga és társai nevében 
eltiltotta V. László királyt egyes Szepes és Sáros vármegyei birtokok eladományozásától, Perényi Pált és 
másokat pedig ezek elfoglalásától. 

= 1436. elıtt 
635,497. Tarkövi Zsófia (okirati elıfordulása: 1436) 
 

635,498. = 2,543,736 
635,499. = 2,543,737 
 

635,500. = 1,271,398 
635,501. = 1,271,399 
 

635,502. szomszédvári Henning János (okirati elıfordulása: 1470-1493) † 1493. dec. 10. elıtt 
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1470.04.19. napján kelt a budai káptalan okirata, mely szerint elıtte, Drágffy Bertalan a maga és társai ne-
vében Henning Jánossal az összes magyarországi és szlavónai birtokai tekintetében osztályos testvé-
reknek ismerték el egymást, és magnélküli elhalásuk esetére kölcsönös örökösödési szerzıdést kötöttek. 

1472.07.06. napján kelt okirat szerint Mátyás király átírta a zágrábi káptalan 1472.05.08. napján kelt okle-
velét, mely szerint Henning János anyja a gyerekei (így János) nevében is adományba adta Zthopnyk 
birtokát a zágrábi Szent Miklós kolostornak és a Szent Katalin kápolnának és az ott élı barátoknak. 

1478.03.25. napján kelt Mátyás király bizonyságlevele, mely szerint a király hozzájárult azon egyezséghez, 
amelyet Drágffy Bertalan és társai Henning Jánossal kötöttek váraik, erıdítményeik, városaik stb. ügyében. 

1483.06.01. napján kelt a zágrábi káptalan okirata, amely szerint a káptalan elıtt Batthyány Boldizsár 
(318,326) és Henning János kölcsönösen nyugtatták egymást az általuk illetve mások (embereik) által 
okozott károk ügyében, kivéve Henning János Chakaucz birtoka közelében levı erdı ügyét. 

1492.12.24. napján kelt Csupor István végrendelete, amely szerint feleségére hagyta a Henning János által 
neki zálogba adott birtokokat. 

635,503. litvai Horvát Zsófia (okirati elıfordulása: 1475-1501) † 1501 után 
1475.12.15. napján Budán kelt okirat szerint Balassa László (158,560) a felesége (Fruzsina) és ennek elıbbi 

férjétıl (Horvát Damján) származó gyermekek (így Zsófia) nevében Litva vár ügyében egyezséget 
kötött. 

1496-ban a garamszentbenedeki konvent elıtt Litvai Márton kijelentette, hogy vele (Zsófiával) és Annával 
(Balassa Ferencné) Szécsénke, Szentantal, Kormosó, Devicse, Szalatnya miatt pereskedett, és noha a 
pert megnyerte, a birtokokat mégis átengedte Horvát Zsófiának. 

1501-ben megállapodott a litvai várnagyi kinevezést illetıen a következı érdekeltekkel: Kasza Ferenc, Litvai 
István, Hatvani Menyhért, Fáncsy Orbán, Füssy János. 

Engel Pál tévesen ad meg egy oklevélhivatkozást, mert az csak az unokatestvérére, Zsófiára vonatkozik (Dl. 
90257) 

 

635,504. Szinyei Merse Péter (okirati elıfordulása: 1411-1418) † 1418. júl. 18. - 1419. máj. 
20. között 
1418.07.18. napján végrendelkezett. 
1419.05.20. napján Kassán kelt okirat szerint Zsigmond király tanúsítja, hogy Péter korábban Péter aárosi 

plébánost beperelte, mivel kiskorúsága idején kezelnie kellett birtokait (és nevelnie, eltartania ıt), vala-
mint nagykorúságakor a jövedelem megmaradt részérıl elszámolni volt köteles, és ezeket nem teljesí-
tette. Megállapítja, hogy Péter a mostohaapja (Harazth-i Pooch László) házában nıtt fel. Halálával a per 
mostohaapjára és özvegyére, Beátára szállt. 

635,505. csúzi Csúzy Beáta (okirati elıfordulása: 1418-1459) † 1459. aug. 15. után 
Második férje (már 1423-ban) Berzeviczy Detre. 
1423.10.28. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, mely Haraszti Lászlóval szembeni perét említi, itt 

özvegyként is említik, de mint Berzeviczi Detre feleségét. Az ügy Delethe, Újfalu birtoka és 
vámjövedelmek ügyében folyt. 

1459.08.15. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, melyben tanúsította Beáta, hogy Szinyei János 
kielégítette hitbér és jegyajándék tekintetében, az ott felsorolt birtokokra nézve. (pl.: Jakabvágása, 
Újfalu, Lipolc stb.) 

 

635,506. berzeviczi Berzeviczy „Pohárnok” István (okirati elıfordulása: 1409-1464) † 1464. 
júl. 19. után 
Királynéi ajtónállómester. 
Harcolt a husziták ellen, és védte Trencsén várát. 
Követségekben járt Lengyelországban és Moldvában. 
Dán vajda oldalán harcolt az oláhországi hadjáratban. 
1425-ben Hajnácskı várát és Boldogfalvát kapta adományba. 
1430-ban Zsigmond király megbízta, hogy a huszitáktól foglalja vissza Likava várát, itt saját költségén is 

harcolt, és kiváltotta közben Detrik testvérét a török fogságból. 
1435-ben Borsodmegyében kapott több birtokot. 
1438.08.24. napján Budán kelt okiratban Erzsébet királyné neki adományozta a következı települések 

bíróságát (!) vagy ispánságát: Berényszállás, Négyszállás, Árokszállás, Apáthi. Ezt a hivatalát 1442-ig 
egyedül, majd 1443-1444 években Detrikkel együtt látta el. 

1439-ben Zólyom várának kapitánya. 
1439-ben Albert király élethosszig neki adta Cserép várát. 
1453-ban Seeg falut kapta. 
1464.07.19. napján kelt okirat szerint a szepesi káptalan elıtt Swynei János a neki általa és társa által zá-

logba adott Lomnicza és más Szepes- és Sáros megyei részbirtokokat visszaadja, mivel a zálog kifize-
tésre került. 

635,507. semsei Semsey Anna 
A korszakban a következı Semsey Anna nevő családtagok ismertek: nagymihályi Bánffy Györgyné (1456); ta-

lán kapivári Kapy Lászlóné (férje + Mohács, 1526) 
 

636,512. „Solymosi” Egyed (Csery család) (okirati elıfordulása: 1391-1411) 
= 1406. elıtt 
635,513. Mátyás lánya N. 
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635,514. sóvári Sós János (okirati elıfordulása: 1458-1466) 
Esterházy levéltárban maradtak fenn iratok róla. 
 

635,520. vajai Vay Tamás (okirati elıfordulása: 1398-1420) †1420. dec. 11. után 
1416.07.28. napján ı és rokonai panaszt tettek, hogy a Rohody családtagok elverték Pelbárt nevő jobbá-

gyukat, és ı magát (Tamást) és Ábrahámot majdnem megölték, és csak azért menekültek meg, mert 
sikerült elmenekülniük. 

1416.10.07. napján egy 1413-ban történt eset miatt terjesztett elı panaszt, mely szerint akkor nyolc Ro-
hody családbeli agyonverte az ı Sánta György nevő jobbágyát, és így 100 új forint kára keletkezett. 

1420.12.11.-én írta át Zsigmond király 1420.11.08. napján kelt oklevelét Szatmár vármegye, ekkor még 
életben volt. 

 

635,528. Zsigmond de Csicser (Csicseri Orosz család) (okirati elıfordulása: 1410-1481) † 
1481. dec. 8. után 
1425-ben Pálóczy László vezetı familiárisa, ekkor Csicserhez 8 porta tartozott.  
1439-ben Kaposon Hamar Miklós kötelezte magát arra, hogy Ádám fia által Csicsery Zsigmondtól ellopott 

lovat visszahozza. 
1440-ben Pálóczy László vezetı familiárisa.  
1445-ben követ. 
1445.11.27. napján Kaposon kelt okirat szerint Ung vármegye tisztázta azon vád alól, hogy Jan Giskrával 

szövetkezett volna, eredetileg a husziták oldalán harcolt. 
1445-ben megtámadta Orosz Péter a saját házában, és megsebesítette. Emiatt négy nemes, köztük Dobó 

Domokos (635,668) fordult panasszal Pálóci Lászlóhoz. 
1445-ben a saját birtokain beszedett egyházi tizedet átadta Giskra sógorának, Talafusz tokaji kapitányak. 
1446-ban értékes ingóságait Csap faluba menekítette ki. 
1447 elıtt a család levelesládáját és kincseit elhelyezte Csapy Ákosnál, aki ezeket az ingóságok védelme 

érdekében átadta Várdai Miklós kincstartónak (5,085,144), így azok végül a kisvárdai várba kerültek. 
Csapy Ákos késıbb nem tudta így kiadni az ingóságokat Csicseri Zsigmondnak, aki ezért 1447-ben 
beperelte. Várdai Miklós (5,085,144) végül nem adta ki az ingóságokat, azok Várdai tíz év múlva 
bekövetkezı halála után kerültek vissza a jogos tulajdonosukhoz. 

1447-1450 között újhelyi várnagy. 
Több perben volt érdekelt, hatalmaskodások, lopások, birtokviták következtében, pl. 1446-ban Iskei Pétert 

perelte, hogy miközben ı a török ellen vonult, 25 forintot és egy süveget (!) ellopott tıle; 1447-ben 
Csapi Ákos ellen járt el ékszerlopása miatt; 1453-ban ellene indult per egy Yory Balázs nevő jobbágy 
megveretése miatt;  

1451-ben a tizedet Nagykövesd várában átadta a huszitáknak és a leleszi prépostság Ung megyei birtokain 
ı szedte be a husziták adóit is.  

1463-ban egy tizedvita miatt pereskedett. 
Utoljára a leleszi konvent iratában, 1481.12.08. napján fordult elı élıként. 
Olyan nagy híve lett a huszitizmusnak, hogy okirataiban (!) Pan Bradacsnak neveztette magát. 
Újhely (Patakvár) várnagya. 

635,529. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1447) 
 

635,536. nagymihályi Pongrácz Benedek (okirati elıfordulása: 1435) †1435. nov. 29. után 
Az 1435.11.29.-i keltő leleszi konvent által kiadott oklevélben szerepel. 

 

635,540. = 635,528 
 

635,552. Santus (Tyukodi család) (okirati elıfordulása: 1380) 
 

635,576. Csaholyi Miklós (okirati elıfordulása: 1454-1477) 
635,577. csepei Zoltán Magda 
 

635,608. osgyáni Bakos Antal 
Mátyás király és II. Ulászló királyok nándorfehérvári kapitánya. 
Szemere Lırincet (317,696) ı ölte meg 1435-ben, Pál testvérével. 
İsfáját nem sikerült rekonstruálni, érdemes kutatni tovább. 

 

635,610. márkusfalvi és batizfalvi Máriássy Antal (okirati elıfordulása: 1378-1427) † 1427-
1430 között 
Egyes források elsı feleségének tekintik Berzeviczy Skolasztikát (aki nálam az anyja). 

635,611. Monoky Anna 
 

635,612. serkei Lorántffy Miklós (okirati elıfordulása: 1489-1507)  
Elsı alkalommal a kapornaki konvent 1489.01.30.-i oklevelében szerepel. 
1504.05.08. napján kelt oklevélben II. Ulászló király igazolja, hogy Miklós a maga és társai nevében 220 

aranyforintért eladta Czobor Imrének és Mártonnak Bogdanócz és Podhajcsan birtokrészeit. 
1505.-ben a rákosi országgyőlésen Gömör vármegye követe. 
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1506.05.04. napján kelt Gömör vármegye oklevele, ebben szintén szerepel. 

635,613. csetneki Csetneki Katalin (okirati elıfordulása: 1507) 
 

635,614. Derencsényi György (okirati elıfordulása: 1492-1521) † 1521. szept 4. után 
1518. évi 39. törvénycikk szerint országos tanácstag. 
1521.09.04. napján végrendelkezett, mely végrendeletben Martin-i villáját a háromhegyi pálosokra hagyta 

és több egyházi hagyományt is tett, voltak családi rendelkezései pl.: elhunyt anyja emlékére misét ren-
delt. Ezt követıen hadjáratra ment, sorsa ezután ismeretlen.  

Birtokai Gömör vármegyében 27 községben, Nógrád vármegyében 4 községben, Szolnok vármegyében 2 
községben, Kishont vármegyében 1 községben voltak. 

635,615. N. Ágota † 1521. szept. 4. után 
1508.09.22. napján kelt a jászói konvent oklevele, mely szerint elıtte, mint osztályostestvér, Derencsényi 

Péter (1,271,870) eltiltotta Derencsényi Györgyöt, hogy az örökölt birtokait elidegenítse. Ágotát is tiltani 
kérte. 

Férje végrendeletében úgy rendelkezett, hogy addigi javaiban maradjon meg, és kérte, hogy a vagyon vé-
delme érdekében ne menjen újra férjhez. 

 

635,616. Jakab (Madocsányi család) (okirati elıfordulása: 1415) 
Címerszerzı. 

 

635,632. Petry János 
635,633. Czibaki Borbála 
 

635,634. Zsoldos Balázs 
 

635,640. Bogáti Mihály (okirati elıfordulása: 1549) 
 

635,642. Apafi Ferenc 
635,643. Várdai Borbála 
 

635,644. Szepesi (Endrédi) János (okirati elıfordulása: 1505-1525) † 1525. márc. 26. után 
1524.11.11. napján Budán kelt II. Lajos király bizonyságlevele, mely szerint Dobó Ferenc panaszos Perényi 

Gábor és Szepesi János ellen vádat emelt, mivel 13 évvel azelıtt az Upor-i birtokán lévı kúriába küldték 
embereiket illetve birtokokat foglaltak el. 

1525.03.26. napján Budán kelt II. Lajos király bizonyságlevele a leleszi konvent részére, melyben Dobó 
Ferenc perét a két alperesre nézve elválasztotta, és megállapította, hogy Szepesi János nem mutatta be 
a jogbiztosító okiratait, ezért pervesztes lett, ezért birtokai 2/3-át a bíró, 1/3-át a felperes kapta meg 
azzal, hogy azokat Szepesi János kiválthatta.  

635,645. ártánházi és kölcsei Bornemissza Borbála (okirati elıfordulása: 1540) 
 

635,648. nagybossányi és nagyugróczi Bossányi György (okirati elıfordulása: 1413-1472) 
1437-ben neporáci birtokrészét zálogosítja el Draskóczy Imrének és fiának Györgynek.  
1446-ban Neporácka falu birtokosa. 

 

635,652. szlopnai Oroszlánkıi Mihály 
 

635,656. csúzi Csúzy Miklós (okirati elıfordulása: 1439-1470) 
1439.06.15. napján kelt a garamszentbenedeki konvent oklevele, emly szerint ı és társai hozzájárulnak, hogy 

Csúzy Margitot, és másokat Zsigmond király fiúsítsa Csuz, Jászfalu,Kamocsa stb. birtokok vonatkozásában. 
1453.06.01. napján kelt a nyitrai káptalan oklevele, mely szerint a garamsszentbenedeki konvent oklevelének 

privilégiális formában történı átírását kérte társaival. 
Rá vonatkozóan további oklevelek az Apponyi levéltárban találhatóak. 

= 1453. elıtt 
635,657. nagyapponyi Apponyi Magdolna (okirati elıfordulása: 1453) 

Apponyi Magdolna és Csúzy Miklós gyermekei Mihály, Péter és Zsófia voltak. Péter gyermekei voltak: Gás-
pár, Menyhért, Miklós és János. Engel Pál is valószínősítette, hogy Magdolna az Apponyi családból szár-
mazott. 

Ha látjuk, hogy Apponyi János és Szobonya Sárának volt Zsófia, Gáspár nevő gyermekük, illetve Imre fiu-
kon keresztül Mihály és Miklós nevő unokájuk, valamint Imrének született egy Magdolna nevő unokája, 
megállapíthatjuk, hogy több mint valószínő, hogy Csúzy Miklós felesége Imre testvére lehetett. Okirati 
elıfordulását Engel 1453-ra teszi, a többi testvérének elsı elıfordulása 1452. Mindezek alapján állí-
tottam fel Magdolna ısfáját. 

 

635,658. pókatelki Zomor Barnabás (okirati elıfordulása: 1446-1468) † 1468 után 
A pókatelki Kondé családdal azonos gyökerő családjának híres tagja. 
1446.07.17. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Barnabás a maga és testvérei 

nevében eltiltotta apját (!) Zenthmyhal birtokrészek és Zolgagewr birtok elidegenítésétıl. 
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1449.12.02. napján kelt a pozsonyi káptalan okirata, mely szerint Zomor Miklós második felesége Anna 
nyugtatta elhunyt férje fiait Wyfalu, Thewkes, Udwarnok birtokok ügyében az ıt megilletı hitbér és 
nászajándék tárgyában. 

1456.06.25. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, mely szerint a maga és gyermekei nevében 
eltiltotta a királyt Nagsaag, Kysleg, Gergelfalwa, Karab birtokok eladományozásától. 

1456-ban a maga és testvérei nevében tiltakozott Kismácséd miatt. 
1461.03.17. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Byro János a maga és társai 

nevében nyugtatta Barnabást, miután az okleveleit (amiket rábízott) visszaadta. 
1462-ben ı és testvére Gáspár Cseh Lászlónak (1,269,964) 20 forintért zálogba adták Mácsédot. 
1463-ban a testvérei tiltakoztak az ellen, hogy tıkési és újfalui birtokát eladja Kávai Posár Domonkosnak. 
1467-ben ı és testvére a maguk és társaik nevében tiltakoztak az ellen, hogy Gervasius Vértesi Simon öz-

vegyének hitbért és jegyajándékot fizessen. 
1467-ben a maga és társai nevében igyekezett Vértesi Márton magtalan halála miatt az így veszélybe került 

Gyékényesmácsédot biztosítani. 
1467.10.06. napján kelt a nyitrai káptalan bizonyságlevele, mely szerint a maga és gyermekei nevében el-

tiltotta a királyt Nagsaag, Kyssag, Gergelfalwa, Gyekenesmached, Pwsthapagy eladományozásától. 
1468-ban 16 forintért zálogba vette Cseh László özvegyétıl Kismácsédot, Nagyságot és Kisságot. 
1468-ban a maga és társai nevében tiltakozott az ellen, hogy Kaplati Katalin elfoglalja Mácséd, Pusztapaty, 

Nagyság, Kisság, Gergelyfalva és Gráb birtokokat. 
 

635,664. Kamarás László (okirati elıfordulása: 1413-1425 ) † 1425. febr. 6. után 
Váradról származott, és kamarai alkalmazottként tudott végül megyei birtokoscsaládba beházasodni. 
Litterátus, magiszter, Kapy András szolgálatába állt a debreceni sókamaránál. 
1413-ban debreceni alkamarás. 
1413-ban apósával örökösödési szerzıdést kötött, és így hozzájuthatott felesége leánynegyedéhez. 
1413.10.21. napján kelt a váradi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Zeleméry László a maga és Antal 

fia, Anna lánya nevében, (és Váradi László helyettes debreceni sókamarás) bejelentette, hogy mivel lá-
nya Erzsébet nıül ment László kamaráshoz, átadta neki (és lányának, Erzsébetnek) a következı javai 
negyedrészét: Zelemér, Zylegház, Cheketelke, Fyzes, Echelaka, Thepe, Bwdmonostra, Adonmonostor, 
Gelse, Illew, Enchench, Therem stb. László kamarás vállalta, hogy hogy az általa szerzett egyéb más 
javak (ha gyermektelenül halna el), Erzsébetre és Andrásra szállnak.  

1416-ban debreceni fıkamarás. 
1420-ban alkamarás, majd újra kamarás (királyi sókamarás). 
1420-ban Poroszló-i Jakabtól zálogba vette a poroszlói szárazmalmot, révvámot és telkeket (15 db). 
1420-körül Ozorai Pippo irányítása alatt dolgozott. 
1425.02.06. napján kelt a leleszi konvent okirata, mely szerint László egyes birtokait vejének (volt debre-

ceni sókamarásnak) és lányának, Erzsébetnek 500 új királyi forintért zálogba adta. Érintett birtokok: 
Bewd, Theghe, Egyházasgelse, Zalmad, Enchench, stb. 

= 1413. okt. 21. elıtt 
635,665. Zeleméry Erzsébet (okirati elıfordulása: 1413-1425) †1425. febr. 6. után 

1413.10.21. napján kelt a váradi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Zeleméry László a maga és Antal 
fia, Anna lánya nevében, (és Váradi László helyettes debreceni sókamarás) bejelentette, hogy mivel 
lánya Erzsébet nıül ment László kamaráshoz, átadta neki (és lányának, Erzsébetnek) a következı javai 
negyedrészét: Zelemér, Zylegház, Cheketelke, Fyzes, Echelaka, Thepe, Bwdmonostra, Adonmonostor, 
Gelse, Illew, Enchench, Therem stb. László kamarás vállalta, hogy hogy az általa szerzett egyéb más 
javak (ha gyermektelenül halna el), Erzsébetre és Andrásra szállnak.  

1424.12.19. napján kelt okirat szerint a váradi káptalan elıtt Zeleméry László a Zelemér határában lévı 
erdıit leánynegyed címén átadta lányának, Erzsébetnek. 

1425.02.06. napján kelt a leleszi konvent okirata, mely szerint Zeleméry László egyes birtokait vejének 
(volt debreceni sókamarásnak) és lányának, Erzsébetnek 500 új királyi forintért zálogba adta. Érintett 
birtokok: Bewd, Theghe, Egyházasgelse, Zalmad, Enchench, stb. 

 

635,666. Újlaky Miklós (okirati elıfordulása: 1402-1428) 
Más forrrás szerint Újlaky Dénes. 

635,667. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1423) 
 

635,668. ruszkai Dobó Domokos (okirati elıfordulása: 1426-1468) † 1468. jún. 21. – 1469. 
aug. 2. között 
1426.07.16. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele arról az egyezségrıl, melyet az ı nevében is 

kötöttek Kis-és Nagydobrony birtok ügyében. 
1445-ben Csicseri Zsigmondot (635,528) ért támadás miatt ı és társai hatóságokhoz fordult, és Pálóci 

János alispán elıtt tett vallomást. 
1460-ban Ung vármegye alispánja. 
1462.06.11. napján kelt Mátyás király oklevele, mely a leleszi konventet tájékoztatta, hogy Dobó Domokos 

felesége nevében és Kállói János felesége (Margit) bejelentették okleveleik elvesztését Nyíregyháza, 
Báthor, Gyarmat és más birtokokra. Mivel megtalálták az eredeti okiratokat, a kérelmezık megkap-
hatták a másolatokat. 
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1465.02.17. napján kelt Mátyás király oklevele a leleszi konventhez, melyben vizsgálatot írt elı Domokos és 
mások panaszára, mely szerint Parlagi Barla Pál és társai Komoróc birtokon rátámadtak a plébános 
házára, egyházi kegytárgyakat, könyveket vittek el és elfoglalták az egyház kegyúri jogát. 

1466-ban felesége nevében okiratokat követelt vissza Jakchy Krisztinától, bélteki Drágffy Miklóstól 
(1,271,846). Domokos végül hiteles másolatokat kapott az okiratokból. 

1467-ben Ung megyében gazdálkodott, közszereplést nem vállalt. 
1467.01.14. napján a leleszi konvent elıtt folyt perét Drugeth István elhalasztotta, és elıírta, hogy Domo-

kos tegyen esküt. 
Valószínő, hogy 1468-ban meghalt. 

= 1462. jún. 11. elıtt 
635,669. ecsedi Báthory Veronika (okirati elıfordulása: 1462-1494) † 1494. jún. 2. után 

Hetyei Veronikaként szerepel Dobó Domokos özvegyeként. Nem teljesen világos, hogy Báthory Veronika 
megegyezik-e Hetyei Veronikával. Engel adatai szerint Báthory Veronika volt Dobó özvegye, a források 
Hetyei Veronikaként (is) említik. 

1462.06.11. napján Budán kelt okiratban Mátyás király utasította a leleszi konventet, hogy az ı és társai 
kérésére a kért okiratokat adják ki másolatban. 

1466.03.22. napján Pálóci László országbíró a kérésére átírta Bebek Imre országbíró (2,536,520) 1390.03. 
23. napján kelt okiratát Meggyes birtok ügyében. 

1468-ban kelt okiratból kiderül, hogy megözvegyülése után a szomszédai kirabolták, ami miatt bírósághoz 
és a királyhoz fordult. 

1468.03.12. napján kelt okirat szerint kizárták az édesanyját néhai apja birtokából Báthory András és tár-
sai. Érintett birtokok voltak: Sadan, Amach, Gyarmat, Oroszi, Mathiolcz, Lewelek, Loranthaza, Abranfal-
va, Kenez stb. 

1468.06.21. napján a Báthory András és társai elleni perét elhalasztották, mivel Báthory István Csehország-
ban volt a király hadseregében. 

1469.-ben az Ung megyei úriszék kártérítést ítélt neki, majd 1470-ben Mátyás király megbízta a jászói kon-
ventet az eset kivizsgálásával. 

1469.08.02. napján a leleszi konvent elıtt Pinkóczi Pál nyugtatta azon bírságokról, jogtalanságokról, kárté-
telekrıl, amelyekben Ung megye bírói elmarasztalták. 

1470.10.01. napján a leleszi konvent elıtt Ozahar birtokát komoróczi Osolth Benedek fia János maga és 
mások nevébe eladta egy márkáért neki és fiának, Domokosnak. 

Az 1470-es években végig pereskedett többekkel, ellenfelei voltak: Tharnafi Tamás, Farkas András, Theg-
nyei Osvát, Szécsi Simoné, Szeretvai Boldizsár. 

Bizalmas viszonyban állt az esztergomi érsekséggel, az érseki vikáriussal levelezett bizalmas családi 
ügyekben.  

1473.03.24. napján az egervári prépost okiratában már Chaholi András felesége egy jobbágyok elleni per-
ben. Csaholyi András 1475-ben végrendelkezett és még decemberben meghalt, emiatt (!) 1476.03.22. 
napján kelt oklevélben ismét özvegy Dobó Domokosnéként szerepel abban az ügyben, melyben a Páló-
ciak feldúlták Dobó birtokát és hatalmaskodtak. 

1475.12.21. napján Barthi Izsák Péter felesége ıt és fiait beperelte az esztergomi egyházi szék elıtt. 
1476.03.28. napján kelt Báthory István oklevele, mely utasította a leleszi konventet, hogy tegyen tanúvalla-

tást az ı és gyermekei panaszos ügyében. A panasz szerint Pálóci István familiárisai és jobbágyai 
Ruszkán lévı birtokukról 16 szántó ökröt elhajtottak, jobbágyokat vertek meg és megölték János nevő 
familiárist. 

1479.09.06. napján Beregszászban Bereg megye átírta Mátyás király 1479.06.22. napján kelt parancsát, 
amely szerint ı és Imre fia panaszt tett Pálóczi László és familiárisai ellen az általuk nekik okozott 
sérelmek és a tılük elszenvedett erıszak miatt. 

1481-ben Ráskára költözött és onnan levelezett, így pl. 1481.01.07. napjáról fennmaradt Mihály milkói püs-
pöknek és esztergomi vikáriusnak írt levelei Ráskai János birtokaival kapcsolatban. 

1494.06.02. napján kelt Ursus de Ursinis pápai követ oklevele, ebben még élıként szerepelt. 
Állítólag 1497-ben Csahol faluban örökölt „Chaholi” birtokot. 

 

635,670. Czékei János (okirati elıfordulása: 1461-1496) † 1496. jún. 24. - 1499. márc. 6. kö-
zött 
Megmaradt Kaplyon nembeli motívumokkal díszített sisak pecsétje, rengeteg okiratban maradt fenn a neve. 
1461.12.08. napján Budán kelt okiratban Pálóci László országbíró elıtt egyrészrıl Buthkai András, másrész-

rıl Czékei János és társa kötelezték magukat, hogy Ceke várában békében maradnak. Ceke várát Pálóci 
László zálogosította el nekik. (ezután is rengeteg zálog– és birtokügyben szerepel) 

1462.05.26. napján Budán kelt oklevélben Országh Mihály nádor (1,271,472) elıtt Pazdicsi Benedek felha-
talmazta Buthkai Andrást, hogy kiváltsa Czékey Jánostól és társától a nekik elzálogosított birtokokat. 

1462.05.07. napján Budán kelt okiratban Kamanyai Miklós eltiltotta ıt Czeke vára, Czeke, Bykes, Kyzthe 
stb. birtokok elfoglalásától. 

1466.03.18. napján kelt oklevélben Országh Mihály nádor (1,271,472) kötelezte a leleszi konventet, hogy 
hívja perbe Czékey Jánost és társait, akik maguk és a csehekkel az oldalukon 10 évvel korábban Zalok 
birtokon hatalmaskodtak. 

Birtokai: Nagygéres (1478), Csörgı (1481). Birtoka lehetett még Upor, Csarnahó, Magyarsas, és Abara. 
1470.05.21. napján a leleszi konvent elıtt Soós István és társai eltiltották Mátyás királyt Czeke birtok-

részeiknek eladományázásától, és Czekey Jánost ezek elfogadásától. 
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1472.05.01. napján Mátyás király (miután legyızte Kázmér lengyel király fiát), több kérdésrıl egy oklevél-
ben rendelkezett, és ebben említette meg, hogy le kell rombolni Czékey János Céke nevő várát, Upory 
László Abara nevő várát, mivel ezekbıl fosztogatták, megtámadták a környéket. 

1476.02.21. napján a királyi konvent elıtt Czékey János felszólította Perényi Istvánt, hogy Soós István 
Czeke és más birtokait (melyeket zálogjog alapján birtokolt), adja vissza neki, szomszédjának. Végül 
június 18-án kötelezték Perényi Istvánt a kérés teljesítésére. 

1478.03.15. napján kelt okirat szerint Soós István a Czeke és más birtokait 100 aranyforintért zálogba adta 
Czékey Jánosnak. 

1480.05.19. napján az egri káptalan átírta a részére Mátyás király 1468.09.14. napján kelt oklevelét. 
1480.07.13. napján az egri káptalan elıtt tiltakozott néhai Upory László (1,271,342) és társa Sáros, Zemp-

lén és Bihar megyei birtokainak eladományozása ellen. 
1481.07.17. napján kelt Országh Mihály nádor (1,271,472) bizonyságlevele, mely igazolja, hogy Czékey Já-

nos a maga, felesége, gyermekei nevében tiltakozott Lak-i Parvus Tamás és társainak juttatott adomány 
ellen. 

1490.01.11. napján a Zempcheiek eltiltják az ıket illetı birtokok elidegenítésétıl ıt és feleségét, Upory 
Borbálát, valamint a vevıket, Corvin Jánost és Matheus Parvuus de Czeh-et. 

1482-1483 között Buthkai András fiaival pereskedik. 
1482-1483 között királyi ember. 
1488.03.31. napján a leleszi konvent elıtt kelt okiratban a maga, és fia Gáspár nevében Egres és Keresztúr 

birtokok vetését (?) 200 aranyforintért Tárczay Tamásnak zálogosította el. 
1490.03.18. napján Czapi János diósgyıri ispán oklevelében sorolta fel a szolgája által neki okozott károkat. 
1491.03.07. napján kelt okiratban II. Ulászló király kegyelmet adott Czékey Jánosnak, miután Albert her-

ceggel egyezséget kötött. Ebbıl tudhatjuk meg, hogy János, Albert herceg híve volt. 
1492.07.23. napján kelt okirat szerint II. Ulászló király elıtt bepanaszolták a Buthkaiak ıt és feleségét. A 

panasz szerint az elmúlt 2 évben a Tolcsva birtokon nyert borból a kilencedet, tizedet és ajándékot 
jogtalanul magukhoz vette, illetve Mátyás király halála után Nagytoronya birtokot elfoglalta. A panasz 
augusztus 29. napján valósnak bizonyult. 

1493.01.18. napján a leleszi konvent tanúsítja, hogy a Buthkai perben (vele szemben) a Buthkaiakat Nagy-
toronya birtokba visszahelyezte. 

1493.04.09. napján kelt II. Ulászló király parancsa Zemplén vármegyének, mely szerint a Buthkaiak 
bepanaszolták Czékey Jánost és feleségét, akik Nagytoronya birtokot a zálog kifizetése nélkül 
elfoglalták, hatalmaskodtak és kárt okoztak. Április 20. napján a jogsértés megállapításra került. 

1493.10.28. napján kelt Szapolyai István nádor (317,066) oklevele, melyben kötelezte a leleszi konventet, 
hogy vizsgáljon ki egy tolvajlási ügyet, ahol Czékey János officiálisa volt a sértett. 

1494.02.17. napján II. Ulászló király megparancsolta, hogy a Buthkai-Czékey perben becsüljék meg egy 
szılı értékét. 

1494.04.14. napján II. Ulászló király megtiltja a leleszi konventnek, hogy a Buthkai-Czékey per korábbi 
ítéletét kiadja, mivel új ítélet meghozatalát engedélyezte. 

1496.06.24. napján kelt Geréb Péter országbíró bizonyságlevele Czékey János és a Buthkaiak egyezségérıl. 

= 1475 elıtt 
635,671. Upory Borbála (okirati elıfordulása: 1468-1519) † 1519. dec.17. után 

A gazdag Upory család kihalásakor annak örököse (pl.: Céke, Upor, Abara, Gercseny, Tolcsva, Kenézlı, 
Vámosújfalu stb.) 

1468.09.14. napján Mátyás király (tekintettel apja érdemeire, különösen a csehek ellen Morvaországban 
tanúsított vitézségére) új adományként adta neki és testvérének a következı birtokokat: Upor, Abara, 
Gerchel, Cherge, Tolcsva, Vámosújfalu, Szabolcs, Balsa, Mikepércs, Ellénes, Som stb. 

1475-ben az apja neki és társainak zálogba adta Csoma és Csonkapapi birtokot, ekkor már férjezett volt. 
1487-1490 között birtokpere volt Sempsei Lászlóval, Czéczei Kis Mátéval. 
1490.04.25. napján a leleszi konvent elıtt kelt okirat szerint ı és férje tiltakozott, hogy a Buthkaiakat 

beiktassák Tolcsva szılı birtokába. 
1494.11.12. napján kelt II. Ulászló király okirata, amely vizsgálatra kötelezte a jászói konventet Borbála 

Pyrth nevő birtokán elkövetett hatalmaskodások miatt. 
1499.03.04. napján Cékén kelt oklevelében köszönetét fejezi ki a vár gondozójának, Zernyegi Tamásnak. A 

levélen látható az özvegy zöld pecsétje. 
1511-ben Upor, Tolcsva, Abara, Kistoronya, Gercsely birtokosa. 
1519.12.17. napján Budán kelt oklevél szerint II. Lajos neki és társainak új adományként adta Upor, Abara, 

Bank, Répsákeszi, Nagytoronya stb. birtokokat. 
 

635,672. Jaksa (Jaksity család)  
Vajda. 

 

635,674. „Sárvári” Belmosevity Milos (okirati elıfordulása: 1462-1498) † 1501. máj. 12. – 
1501. máj. 30. közöt 
Magyarországra menekült szerb katona. Katonai szolgálata miatt kapta rangját.  
1462-ben Mátyás király mint hívének adományozta Fejéregyházát és Feketeegyházát. 
Csapatparancsnokként részt vett a szendrıi bég egy lakomáján, itt a bég tırbe csalta és megölette az 

embereit, köztük Milos fiát. 
1483.12.21. napján Budán kelt okiratban Mátyás király Milos szolgálataira tekintettel, és különösen arra, 

hogy „ott hagyta a törökök társaságát”, illetve, hogy „a kereszténység és az igaz hit védelmére a 
mieinkhez pártolt”, adományba adta neki Majsa és Paznod birtokot, hogy le tudjon telepedni. 
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1487-ben Nagy Jánostól megvette Munáron lévı részbirtokait. 
1496.07.02. napján kelt II. Ulászló király okirata, amelyben figyelemmel hőséges szolgálataira, azon birto-

kokat, amelyeket Mátyás királytól kapott (Majsa, Paznad, Fejéregyház, Feketeegyház, Boyabokor), ki-
rályi joggal együtt új adományként juttatta neki. 

1497.07.09. napján az aradi káptalan elıtt Dávidházai Gergellyel szemben pereskedett, és békebírák segít-
ségével végül Dávidházai Gergely nyugtatta ıt a hatalmaskodások felıl. 

1498.05.12. napján az aradi káptalan elıtt Fancsali Ferenc és társai 9 birtokot adtak neki és fiának zálogba 
200 aranyforintért. 

635,675. damsusi Árka Klára / Katalin (okirati elıfordulása: 1504-1521) † 1521. febr. 5. után 
1504.08.22.-én kelt a budai káptalan oklevele, ebben már szerepel, és már második férje, Pásztói Domokos 

(okirati elıfordulása: 1463-1504) nejeként. 
1518.01.21-én kelt az erdélyi káptalan oklevele, ebben is említik. 
1521.02.05. napján kelt Szapolyai János erdélyi vajda oklevelében szerepel testvéreivel, az oklevél által 

érintett birtokok: Hasdo, Ohaba, Wyfalw, Dampsus stb. Az okirat szerint a birtokok a néhai Árka Lászlóé 
voltak. 

 

635,676. III. Stefan azaz „Nagy” István Moldva fejedelme (okirati elıfordulása: 1457-1504) * 
Borzesti, 1433. † Szucsáva, 1504. júl. 2.; tem.: Putna monostor 
A legnagyobb Moldáv fejedelem. 
Elsı felesége Marusca N (†1457); második felesége Jevdotia Olelkowicza kijevi hercegnı (†1467); harmadik 

felesége Maria iz Mankup († 1477.12.19.) 

635,677. Maria Bassaraba „Voichita Maria” † 1511. 
 

635,678. Mihnea „A Gonosz” Dracula Havasalföld fejedelme * 1462 † megölték, 1510. márc. 12.  
Havasalföld fejedelme. Sajnos nem tudtam kimutatni ki lehetett az édesanyja, de az a vélekedés, miszerint 

horogszegi Szilágyi Jusztina lett volna, tévesnek tőnik Engel Pál adatai alapján. Azt lehetne még vizs-
gálni, hogy volt-e két horogszegi Szilágyi Jusztina egyidıben, ugyanis Engel Pál Jusztina férjeiként ezt a 
sort állítja fel: 1. Pongrác László 1474; 2. Vlad havaselvi vajda † 1476; 3. Suki Pál † 1479; 4. S. Erdélyi 
János 1481-1496. 

Engel Pál Pongrác László szócikkénél így ír: özvegyének második (!) férje Suki Pál; 
Suki Pál szócikkénél így ír: „Feleségének elızı férje szentmiklósi Pongrácz László, 3. férje somkeréki Erdélyi 

János”. 
Erdélyi János esetében így ír: 1483-ban kelt oklevél szerint felesége Zolna-i Pongrác László özvegye. 
A fentiek alapján látható, hogy Vlad Tepes férjet egyik „magyar” férjénél sem említi. Ebbıl akár arra lehet 

következtetnem, hogy volt még egy Jusztina a családban, ugyanabban az idıben. Erre Engel Pál is ad 
egy kérdıjeles magyarázatot, amikor a horogszegi Szilágyi családnál Jusztináról ír, mivel szerinte 
Jusztina „ Szilágyi László, Osvát v. Osvát fia Ferenc leánya”, miközben pl. Ferencet nem is tünteti fel a 
családfán! Minden forrást egybevetve úgy tőnik azonban, hogy Szilágyi Jusztinának nem született 
gyermeke egyik férjétıl sem, így Mihnea Vlad Tepesnek elsı házasságából származhatott. Ezt támasztja 
az is alá, amit apjánál az anyja kérdésében még tovább kifejtettem. 

Mihnea elsı felesége Smaranda. 

635,679. Voica Izvarani † 1510. márc. 12. után 
 

635,680. görgıi és toporczi Görgey Benedek (okirati elıfordulása: 1411-1473) 
1413-ban Ferenc testvére ellen tiltakozik, aki Alsó-Répás birtokát tıle el akarta foglalni.  
1424-ben 18 forintért telket vett Görgın egy lıcsei polgártól. 
1424-ben kétszer is ellentmondott Zsoldos Tamásnak, aki Farkasfalva, Frankvágás és Rókusz birtokait el kí-

vánta foglalni. 
1425-ben káptalan igazolja, hogy a menedékkıi zárda átengedett bizonyos részeket Rókusz és Fakasfalva 

azon birtokból, melyet még az apja adott neki 1411-ben. 
1427-be Görgı egy cserjése ügyében osztozkodik rokonaival. 
1429-ben Lıcse várossal pereskedik egy Toriszkai és Répási szántó miatt. 
1429-ben ı és rokonai a budai káptalan elıtt tiltakoztak a Bebek család ellen, mert azok elfoglalták Somkút 

határában lévı földjeiket. Mivel azt használták is, így 1000 aranyforint kárt okoztak. 
1430-ban, mivel Proch Mihály fogságba vetette, utóbb perelte emiatt. 
1430-ban testvére Ferenc okirathamisítás miatt hőtlenségbe esett, ezért a birtokait a király elkobozta és 

Görgey Benedek gyerekeinek adta (Toporc, Görgı, Farkasfalva stb.) 
1430-ban Görgey család nevében egyezkedett a görgıi plébánossal a káptalantartás és tizedfizetés tárgyá-

ban. 
1432-ben ı és testvérei, anyjuknak 50 márkát fizettek hozománya fejében. 
1433-ban testvéreivel osztozik, a káptalan igazolja, hogy a bethlenfalvi birtokot vétel útján szerezte. 
1434-ben káptalan igazolja, hogy Görgey Benedek birtokrészeket szerzett Farkasfalva, Toporc, Schönwald 

és Répás birtokon. 
1437-ben Berzeviczy Detrikkel és Mihállyal pereskedett. 
1437-ben osztozkodott testvéreivel. 
1438-ban Görgey Ferenc neki ajándékozta Farkasfalva ıt illetı részét. 
1438-ban Farkasfalván Berzeviczy Miklóstól 50 aranyforintért zálogba vett egy birtokot. 
1439-ben Erzsébet királyné meghagyta neki és Ferencnek, hogy Lıcse várost illetı részt Répáson ne vegyék 

birtokba. 
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1442-ben Görgey Keresztély tiltakozik Benedek ellen, mert Répáson földet és erdıt adott bérbe a lıcseiek-
nek. 

1443-ban György testvére özvegyének kiadja az ıt megilletı részt. 
1444-1447 között Giskra familiárisa, sárosi alispán,  
1445-ben a megyei tábla eltiltotta, hogy a meghalt Ferenc birtokait (Szentmargit, Répás, Körtvényes, Frits) 

birtokba vegye mivel ezeket Ferenc a káptalannak adta korábban. Pereskedés kezdıdött, mely 1446-ban 
egyezséggel zárult, és a káptalan megkapta a liszkai szılıt, Görgey Benedek pedig Fritset. 

1445-ben káptalani engedélyt kap Kistoporcon kápolna építésre. 
1447-ben Heléna nıvérének 178 forint jussát kiadta. 
1448-1451 között Szepes vármegye alispánja. 
1450-ben Görgey Simon özvegyétıl átvette a Görgeyek okmányait. 
1463-ban Görgın egy kúriába beiktatták. 
1473-ban 37 aranyért zálogba vette Bakos Istvántól annak Görgın és Göbölfalván lévı birtokát. 
1473-ban idéztette Fritsy Mártont. 

635,681. Bethlenfalvi Klára 
 

635,684. = 1,269,856. 
 

635,696. csetneki Csetneki András (okirati elıfordulása: 1426-1465) † 1465. ápr. 11. után 
Egri várnagy. 
1447.06.16. napján kelt a budai káptalan bizonyságlevele, mely szerint megjelent elıtte Derencsényi Péter 

(2,543,740) társaival és bejelentették, hogy Csetneki Andrást és testvérét nyugtatták Erzsébetnek 
(Csetneki László özvegye) Csetneki László és András összes birtokából járó jegy-és nászajándék ügyé-
nek rendezésében.  

1449.03.20. napján Budán kelt okiratban Garai László nádor (2,542,866) elhalasztotta május 1-re Csetneki 
Andrásnak hanvai Twruk Miklós özvegye és társa elleni perét. 

1449.03.25. napján Budán kelt Garai László nádor (2,542,866) okirata szerint Csetneki András perelte Sza-
lonnai Györgyöt. 

1449.09.02. napján Budán kelt okiratban Garai László nádor (2,542,866) október 6-ra elhalasztotta Cset-
neki Andrásnak Twrwk Miklós özvegye és társa elleni perét. 

1453.12.31. napján kelt a jászói konvent oklevele, amelyben a konvent jelentette Pálóci László országbíró-
nak, hogy megkapta azon oklevelét, amelyben Chakan birtokkal kapcsolatos ügyben szerepel Csetneki 
András. 

1462.02.02. napján Gombaszögön kelt Pelsıci Imre vajda özvegyének és fiának oklevele, melyben engedé-
lyezték, hogy Csetneki András jobbágyai Berzethe birtokon ne fizessenek vámot, de cserébe a kolostor 
szolgáltatásait el kellett végezniük Bebek György jobbágyaival közösen. 

1465.04.11. napján végrendeletet készít. 

635,697. Keresztúri Ilona (okirati elıfordulása: 1462-1472) † 1472. szept. 19. után 
Nagymihályi László özvegye korábban. 
1466.06.17. napján kelt Országh Mihály nádor (1,271,472) oklevele, amelyben utasította Gömör megyét, 

hogy vizsgálják ki Keresztúri Ilona és fiai panaszát, amely szerint Albert király elhunyta után Bebek 
György és társai a Dobsinán lévı „fossarium cuprit” elfoglalták, használják, és egyéb hatalmaskodásokra 
is panaszt tettek. 

1467-ben özvegyként említik. 
1468.09.06. napján kelt okiratban Pálóci László országbíró utasította Borsod megyét, hogy az ı és fiai pa-

naszát vizsgálja ki, mely szerint Zeen-i János és társai a Zalona erdıt kivágatták. 1469.05.17. napján 
kelt a jászói konvent okirata, melyben Mátyás királyt értesítették Zalona birtok ügyében a perben. 

1471.05.06. Torna megye törvényszéke elıtt Csetneki László a testvérei és Ilona nevében is eljárt felpe-
resként Zen-i Péter és társai perében 4 ökör ügyében. Egyezséget kötöttek, melynek értelmében Zen-i 
Péter engedte, hogy egy jobbágya elmenjen a Csetnekiekhez, emelett három ökröt visszaadott. 

1472.09.06. napján kelt okirat szerint Mátyás király neki és fia felpereseknek Bebek György és társai elleni 
perben az alpereseket elmarasztalta, mivel azok nem jelentek meg. 

1472.09.19. napján kelt Mátyás király ítéletlevele az ı és fiai ügyében egy 1470.07.13. napja körül történt 
esemény ügyében. Eszerint Bebek György megbízásából Dobsinán jelentıs hatalmaskodások történtek, 
így a király rendelkezése szerint az alperesek százötvenedmagukkal (fejenként ötvenedmagukkal !) 
voltak kötelesek ártatlansági esküt tenni. 

 

635,698. ónodi Czudar Jakab (okirati elıfordulása: 1425-1469) † 1469. jún. 2. - 1470. dec. 
között 
1443-1456 között országnagy, ebbıl az idıbıl fennmaradt a pecsétje.  
1447.02.01. napján Paloczon kelt okiratban Pálóci László országbíró a leleszi konventet értesítette, hogy 

Czudar Jakab és társai a Scempseiek birtokain hatalmaskodásokat követtek el. 
1447.07.24. napján Ónodon kelt okirat szerint a maga és testvére nevében a Laad-i Boldogságos Szőz 

Egyháznak adta Luch birtok földi és vízi vámjövedelmét, tartozékait. 
1448-1453 között abaúji ispán.  
1453-1454 között pohárnokmester. 
1453.09.10. napján kelt az egri káptalan bizonyságlevele, mely szerint Czudar Jakab tiltakozott, hogy 

testvére (Simon) el akarta adni vagy zálogba akarta adni Ónod, Makowycza várbeli birtokrészeit. 
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1454.01.30. napján a leleszi konvent elıtt ı és Kállói János kölcsönösen örökösnek fogadták egymást. Czu-
dar Jakab részérıl érintett birtokok voltak: Devecser, Tas, Szamosszeg, Pali, Kör. Kállói János részérıl 
érintett birtokok voltak: Nagykálló, Kiskálló, Ibrány, Napkor, Tura, Semjén, Panyola, Bodoló. 

1458.08.16. napján Budán kelt okiratból kiderül, hogy a lelki üdvéért a Gönczi Szent Katalin pálos kolos-
tornak adott két birtokrészt (pl.: Thothfyz) azzal, hogy naponta kellett imádkozni érte. 

1459.02.10. napján Budán kelt okiratban többekkel együtt hőségesküt fogadott Mátyás királynak. 
1461.05.17. napján kelt okiratban a leleszi konvent elıtt egy beiktatáskor szomszédként szerepel. 
1468-ban Scempsei Jánossal pereskedett. 
1469.06.02. napján a leleszi konvent jelentette, hogy Czudar Jakab megfizette 150 aranyforint adósságát, 

ezért Kállói János nyugtatta ıt. 

635,699. alsólendvai Bánffy Julianna (okirati elıfordulása: 1450-1494) † 1494. febr. 15. után 
1450.12.15.-én kelt a nyitrai káptalan oklevele, mely szerint apja a maga és gyermekei (így Julianna) 

nevében is bejelentette, hogy Szentmiklósi Pongrác elfoglalta Trencsén vármegyei birtokaik egy részét 
(pl.: Zalatnát), és azokat pusztítja. 

1494.02.15.-én kelt II. Ulászló király oklevele, ekkor még elıként, Paksi Miklós feleségeként említik. 
Második férje Paksi Miklós. 

 

635,712. bedeghi Nyáry Imre (okirati elıfordulása: 1477-1493) 
 

635,714. baranyavári kisasszonyfalvi Istvánffy István (okirati elıfordulása: 1464-1515) † 
1515 – 1517 között 
Mátyás király idejében kezdett tisztségeket ellátni. 
1477.-ben (1474?) a lengyel hadjáratban Boroszlónál vitézkedett. 
1492-ben Baranya vármegye alispánja. 
1494-ben Torda vármegye sókamarai ispánja és királyi adószedı Erdélyben. 
1505-ben a rákosi országgyőlésen Baranya vármegye követe. 
Hőséges embere volt Corvin János özvegyének, Frangepán Beatrixnak. 
1505-ben Szapolyai György és Corvin Erzsébet közti megkötendı házasság szerzıdésben azok között szere-

pel, akik Corvin család részérıl biztosították a szerzıdést. 
Frangepán Beatrix rajta keresztül fizette ki volt férje Corvin János 12.000 forintos tartozását, mely kifizetés 

után szabadult fel Gyula vára.  
1508-ban II. Ulászló király Lajos fiának s leányának udvartartását vezette. 
1508-ban II. Ulászló király gyermekei nevelıinek felügyelıje. 
1511 körül ı és mások bepanaszolták a zselicszentjakabi apátot és szövetségeseit, melynek következtében 

II. Gyula pápa birákat küldött. 
1515-ben végrendelkezett. 
Birtokrésze volt Kırös, Kiscsány, Oszró, Igrice, Cserdi, Tótfalu, Kistelek, Hidvég, Haraszti, Kakics, Kertenye, 

Ujfalu, Porosaháza stb. 
Néhány forrás nem említi, hogy Zsuzsanna is a lánya volt. 

635,715. dombói Dombai Margit  
Dombay Pál fılovászmester és Dombay Miklós horvát-dalmát bán testvére Nagy Iván szerint. Engel Pál 

Imreffy István feleségének teszi meg. Más források testvéreinek szüleit sem nem Nagy Iván, sem nem 
Engel Pál adatai alapján határozzák meg, így Dombai Margit genealógiája bizonytalan. (Berlász Jenı: 
Istvánffy Miklós könytáráról címő munkája az általam is közölteket támasztja alá, ugyan Nagy Ivánra 
támaszkodva, de logikusan körülírva.) Genealogiája a Dl. 48147. számú oklevélbıl ismerhetı meg Engel 
Pál szerint. 

 

635,716. kanizsai Kanizsai Miklós (okirati elıfordulása: 1431-1469)  † 1469. aug. 24. - 1470. 
között 
Soproni, vasi, zalai ispán. 
1440-1452 között országnagy. 
1456-ban Sárvár várura. 
1469.08.24. napján a gyıri káptalan elıtt maga és fiai és mások teheit is vállalva 100 magyar arany-

forintért zálogba adta Pordan birtokot Demeter gyıri püspöknek. 
Elsı felesége N. Veronika († 1470 elıtt) 

635,717. N. Krisztina (okirati elıfordulása: 1513) 
Feltétlenül érdemes a kutatást folytatni személyazonosságának megállapítására. 

 

635,718. = 1,271,398. 
= 1461. ápr. 21. – 1463. febr. 9.- között 
635,719. ecsedi Báthory Margit (okirati elıfordulása: 1460-1498) † 1498. jan. 25. után 

Elsı férje Szilágyi Mihály kormányzó († 1460; Mátyás király nagybátyja), gyermekük nem született. 
1461.04.21. napján Mátyás király (mivel Báthory Margit korábban kötelezte magát arra, hogy Világosvárat, 

Diódot, Túrt, Varsányt stb. visszaadja), a diódi várat tartozékaival és jövedelmeivel neki adta. Ekkor 
még Szilágyi Mihály özvegyeként említették. 

1463.02.09. napján Mátyás királytól kapott perhalasztó parancsban már Bánffy Pál feleségeként szerepel. 
1497.12.21. napján Budán kelt oklevél tartalmazza Báthory Györggyel és testvéreivel kötött egyezségét. 
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1498.01.25. körül kelt az egri káptalan oklevele, eszerint Báthory Györgytıl átvette a leánynegyedet, és 
anyja után járó hitbért és jegyajándékot. 

 

635,720. Péter (Thúróczy család) (okirati elıfordulása: 1414)  
Literátus. 

 

635,726. tıkésujfalussy Újfalussy Osvát (okirati elıfordulása: 1465) 
1465-ben birtokperbe került a Tussay családdal. 

 

635,728. enyingi / keményfalvi Török Ambrus (okirati elıfordulása: 1445-1491) 
Kanizsai Imre familiárisa.  
1447-ben Pethı Lászlóval és Péterrel hatalmaskodott az alsólendvai Bánffy birtokon. 
1451-1453 között lékai várnagy. 
1452-1454 között kapuvári várnagy.  
1457-ben sárvári várnagy. 
Sopron vármegye fıispánja, soproni kapitány, diplomata.  
1458.07.25. Újlaki Miklós (2,542,950) (volt) volt németújvári várnagya. 
1459-1462 között Újlaki Miklós (2,542,950) kaposújvári várnagya. 
1461.08.01. Kanizsai Miklós (? 635,716) és László szentgyörgyvári várnagya. 
1461-ben ı és Miklós elzálogosítják nála a szentgyörgyvári uradalmukat falvakkal együtt. 
1462-ben Mátyás király szolgálatába került. 
1462-1465 között Mátyás király familiárisa, soproni kapitány és soproni ispán. 
1464.08.08. napján Szentgyörgyi és Bazini János és Ellerbach János 1000 aranyforint kölcsönt vettek fel tı-

le, aki ekkor soproni kapitány volt. 
1464.09.13. napján megfizetett 1000 aranyforintot Weitrachi Konrádnak, amivel eredetileg Kanizsai László-

nak tartozott. 
1465-ben Sopron városkapitánya. 
1465-ben Mátyás király elfogatta visszaélései miatt. Ennek oka az volt, hogy Kismarton és Fraknó uradal-

makban is behajtott adót, ellenségeskedett. Hamar kiengesztelhette Mátyás királyt, mivel 10 nap alatt 
szabadult, de városkapitányi tisztjét elvesztette. 

1466.07.15. napján a fehérvári keresztes konvent elıtt Tab birtokát 200 aranyforintért a fehérvári káptalan-
nak zálogosította el. 

1466.12.21. napján Mátyás király kegyelmet adott neki és Péternek személyükre és vagyonukra nézve. 
1467.05.23. napján kelt okirat szerint a fehérvári keresztesek konventje elıtt eljárt Hernád János közben-

járására elengedték Ambrusnak, hogy esküt tegyen, ezután az ügyben július 13-án Mátyás király meg-
állapította, hogy nem Török Ambrus volt az, aki Hernád Egyed elleni erıszakosságra felbíztatta Zopay 
Imrét. 

1468-ban a budai vár udvarbírója, felügyelte az udvartartást és igazgatta az összes királyi uradalmat.  
Miután Újlaky Miklós (2,542,950) bosnyák király lett, Mátyás királynál megrendült a helyzete bizalomvesztés 

miatt, így Újlaki Miklós (2,542,950) szolgálatába került, mint a jajcai vár udvarbírója. Itt budai mintára 
megszervezte Bosznia teljes pénzügyi igazgatását. 

1468.09.26. napján Országh Mihály nádor (1,271,472) elıtt Ellerbachi Bertolddal szemben 500 arany tar-
tozást igazolt. 

1468.10.04. napján kelt Mátyás király oklevele, amely szerint Ambrus és Péter egyezséget kötöttek. 
1469.02.16. napján kelt a fehérvári keresztes konvent okirata, amely szerint Ambrus és enyingi Jo Bertalan 

elcserélték enyingi részeiket. 
1471.04.20. napján a somogyi konvent elıtt ı és Tapsonyi Antimus János bevallást tettek Sziget (Baranya 

megye) és Somlyó (Veszprém megye) várak ügyében. 
1473.03.31. napján kelt okiratban Mátyás király érdemeiért neki és feleségének (Choron Katalin) sok birto-

kot adományozott, így pl.: Ugod, Devecser, Gesztes várak. 
1473-ban Újlaki Miklós (2,542,950) jajcai udvarbírója. 
1473-ban Oroszlánkı várát kapta adományba. 
1473.12.30. napján kelt bizonyságlevél szerint Antimus Miklós Szigetvárt és tartozékait (32 birtokrészt) 

eladta neki 8000 magyar aranyforintért. 
1474.11.08. napján a Szigetvárra vonatkozó szerzıdést módosították úgy, hogy a birtoknak apósa (Antimus 

János) maradt haszonélvezıje, és megkapott néhány birtokot vejétıl (Horpács, Gellye stb.) és kapott 
540 aranyforintot, bort és jószágot. 

1478.01.02. napján IV. Sixtus pápa felhatalmazta az egri püspököt, hogy végleges döntést hozzon Ambrus 
és Elderbach Berchtold fia és özvegye közötti perben. December 20.-án Augustianus de Monellis egri 
kanonok elıtt egyezséget kötöttek. 

1479-ben, miután Újlaki Miklós (2,542,950) meghalt, visszatért Mátyás szolgálatába, szörényi bánként.  
1480.03.13. napján Somogy megyét értesítette Mátyás király, hogy Ambrus panaszt tett elıtte Antimus 

János elleni ítélet végrehajtásakor.  
1481.04.13. napján kelt Mátyás király oklevele, amellyel idézte ıt a Pethı Miklós Zala megyei Syd és 

Zantho birtokain elkövetett hatalmaskodások és zsarolás ügye miatt. 
1481.11.26. napján Mátyás királytól címeres oklevelet kapott fiaival. 
Mátyás király halála után Habsburg Miksa híve lett, azonban hamarosan II. Ulászló király pártjához 

csatlakozott. 
1486.01.10. napján kelt Báthory István országbíró bizonyságlevele, amely szerint Ambrus és fia Imre és 

társa Orros Albert elleni ügyében egyezséget kötöttek. Érintett birtokok pl.: Egyházascsáford, Dobrony, 
Eyred, Cheh stb. 
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1487.12.22. választott bíró Batthyány Boldizsár (318,326) és Fosther György vitájában 
Elsı felesége Vityai Castellanus Veronika, második, Antimus Ilona. Egyes források szerint harmadik felesége 

Choron Katalin. 

635,729. Vityai Castellanus Veronika (okirati elıfordulása: 1465-1469) † 1469.  
Engel Pál csak 1463-ig ismeri oklevelekben, 1465-tıl már Antimus Ilonát jelzi Török Ambrus feleségeként. 
 

635,730. parlagi Parlaghy György (okirati elıfordulása: 1452-1486) † 1491. 
Hunyadi János familiárisa. 
1456-ban Tokaji várnagy. 
1464-ben Oroszfája, Mezıtúr, Tiszavarsány birtokosa. 
1466-ban diósgyıri ispán, ekkor felszólította semjéni Lıkös Jánost, hogy fékezze meg, távolítsa el a familiá-

risát, mivel a vidékrıl elmenekülnek az embere a kegyetlenkedései és erıszakoskodásai miatt. 
1469-ben diósgyıri kapitány. 
Mátyás udvari katonája, Borsod vármegyei fıispán. 
1471-1484 között ajtónállómester. 
1471.01.27. napján kelt oklevélben fıajtónállómester. 
1473.07.05. napján Mátyás király átiratta a kérésére a budai káptalan 1473.03.18. napján kelt oklevelét, és 

egy másik oklevélben utasította az egri káptalant, hogy az iktassa be Parlaghy Györgyöt Chege birtokba. 
A beiktatás 1473.08.04. napján megtörtént. 

1480.01.14. napján kelt Mátyás király azon oklevele, amely szerint Parlaghy György zálogjogon be akarta 
iktatni magát Rátót és Újfalu birtokokba. 

1482-ben Faragó birtokosa. 
1498.05.28. napján kelt Szapolyai István nádor (317,066) oklevele, amelybıl kiderül, hogy az oklevél kia-

dásához képest 9 évvel korábban – tehát 1491-ben – elhunyt. 

635,731. vízaknai Vízaknay Borbála (okirati elıfordulása: 1475-1496) † 1496-1507 között 
1475-bıl fennmaradt az officiálisai által okozott károk feljegyzése Kállai Lıkös János birtokáról. 
1495.07.24. napján Kalocsán a kalocsai káptalan bizonyságlevelet állított ki arról, hogy ı és lánya (Luca, 

Paksi Lajos özvegye) a Doboka és Kolos vármegyei birtokaik egy részét eladták Török Imrének 
(317,864) és Parlaghy Krisztinának (317,865). 

 

635,736. guthi Országh László (okirati elıfordulása: 1452-1492) † 1492. márc. 7. – 1492. év 
vége között 
1476.12.06. napján Mátyás király és Beatrix esküvıjén ı vitte a király kardját.  
1484-1492.11.18. között II. Ulászló király fılovászmestere. 
1489.08.09. napján kelt okiratban nyilatkozni kérte Petıfi Jánost, hogy mikor veszi át tıle azt az összeget, 

amelyért viszaválthatná Keblyei birtokát. 
1490-ben a Csontmezei csatában Corvin Jánossal szemben harcolt. 
Szécsény és sok más birtok birtokosa, az ország fı tisztviselıihez hasonlóan ı is analfabéta volt, nevét sem 

tudta leírni, helyette írták alá az okiratokat. Majdnem minden a korban született békeokmányon szerepel 
a neve (pl.: 1491. évi pozsonyi béke) 

635,737. Maróthy / Maróti Magdolna (okirati elıfordulása: 1487-1511) † 1511. máj. 4. után 
1493.02.26. napján Esztergomban kelt Beatrix királyné oklevele, mely kötelezte csebi Pogány Zsigmond és 

Chrema-i Monello Bernát Máramarosi kamarásokat, hogy engedjék meg Magdolnának (ekkor már öz-
vegy), hogy külföldi kocsikon külföldre szállíthassa a sóját. 

1502.03.01. napján kelt Geréb Péter nádor oklevele, mely szerint Redeki Bernát bepanaszolta Magdolnát és 
társait, hogy megtámadták Nagybecskereknél az országúton. A tanúvallatás a panaszt igazolta, ezért 
kötelezték arra, hogy április 22. napján a nádor elé járuljon. 

1502.08.10. napján kelt oklevélben II. Ulászló király kötelezte az esztergomi káptalant, hogy érje el, hogy ı 
és fiai vegyék vissza Lévai Zsigmondtól a Jenı és Szokolya birtokért járó zálogösszeget, a birtokokat 
pedig adják ki. Mivel ezt nem tették meg, ezért szeptember 20. napján eltiltották ıket a birtokok hasz-
nálatától. 

1511.05.04. napján kelt okirat szerint az esztergomi káptalan elıtt Magdolna kérésére tanúsítják, hogy a 
Nyitra megyei Zenthgergh birtok 400 magyar aranyért eladásra került. 

 

635,740. Pekry László (okirati elıfordulása: 1492-1501) † 1501. nov. 9. után 
Elsı okirati elıfordulása: 1492.11.03. napján II. Ulászló király által kiadott oklevél. (Dl. 33495) 
1501.11.09. napján a nyitrai káptalan elıtt folyó perben tanú. 

635,741. N. Erzsébet (okirati elıfordulása: 1501) † 1501. nov. 9. - 1521 között 
1501.11.09. napján a nyitrai káptalan elıtt folyó perben tanú. 

 

635,742. Frangepán Angelo János (okirati elıfordulása: 1462-1514) 
Vegliában uralkodott.  
Megszállta Novit és Brebirt, ami miatt Mátyás király Magyar Balázst (317,074) küldte sereggel ellene. 
Mivel Frangepán Angelo János amikor feleségül vette Morosini Katalint, Vegliát magvaszakadása esetére 

Velencére hagyta, Velence segítséget küldött neki, és legyızték Magyar Balázs (317,074) seregét. 
Ezután Frangepán János évdíjat kapott Velencétıl, Magyarország pedig örökre elvesztette Vegliát. 

1493.06.04. napján Zenggben kelt oklevél szerint Angelo a Busan megyei Koscsicze falut eladományozta a 
zenggi Szent Ilona pálos kolostornak, egyben pedig megerısítette a kolostort az összes birtokában. 
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635,743. Morosini Katalin (okirati elıfordulása: 1461-1500) 
 

635,744. alsólendvai Bánffy István (okirati elıfordulása: 1407-1448) † elesett, Koszovó Polje, 
Rigómezı, 1448. okt. 18. 
1421.04.12. napján kelt okiratban kiskorúként említik. 
1433-1439 között udvari lovag, eredetileg Zsigmond király ellenfele, majd híve. 
1439.09.17. napján Titelrévnél táborozott Albert királlyal, amikor a törökök elleni háborúra adót szavazott 

meg az országnagyokkal. 
1439-ben Albert király oldalán harcolt a török ellen, majd Albert király halála után I. Ulászló király híve, aki 

lengyel segédcsapatok kapitányává tette, és a Cilleiek és Vitovecz János (1,273,292) ellen küldte ıt 
harcolni. 

1441.03.01. napján Szamobornál Vitovecz János (1,273,292) fogságába esett, Cilli várában raboskodott, 
azonban április 19. után nem sokkal kiszabadult, miután a Cilleiek Zsigmond királynak tettek hőség-
esküt. 

1441.06.16. egregius.  
1447.04.03. Hunyadi János megbízásából Szombathely védelmében vesz részt.  
1448-ban országnagy. 
1448.10.17. napján Rigómezın a balszárny kapitánya. Halála valószínőbb, hogy október 19. napjára, a 

csata végére esik. 
Elsı felesége N. Orsolya.   
Igen sok okiratban elıfordul, de a névazonosságokból fakadó bizonytalanság miatt ezek kiválogatása hosz-

szabb kutatást igényel. 

635,745. nánai Kompolti Erzsébet (okirati elıfordulása: 1452-1458) † 1458. márc. 23. után 
1452.04.02. napján Csécsén kelt Garai László nádor oklevele, mely szerint hatalmaskodások történtek, 

ebben az oklevélben özvegyként szerepel. 
Származását az 1458.03.23. napján a kapornaki konvent által kibocsátott oklevélbıl simerjük. (Dl. 15228) 

 

635,746. Johann II von Schlesien-Sagan, Sagan hercege kb.1435-1504 
635,747. Katharina Przemyslide 1443-1505 
 

635,748. szentgyörgyi Székely János (okirati elıfordulása: 1429-1448) † elesett, Koszovó 
Polje,  Rigómezı, 1448. okt. 18. 
1429-ben solti esküdt. 
1444.06.30. napján Szegeden kelt okiratban Székely János (kunok kapitánya) nyugtatta Dóczi Mihályt és 

Budai Gergelyt azon 397 és ½ aranyforintnak a megfizetésérıl, mely összegre János erdélyi vajdának 
volt szüksége, hadi célokra. 

1446-1446 között a kunok bírája, Hunyadi János familiárisa. 
1446-tól a vránai perjelség kormányzója. 
1446. június -1448. január között horvát-dalmát és szlavón bán.  
Hunyadi oldalán küzdött a Cilleiek ellen, ezért 1447-ben a Varasd és Zágráb megyei nemesek az országgyő-

lésen panaszt tettek ellene.  
Engel Pál tévedni látszik, amikor fiát Kövendi Balázs és Torockói Anna fiának tekinti. (Vö.: Markó László: A 

magyar állam fıméltóságai 463. o.; Bánó Attila: A magyar nemes vitézsége 422 o; Magyar Katolikus 
Lexikon; Nagy Iván és más források) 

635,749. Hunyadi N. 
Hunyadi János nıvére, bár ezt a tényt nem minden forrás ismeri el, noha az iratok a fiát egyértelmően 

Mátyás király unokaöccsének nevezik. 
 

635,750. Széchy Miklós (okirati elıfordulása: 1450-1490) † 1494. máj.13. elıtt 
1469-1471 között lovászmester.  
1485-ben királynéi lovászmester.  
Második felesége Vitovecz Katalin (okirati elıfordulása: 1481-1490) 

635,751. alsólendvai Bánffy Borbála (okirati elıfordulása: 1450-1494) 
1450. évbıl rá vonatkozó oklevelet lásd testvérénél: Bánffy Juliannánál (635,699). 
 

635,760. gersei Pethı László (okirati elıfordulása: 1406-1455) † 1455. szept 18. – 1456. febr. 
18. között 
1424-1438 között Zala és Vas vármegyék fıispánja.  
1425-1433 között udvari lovag.  
1426.03.12. napján Sitkei Katalin gyámjaként említik. 
1427-ben adományba kapta Zsigmond királytól Rezi várát Pethı Péterrel együtt. 
1429.06.29. napján kelt okiratban a kapornaki konvent igazolta, hogy ı és társai eltiltották Zsigmond királyt 

Szentlászló, Urbánosfalva, Németfalva stb. birtokokat. 
1436.02.23. napján Budán kelt okiratban Báthory István országbíró jelentette, hogy ı és testvére Péter fel-

pereseknek Haholti Antal és társai közötti birtokperben perhalasztó parancsot adott ki Zsigmond király, 
mivel Pethı Péter hadjáratban vett részt. A pert hasonló okból június 5-én is elhalasztották. 
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1436.10.03. napján kelt okiratban Zsigmond király közölte Zala megyével Pethı László (ispán) panaszát. A 
panasz szerint az oklevélben felsorolt várnagyok a panaszos Rezi és Keszthely birtokain lakó két jobbá-
gyát a Tapolca felé menı úton megtámadták, kifosztották, illetve a Hegymagas birtokon lakó jobbágyát 
megölték. A panasz valósnak bizonyult. 

1441.03.18. napján I. Ulászló király neki és testvérének adta a tárgyévi Vas és Zala megyei kamarahaszna 
adót. 

1441.06.07. napján Pápán kelt okiratban Pezerinczi Vilmos és társa (Pápa és Keszi várak gubernátorai) és 
Pethı László egyezséget kötöttek. Az egyezség szerint a gubernátorok átadták Pápa várát addig, amíg a 
király nem dönt a vár sorsát eldöntı ügyben. 

1441.11.19. napján I. Ulászló király ıt és testvérét utasítja, hogy valamelyikük menjen Kıszegre tárgyalni a 
római király követeivel, a másikuk pedig menjen a november 11-i országgyőlésre. 

1441-1451 között országnagy.  
1441-1448 között zalai ispán. 
1443.09.06. napján Szécsi és Nádasdi békét köt vele.  
1447.03.19. napján Budán kelt okiratban Pálóci László országbíró oklevele szerint per volt folyamatban köz-

te, társai között, valamint a lövöldi kartauzi monostor között. 
1447.03.27. napján Budán kelt Dénes esztergomi érsek bizonyságlevele, amely szerint Pethı László és 

Mátyás veszprémi püspök egyezséget kötöttek egy tizedperben, mely szerint négy fogott bíró döntése 
alá vetik magukat.  

Rengeteg oklevél említi egregiusként, magnificusként, és az 1455.09.18. napján kelt oklevélben még 
élıként szerepel.  

Második felesége Putnoki Potenciána (okirati elıfordulása: 1456-1458). 

635,761. alsólendvai Bánffy Anna (okirati elıfordulása: 1421-1448) † 1456. elıtt 
1442.09.14. napján Lindván kelt levélben testvére, Bánffy István írt neki a lánya által keresett ezüstök 

ügyében. 
1443.08.14. napján említik, hogy a szabad gyóntató választás joga alapján ekkor Budán megjelent.  

 

635,762. Papdi György (okirati elıfordulása: 1447) † 1447. nov. 8. után 
1447.11.08. napján a csanádi káptalan igazolta, hogy Papdi György elıtte, többek terhét is magára vállalva 

több birtok ügyében, mely birtokok: Papd, Sóskút, Mere stb. 
 

635,764. „lekcsei” Sulyok György (okirati elıfordulása: 1436-1479) † 1479. márc. 28. után 
Garai Dezsı vagy László familiárisa.  
1436-ban baranyai alispán. 
1437-ben tolnai alispán. 
1441-ben Újlaki Miklós (2,542,950) familiárisa. 
1441.09.17. napján Budán kelt I. Ulászló király oklevele, amelyben kötelezte Maróti László macsói bánt 

(2,542,948), hogy védje meg az oklevélben felsorolt Báthmonostoraikat Baranya-, Fehér-, és Bodrog 
megyei birtokaiban, különösen Sulyok Györggyel szemben. 

1442-ben nándorfehérvári várnagy, királyi ember. 
1447-1450 között bodrogi alispán. 
1447-ben bácsi vármegyei követ azon az országgyőlésen, ahol Budát átadták Hunyadi Jánosnak. 
1450-ben macsói vicebán. 
1455.09.13. napján kelt okiratban a kıi káptalan igazolta, hogy Sulyok György András testvére nevében is 

adta Morháti Jakabnak a következı birtokokat: Cheb, Újfalu, Szilvás stb. 
1461-ben cserugi várnagy. 
1461.04.04. napján a kıi káptalan elıtt Garay Jób ügyvédje. 
1463.12.10. napján kelt a kıi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Sulyok György a maga és rokonai 

terhét vállalva, a Maróthiakat nyugtatta az ellenük elkövetett hatalmaskodások ügyében, minden iratot 
semmisnek tekint. 

1467.08.31. napján kelt okiratban Mátyás király kötelezte a kıi káptalant, hogy ıt, fiát és testvérét iktassa 
be Szentalmás, Cheb, Újfalu, Szilvás stb. birtokba. 

1471.01.19. napján kelt okiratával Mátyás király megerısítette a kıi káptalan 1453.09.13. és 1467.09.21. 
napján kelt okleveleit, amelyek Sulyok György Bács-, Bodrog-, Valkó-, Szerém-, Heves- és Baranya 
megyei birtokaira vonatkoztak. 

1474.02.09. napján kelt okiratban találkoztam vele, mint élıvel utoljára, a következı öt évbeli elıfordulásai 
újabb kutatást igényelnének. 

Utoljára Mátyás király 1479.03.28.-i oklevelében fordul elı élıként. 
 

635,766. = 635,728 
635,767. = 635,729 
 

635,768. devecseri Choron Gergely (okirati elıfordulása: 1461-1484) † 1502. szept. 5. elıtt 
1461.-1484 között zalai alispán. 
1476.08.10. napján Mátyás király kötelezte a fehérvári keresztes konventet, hogy járja be Choron Gergely 

Devecser birtokát. 
 

635,774. Hosszútóthy Mihály (okirati elıfordulása: 1452-1477) 
A Gorbovai-Hosszútóthy kapcsolat okirati bizonyítékait még kutatni kell. 
1462.03.03. napján gersei Pethı Miklós familiárisa. 
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1475.04.26. napján kelt okirat szerint Csamai János kalocsai kanonok az ellene és Hosszútóthy Ambrus ellen 
indult rágalmazási perben felhívták az ország hatóságait, hogy arra tekintettel, hogy a büntetéseket nem 
tudták végrehajtani, Mihályt és Ambrust el kell fogni, és ezután kell rajtuk végrehajtani az ítéletet. 

1475.06.11. napján kelt okiratban Mátyás király tudatta a fehérvári keresztes konventtel, hogy Mihály és 
testvérei birtokait eladományozta Debrentei Tamásnak és társainak (jószágvesztés) a bennük rejlı 
királyi joggal. Érintett birtokok: Hosszútót, Zalok, Thoma, Becse, Gyepes, Izsákfalva, Mákfa, Myhalocz, 
Farkasfalva stb. Az új tulajdonos beiktatásának Mihály és társai ellentmondtak. 

635,775. Váti Katalin † 1508. jún. 19. után 
1508.06.19. napján kelt a vasvári káptalan oklevele, mely egyezséget rögzít közte, és más Vátiak között a 

meghalt Váti Dezsı birtokaival kapcsolatban indult perekben. A bizonyságlevél szerint Katalin Váti László 
unokája volt (!), genealogiáját innen igyekeztem felderíteni. A zala vármegyei nemesi iratok szerint Váti 
László fia lehetett Péter, Dezsı, László és Mihály, így elvileg ezek bármelyike lehetett Katalin apja.  

Nem sikerült a családfát összekötnöm Engel Pál által közölt Osli nb.Váti (Németi) családdal ezt a családot. 
 

635,808. Mocsk (okirati elıfordulása: 1364) 
635,809. Margaretha (Litassy család) 
 

635,824. „Apród” Balázs (Tárczay család) (okirati elıfordulása: 1349-1382) † 1382. szept. 2. 
után 
Elsı okleveles elıfordulása az 1349.10.21. napján I. (Nagy) Lajos király által kiadott oklevélben található, 

utolsó elıfordulása pedig ugyancsak I. (Nagy) Lajos király által kiadott 1382.09.02. napján kelt 
okiratban. 

Magiszterként említik. 

635,825. Diódi Katalin (okirati elıfordulása: 1365) 
Engel Pál „csak” jegyesként jelzi a kapcsolatukat a DL. 29.162 oklevél alapján. 
 

635,826. Svábi Pál 
 

635,832. Bethlen Gergely (okirati elıfordulása: 1397-1413) † 1418 elıtt 
1397–1402. között Neczpály György perelte az ısi vagyon kiadása végett, mely kiterjedt pl. Bethlen-İsi, 

Seprıs, Bodon és Gyoma birtokokra. 
1407 ıszén Bethlen Gergely a boszniai hadjáratban vett részt, ahol találkozott Neczpály György fiával, és 

ott helyben a király által kiállított okirattal október 4-én összes javaikban osztályos atyafiakká fogadták 
egymást azzal, hogy 1408. januárjában a váradi káptalan elıtt megosztoznak. Bethlen Gergely azonban 
megszegte a szerzıdést, nem ment el a káptalan elé és 1412–ig húzta a pert, amikor is Kovári Pál 
itélımester segítségével megkötötte egyezségét a Neczpályakkal, az ısi vagyon felét átadva nekik.  

1412.12.16. napján kelt Garai Miklós nádor (2,542,866) ítéletlevele, amely közte és Neczpály György között 
felosztotta a következı birtokokat: Bodon, Seprıs, Gyoma, İsi. 

1413.03.03. napján Garai Miklós nádor (2,542,866) jóváhagyta az ı és Neczpály György közötti egyezséget. 

635,833. Szeri Pósa Zsuzsanna 
Talán szeri Pósa István (10,146,200) és Omori Klára (10,146,201) lánya. 

 

635,836. Vajdafi Nadabi István (okirati elıfordulása: 1396-1433) † 1433. nov. 12. után 
1396-1401 között Csáki Miklós és Marcali Miklós familiárisa, zarándi ispán. 
1402-1403 között erdélyi alvajda. 
1433.11.12. napján kelt a váradi káptalan oklevele, mely megállapítja, hogy bizonyos birtokok ıt és Toldi 

Lászlót és Jánost illetnek, akik a birtokokat 2000 aranyforint zálogösszegért válthatják ki, melynek 
egyébként eleget is tettek. 

 

635,838. Ábránffy Bálint (okirati elıfordulása: 1445-1471) 
1456-ban Maróti Lajos familiárisa és maróti várnagy. 
300 forint értékő misealapítványt tett. 

635,839. nagyfalusi, feketebátori, szalontai Toldy Erzsébet  
Valószínőleg Toldi László (oe.: 1402-1422) lánya, aki „vitéz” Toldi Miklós unokaöccse lehetett. 

 

635,904. Lónyay János (okirati elıfordulása: 1435) 
635,905. eperjesi, iregdi, kecskeméti Patóchy Dorottya 

Másképpen „Kisfaludy” Patóchy Dorottya. Kutatni érdemes. 
 

635,906. tibai Nagymihályi György (okirati elıfordulása: 1404-1452) 
Nem ı volt az a Nagymihályi György, aki 1444-ben hőtlenné lett Máytás királyhoz. 

 

635,908. Szirmay Simon (okirati elıfordulása: 1428-1458) 
Nápolyi András (?) tábornoka 

 

635,910. Bulcsui Miklós 
 

635,916. Károlyi Mihály (okirati elıfordulása:1454-1489) † 1489. aug. 2. után 
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1489.08.02. napján kelt a csornai konvent oklevele, melyben még élıként említik. 
 

635.918. Kasuhy Péter 
 

635,920. Báthory István (okirati elıfordulása: 1393 – 1453) † 1453. márc. 29. után 
Magiszter, királyi asztalnokmester. 
1398-ban kiegyezett rokonaival Tagy helyiségnek Dobtól és Gilvácstól való elválasztása ügyében. 
1402-ben Tagy birtokosa. 
1422-ben Báthory Jánossal Fábiánházát az ecsedi uradalomhoz csatolta. 
1422-ben erdélyi alvajda. 
1425-ben Szatmár megye négy szolgabíróját okirathamisítással vádolta meg. 
1434-ben Szilágy-Somlyón templomot építtetett. 
1438-ban az erdélyi vajda elfoglalta tıle Fejérd helyiséget az insurrectionális kötelezettségek meg nem tar-

tása miatt, de ezt hamarosan visszakapta Erzsébet királynétól. 
1447.07.15. napján Bátorban kelt Báthory István magánoklevele, melybıl kiderül, hogy két házasságából, 

mely gyermekei születtek (és éltek akkor). 
Állítólag 1458-ben még asztalnokmester volt. 
Elsı felesége Túróczy Orsolya (okirati elıfordulása: 1411) 

= 1439. elıtt 
635,921. Várday Dorottya (okirati elıfordulása: 1428-1452) 

Elsı férje: Nagymihályi András. 
 

635,922. Szokoli /Szokoly Miklós (okirati elıfordulása: 1462-1489)  
Szabolcsi ispán. 

635,923. bélteki Drágffy Julianna (okirati elıfordulása: 1462-1500)  † 1500 után 
Drágffy Bertalan erdélyi vajda testvére. 
1498. márciusában ı és gyermekei parancsot adtak, hogy embereik megtámadják Károlyi Lancz László Va-

da faluját. A támadásban kb. 60-70 személy vett részt, paposi Ördög Miklós és Ártánházi György 
vezetésével. A támadásnak gyilkosság és más hatalmaskodás lett a vége. 

1498. júliusában ı és fia 11 fegyveres kálmándi jobbággyal támadott Károlyi Lancz László Kaplyon birto-
kára. 

1499 tavaszán Vállalj határában emberei Lancz László szolgáit elverték és 60 köböl búzáját, valamint sze-
kerét elvették. 

Második férje Báthory András (317,134). 
 

635,924. Kecseti László (Géresi család) (okirati elıfordulása: 1471-1511) 
1490-bıl fennmaradt a pecsétje, talán ekkor, és a századvégen az erdélyi vajda kancelláriájának notariusa 

(jegyzı). 
1493-ban már biztosan a kancellárián dolgozik, valószínőleg azért, mert az apjának az 1468-évi lázadásban 

való részvétele miatt a család elvesztette a birtokait. 
1493-ban Méhes, Tuzson, Velkér, Gerebenes, Néma családi birtokokat visszaszerezte. 
1495-ban a birtokok visszaszerzése után kilépett a hivatalból és gazdálkodni kezdett.  
Patrónusa Drágffy Bertalan volt, akinek a lányatestvére Szokoly Miklós (635,922) felesége lett, és akiknek 

Borbála lánya végül Kecseti László leszármazója, Balázs felesége lett. 
 

635,926. czegıi Zalai László (okirati elıfordulása: 1450-1481) 
1451-ben Agáta és Erzsébet nevő testvérei a cegıi részüket neki és fitestvérének adományozták. 

635,927. sajókeresztúri Keresztúri Borbála 
 

635,928. Péter de Kusaly (Jakchy család) (okirati elıfordulása: 1425-1482) 
1460.02.11. napján ı és társai Radna castrum adományozása ügyében tiltakoztak, hogy a castrumot a 

király Szilágyi Mihálynak adja. 
A névazonosságok miatt nem vállalkozhattam azon oklevelek kiválogatására, amelyek ezen Jakcsi Péterre 

vonatkoztak, az viszont egyértelmő, hogy rengeteg zálog-és birtokügye volt. 
Második felesége N. Zsófia. 

= 1461. elıtt 
635,929. N. Potentiana (okirati elıfordulása: 1460-1465)  

1460-ban vizsgálatot indítottak Potenciána ellen, Báthory István fiai (István, János, Miklós, Domonkos, 
Gellért) javára, mivel „hadadi Jakcsi Péterné Potentiána” leánynegyede kielégítése után okleveleket 
tartott magánál, ezeket eladta és elhalt fivérének, János fiának, Lászlónak pecsétjét is magánál tartotta, 
valamint mivel egy perecseni jobbágyot a jobbágyaival megveretett. Ebbıl a regesztából egyértelmően 
kiderül, hogy ı László testvére, János lánya, azonban az 1465 évi oklevelek tükrében a „fivér” 
megjelölés tévedés lehet, helyesen „férj” szónak kellene lennie a regesztában. 

1461.03.23.napján a kolozsmonostori konvent okirata szerint egy rokonuk Nadasd, Bogdand, Korond és 
Mono birtokbeli zálogba adta neki, fiának és férjének részeit 150 aranyforintért. 

1465 elıtt a Báthoryak perecseni birtokáról ı, férje és fia negyven ökröt elhajtott. Itt azt olvashatjuk, hogy 
Potencziána korábban Báthory László felesége volt, ez egyébként Nagy Iván Báthory családfájából is 
kiderül. Az ügyben 1465-ben vizsgálatot indított Báthoryak részérıl Báthory Miklós és János. Mivel csak 
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egy olyan Miklós-János testvérpár volt a korban, akinek volt László nevő testvére, ezért egyértelmő, 
hogy ık mind Báthory István fiai azzal, hogy a néhai László (akinek Potenciána a felesége volt) Túróczy 
Orsolyától, míg az öccsei Várdai Dorottyától származtak. Alátámasztja mindezt, hogy Engel Pál 1461-ben 
jelzi Jakcsi Péter feleségének, míg Báthory László utolsó okirati elıfordulása 1460. (Nagy Iván szerint 
1462-ben királyi asztalnokmester volt még Báthory László) 

A fentiek alapján érdemes lenne kutatni, vajon melyik családból származott Potenciána. 
 

635,930.= 318,880 
635,931.= 318,881 
 

635,934. rimaszécsi és felsılendvai Szécsi / Széchy Ferenc (okirati elıfordulása: 1505) † 
1525 elıtt 
1505-ben a rákosi országgyőlésen Gömör vármegye követe. 

635,935. Derencsényi Katalin (okirati elıfordulása: 1498-1503) † 1525 után 
 

635,936. Kendeffy László (okirati elıfordulása: 1430-1476) † 1476. ápr. 10. után 
1476.04.10. napján Budán kelt Báthory István erdélyi vajda oklevele, mely a közte és néhai Barbathwizi 

Oláh László és Társai között Wkyk, Ohwbycza, Feder stb. birtokok perében perújrafelvételt rendelt el.  
Más források 1473-ig ismerik ıt oklevelekben. 

635,937. somlyói Báthory Hedvig (okirati elıfordulása: 1447) † 1447. júl. 15. után 
Szerepel az 1447.07.15.-i oklevélben, melyet apja adott ki Bátorban, és ahol az összes élı testvére felsorolásra 

került. 
 

635,940. eperjesi, iregdi, kecskeméti Patóchy Miklós (okirati elıfordulása: 1436-1452)  
 

635,942. gyéresi Czibak Ferenc (okirati elıfordulása: 1451-1509)  
635,943. gyulavarsándi Szakolyi Katalin (okirati elıfordulása: 1453-1484) 

Elsı férje Izsákai István (okirati elıfordulása: 1467). 
 

635,944. bethleni Bethlen Antal (okirati elıfordulása: 1414-1468) † 1472. 
1414-ben testvérével és apjával tiltakozott szomszédaik a szászok hatalmaskodásai miatt. 
1443-ban testvérével és Almakeréki (Apafi) Miklóssal osztoztak Encs birtokon. Valószínőleg jó kapcsolatban 

volt az Apafiakkal, mert Apafi Miklós végrendeletében ıt jelölte ki unokái gyámjának.  
1448-ban az Apafiakkal együtt tiltakozott Borgó birtoknak a beszterceiek általi háborgatása miatt. 
1449-ben boncnyíresi birtokrészeket vásárolt 16 forintért. 
1454-ben határmegállapításban vett részt Décse, Málom, Nagyfalu, Bııd és Bálványos között. 
1459-ben ı és társa panaszt emelt Mátyás király elıtt a désiek ellen, mivel azok malomgátjaikat le akarták 

rombolni. 
Sok perben vett részt és ez anyagilag meggyengítette. 
1467-ben 200 aranyért az encsi, bııdi stb. birtokrészeit zálogba adta Török Bálintnak. 
1468-ban 130 forintért zálogosította el a szásszentmiklósi és oláhszentmiklósi birtokait a Hosszútelkieknek. 

 

635,946. somkereki Erdélyi István (okirati elıfordulása: 1423-1482) 
1453-ban Hunyadi János familiárisa, bodrogi alispán. 
1453.09.27. napján Görgényben kelt okiratban Hunyadi Jánosnak jelentették, hogy Erdélyi István panasza 

szerint ki lett igazítva Sarombergh, Nebanch és Sarpatakh birtokok határa, Ebes Saromberghez lett csa-
tolva és azt az ı és testvére Miklós birtokában hagyta. 

1456-ban máramarosi ispán. 
1459.07.10. napján Tordán kelt okirat szerint idısebb Vízaknai Miklós (2,544,130) 24 márka ezüst megfi-

zetésérıl nyugtatja Erdélyi Istvánt. Az összeg annak a 100 aranyforintnak az ellenértéke, melyet az ı 
felesége (István nıvére) felvett tıle István betegsége alatt, és ami miatt Istvánnak Zaah birtokrészét és 
halastavát zálogba kellett adnia. 

1462-1465 között erdélyi alvajda.  
1462.11.26. napján Brassóban kelt oklevél szerint Mátyás király Erdélyi István érdemeire tekintettel (amely 

szolgálatokat neki és apjának nyújtott), elengedte az ı és testvérei összes birtokán fizetendı ötvenedet. 
1463.06.05. napján Vízaknai Miklós alvajda (2,544,130) elıtt ı és farnasi Veres Benedek kiegyeztek fogott 

bírák segítségével az egymásnak okozott károk ügyében. 
1464.07.14. napján idısebb Vízaknai Miklós alvajda (2,544,130) jelentette, hogy István és testvére Miklós 

valamint a Nagherne-i székelyek határvitájában kiigazította Sarumberk és Nagherne határát. 
1465.09.10. napján a kolozsmonostori konvent jelentette, hogy István szeptember 8-án az erdélyi kongre-

gáció döntése alapján foglalta el Kecseti János javait addig, és csak addig, amíg a király másképp nem 
határoz. 

1467-1468-ban (a késıbbi oklevelekbıl kiolvasva) hőtlenségbe esett. 
1468.12.28. napján Mátyás megparancsolta Erdélyi Miklósnak és Lászlónak, hogy Istvánnak (testvérüknek), 

adják vissza javait, mivel István korábbi hőtlenségét megbocsátotta, megkegyelmezett neki. 
1476.03.27. valószínőleg ı az, aki az ezen a napon kelt okiratban panaszolta Erdélyi Miklóst, hogy az visz-

szafoglalta tıle annak a malomnak a felét, amit Pongrácz János erdélyi vajda január 13-án neki ítélt. Az 
ügyben Bethlen Domokos erdélyi alvajda (158,958) vizsgálatot indított. 
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1478.07.11. napján kelt oklevélben Kendi Antal alvajda István gyermekei (Judit is) perében, melyet Solnai 
János özvegye Jusztina ellen indítottak Gernyeszteg és tartozékai ügyében, kötelezte az alperest, hogy 
okleveleit mutassa be. 

1467.03.23. napján kelt oklevélben Mátyás király hozzájárult, hogy ı és testvére Miklós a Zekerberethe 
birtok határában lévı mocsár miatt a Saromberek birtokbeli vámot oda tegyék át (nekik kellet hidat 
rendelkezésre állítaniuk). 

1469.09.07. napján a kolozsmonostori konvent elıtt maga és gyermekei nevében eladta egyes birtokait 500 
aranyforintért. 

635,947. Dárói Majos Anna (okirati elıfordulása: 1456-1458) 
1456.03.13. napján Szegeden kelt okirat szerint levelet kapott (férjétıl ?), melyben a levélíró érdeklıdik a 

fia hogylétérıl és tájékoztatja bátyját (?), hogy Hunyadi János a királyhoz készülıdik. 
 

635,952. nagymihályi „priorfi” Bánffy János (okirati elıfordulása: 1416-1465) 
Mivel ez a János elvileg (valamikor) pozsegai prépost volt, valószínőbbnek tartanám itt György testvérét (és 

feleségét: Semsei Annát szerepeltetni) ezt még kutatni kell. A Katolikus Lexikon szerint lehetett olyan 
prépost is, aki az egyházi birtokokat felügyelte. (?) 

1437.12.29. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele. Hédervári Lırinc nádor által Nagymihályi Ödön 
fiai javára Nagymihályi Albert fiai (köztük János, György) elleni ítéletet végrehajtották, a Vayvathina, 
Jakabháza, Koromlya, Kisporoba, Prekopa stb. birtokokat felosztották. 

1438.03.18. napján a leleszi konvent jelentette a nádornak, hogy a Vayvathina, Jakabháza, Koromlya, 
Kisporoba, Prekopa birtokokból kizárták Nagymihályi Albert fiai Nagymihályi Ödön fiait. 

1444.10.06. napján Hédervári Lırinc nádor bizonyította, hogy a jogsértés megtörtént, és mivel az alperesek 
nem jelentek meg az ismételt idézésre sem, jószágvesztésre (!) ítélte ıket. 

1452.03.25. napján a leleszi konvent bizonyította, hogy Nagymihályi Mihály maga és társai nevében Nagy-
mihályi Albert fiainak visszaadta Nagymihályban lévı kúria felét, ezek pedig visszaadták Vinna-ban lévı 
kúriájukat. 

 

635,954. = 635,670 
635,955. = 635,671 
 

635,956. = 635,920 
635,957. = 635,921 
 

635,958. = 635,958 
635,959. = 635,659 
 

635,964. bethlenfalvi Thurzó Márton (okirati elıfordulása: 1449-1500) † 1500 – 1503. jún. 5. 
között 
1471-ben diósgyıri várnagy. 
1503.06.05. napján kelt II.Ulászló király oklevele, eszerint ekkor már nem élt. 

 

635,966. velezdi Kövér Mihály (okirati elıfordulása: 1486) † 1515. okt. 19. elıtt 
Sajnos nem sikerült összekötnöm Engel Pál által közöt családi adatokkal, mindeképpen kutatásra érdemes 

az ısfája. 
Apja lehetett Kövér Miklós (okirati elıfordulása: 1441-1450), Gergely (okirati elıfordulása: 1446-1454), 

vagy János (okirati elıfordulása: 1448-1450) 
1486.08.10. napján Borsod vármegye kiadta Balay Györgynek a Kövér Mihály által benyújtott két oklevél 

átírt példányát. 

635,967. bárczai Bárczay Dorottya (okirati elıfordulása: 1516) † 1516 után 
1516-ban II. Ulászló király neki, és János és György fiának adományozta a nagypéderi, alsódiczházai, 

tengerfalvi részbirtokokat valaminta nagypéderi kúriát. 
 

635,968. sarmasági Sarmasági András (okirati elıfordulása: 1423-1446) 
1446.07.11. napján Szilágyszegi Bereczkné Dorottya és Szilágyszegi Lászlóné Anna ügyvédjüknek vallotta. 
Több ügyben mások is ügyvédnek vallották ıt. 
Felesége talán Szénás Katalin (1454) bályogi, szarvadi Szénás Péter lánya. 

 

635,972. Zólyomi Tamás (okirati elıfordulása: 1438-1484) † 1491. ápr. 30. elıtt 
1440-ben fırend, országgyőlési követ. 
Lehetséges, hogy ı az a Tamás, aki 1460 körül újraépítette Székelyhíd templomát. 

 

635,974. = 317,064 
635,975. = 317,065 
 

636,028. = 1,271,944 
636,029. = 1,271,945 
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636,030. Malacz „Tóth” Gergely 
Szentlırincen lakott. 

 

636,032. Guthy Jakab 
İseivel való kapcsolata további vizsgálatot igényel, azonban az ısfája beépítésre került annak helyes való-

színősége miatt. 
 

636,038. Kukmitza Mihály 
636,039. N. Klára 
 

636,064. Sztritei Domokos (okirati elıfordulása: 1380-1426) † 1426. okt. 23. után 
Ungi alispán. 
1426.10.23.-án kelt Pálóci Máté országbíró (1,268,262) oklevele, mely szerint ı és fiai panaszát 

kivizsgáltatta, és megállapította, hogy más Sztritei családbeliekelhurcolták a gabonájukat,illetve 
elfoglalták egyes zálogbirtokaikat. 

 

636,066. Szeretvai Majos (okirati elıfordulása: 1398-1455) † 1455. febr. 4. után 
1455.02.04. napján Terebesen kelt Zemplén vármegye oklevele, mely szerint vádlott volt egy 

hatalmaskodási perben, mely Buthka birtokon történt. 

636,067. Pányi Margit (okirati elıfordulása: 1414-1428) † 1428. márc. 21. után 
Elsı alkalommal Zsigmond király 1414.04.29.-i oklevelében említik. 
1417.02.11. napján kelt Zsigmond király oklevele, amiben még kiskorúként (puella) szerepel. 
1428.03.21. napján kelt a leleszi konvent oklevele, melyben (valószínőleg) ı is ellentmondott egy, a 

Kállóiakat beiktató parancs végrehajtásának. 
 

636,072. Kerepeczi Miklós (okirati elıfordulása: 1416) 
1416-ban hatalmaskodási ügyben sértett. 

 

636,074. Bégányi Lukács 
 

636,076. = 1,271,288. 
636,077. = 1,271,289. 
 

636,176. Kerepeczi Péter (okirati elıfordulása: 1434-1469) 
Egy 1434-ben kelt okirat érdekes módon Kerepeczi Albert fiának írja. 

 

636,192. Berencsi Miklós 
 

636,216. Jánossy István 
 

636,218. Bellyéni Gál 
 

636,240. Kornis „Éthi” Miklós (okirati elıfordulása: 1437-1482) 
636,241. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1470-1485) 
 

636,242. szuhai Jánoky Pál (okirati elıfordulása: 1474-1492) 
636,243. Vithán Anna 
 

636,244. dennai és gordovai Fánchy Orbán (okirati elıfordulása: 1500-1518) † 1518. máj. 26. 
után 
1500.06.03. napján II. Ulászló király oklevele szerint többen bepanaszolták, hogy ı és felesége a társaikkal 

megtagadták kiadni a panaszosokat illetı részt Litva várából és apósa egyéb birtokaiból. 
1508.05.20. napján Szentgyörgyi és Bazini Péter országbíró átírta kérésére a következı okleveleit: budai 

káptalan 1475-ben kelt oklevelét, a sági konvent 1469.08.03. napján kelt oklevelét, Mátyás király 1462. 
09.14. napján kelt oklevelét. Az oklevelek Divicse, Méznevelı és más birtokokra vonatkoztak.  

1511-ben eladta Csábrág várát Bakócz Tamás érseknek. 
1518.05.26. napján Budán kelt Batthyány Ferenc levele Batthyány Boldizsárhoz (318,326), amely szerint 

Fánchy Orbán rendezte a só árát. 
Egyes források utalnak arra, hogy 1526-ban még élt. 
Második felesége Bary Ilona (okirati elıfordulása: 1523-1537) 

636,245. litvai Horvát Katalin (okirati elıfordulása: 1475-1501) † 1501. jún. 8. után 
1500.06.03. napján II. Ulászló király oklevele szerint többen bepanaszolták, hogy ı és férje a társaikkal 

megtagadták kiadni a panaszosokat illetı részt Litva várából és apósa egyéb birtokaiból. 
1501.06.08. napján kelt a jászói konvent oklevele, melyben rokonaival megegyezett, hogy Litva várába 

megfelelı várnagyot állítanak, aki senkit ki nem zárhat, és mindenkinek esküt köteles tenni. 
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636,248. dolhai Dolhay Ambrus (okirati elıfordulása: 1424-1473) † 1473. máj. 20. - 1473. 
dec. 18. között 
Zsigmond király és Ambrus király háborúiban vitézül harcolt. 
1442-ben Máramaros vámegyei alispán. 
1446-ban Hunyadi János által indított, Ausztria elleni hadjáratban harcolt, ez alatt Szentgyörgymonostor és 

Gelényes birtokait elpusztította Kisvárdai Miklós és László. 
1448-ban elfoglalta Ilosvay András és László néhány birtokát: Olosva, Iloncza, Kisfalus, Rév, Nagyforrás. 
1450-ben testvérével tiltakozott az ellen, hogy Bárcafalva részükbe István vajda fia Mihály titokban beve-

zettette. 
1451-ben testvérével Sarkad, Makarján és Románpatak birtokokat a munkácsi várnagyok állandósult hatal-

maskodásai miatt elcserélték Hunyadi Jánossal Kereczke és Kusnicza birtokokra. 
1451-ben Bilkén hatalmaskodott, elhajtott 16 ökröt, majd Szöllısön elverte Ilosvay Andrást. 
1454-ben felgyújtotta az Ilosvayak házát, és megvakította a tiszttartójukat. 
1454-ben V. László király Dolha, Zádnya, Kereczke, Kusnicza, Bronta, birtokait kivette Bereg megyébıl (!) 

és Máramaros megyéhez csatolta hőséges szolgálataira tekintettel. 
1456-ban Kohnyát kapta V. László királytól adományba. 
1457-ben adományba kapta pl. Dolha, Rozsálya, Szurdok, Leordina, Mojszin, Sajó, Szlatina, Batiza stb. 
1457-ben V. László király megbízásából ı foglalta le a Lengyelországból Máramaros megyébe csempészett 

hatalmas sószállítmányt. 
1458-ban Mátyás király átírta a kereczkei és kusniczai adománylevelet. 
1462-ben Pesthényi Mihály rokonától kapta Vajnág és Újbárd birtokot. 
1463-ban megszerezte Mojszint. 
1463-ban Kereczke és Kusnicza birtokokban rejlı királyi jogot adományba kapta Mátyás királytól, azonban 

ezeket a birtokokat végül nem foglalhatta el, mert Mátyás anyja, Szilágyi Erzsébet beperelte ıt. Szilágyi 
Erzsébet annak ellenére, hogy fia, a király többször megerısítette ezen adományokat, magának követel-
te a birtokokat. 

1465-ben Szarvaztói Gerhes családhoz tartozó rokonát belefojtotta a Tiszába, egy korábbi családi vita miatt. A 
gyilkosság miatt Mátyás király hőtlennek minısítette, és jószágvesztésre ítélte, ezeket a birtokokat az 
anyjának, Szilágyi Erzsébetnek adta (pl.: Delha, Zádnya, Bronka, Kereczke, Kusnicza, Lisicza, Rozsálya, 
Szurdok stb.) A beiktatásnak Ambrus ellentmondott, és – érdekes fejleményként - 1469-ben Szilágyi 
Erzsébet az összes vele szembeni ítéletet érvénytelenítette a hő szolgálatai miatt. Feltehetıleg mindez 
Mátyás királynak az anyjára gyakorolt nyomása miatt történt, és elızménye lehet, hogy 1467-ben Kinizsi 
Pálnak is parancsba adta, hogy védelmezze Ambrust. Ambrus nyilván tudta, hogy Mátyás király megvédi, 
mert a jószágvesztés ideje alatt (!) teljes szabadsággal rendelkezett elvett birtokai felıl, és új birtokokat is 
vásárolt pl. a Bilkey, Lipcsey és más családoktól 400 aranyforintért (pl.: Ökörmezı, Kelecsény, Ripinye, 
Vízkor). 

1466-ban Kusnicza, Kereczke és Sarkad ügyében Országh Mihály nádor (1,271,472) az eredeti állapotot 
állította helyre. 

Mátyás király seregében harcolt az erdélyi és moldvai hadjáratokban. 
1469-ben Lukován egy birtokrészt foglalt el a Bilkeyektıl. 
1471-ben újra átírták neki a két falut. 
1471-ben Ilosváról Ilosvay László jobbágyainak marháit elhajtatta. 
Igen nagy vitéz volt, ezért sokszor keveredett bajba, rengeteg adományos, vitás, hatalmaskodásos ügye 

volt, mindeközben sokszor szerepel királyi emberként. 
Második felesége eszenyi Csapi Potenciana (okirati elıfordulása: 1476). 

636,249. N. Margit (okirati elıfordulása: 1458) † 1458 – 1476 között  
1458-ban ı, férje és gyermekeit Ilosvay László perbe vonta, mivel tíz évvel korábban lerohanták Ilosvát, 

Révet, Kisfalut, Négyforrást stb. hatalmaskodtak és Ilosvay László testvérét Andrást is bántalmazták. 
Vélelmezhetı, hogy Margit Ilosvay családból származott, és a támadás arra irányult, hogy az Ilosvayak 
adják ki valamilyen örökségét. (TURUL 1896-1. Az Ilosvay család leszármazása). A gond az, hogy Lász-
lónak és Andrásnak volt egy Margit testvérük, aki ráadásul Leordinay Orda János felesége volt, özvegy, 
1470-ben.  

 

Ismerni kell a következı összefüggést: 
Dolhay-család 

 

János (oe.: 1383-1389; Hosszúmezey Szaniszló oláh vajda fia) 
 

       Megj.: fia volt még Péter (oe.: 1398-1404, kihalt) 
 
 
 

Szaniszló    János   György   Bogdán 
        (oe.: 1395-1435)        (oe.: 1398-1450)       (oe.: 1398-1430)        (oe.: 1398-1437) 
       (Dolhay család ıse)                 (Leordinay család ıse)    (Petrovay család ıse)     (szintén Dolhay család) 
 
 
       Ambrus (oe.: 1424-1473) Mihály (oe.: 1450-1471) 
      1.f. Illosvay (?) Margit 
      2. f. esznyi Csapy Potenciana  
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    Leordinay Orda János (oe.: 1470) 
    Felesége: Illosvay Margit 
    Illosvay András és László nıvére.  
 
A fenti táblázat alapján lehetséges, hogy Dolhay Ambrus felesége Ilosvay Margit volt, de ez nem lehet 

azonos Ilosvay András és László nıvérével, aki Leordinay Orda (= Dolhay) János felesége volt.  
 

Ilosvay-család 
 

Karácson de Ilosva (oe.: 1412-1433) 
 
 
 

 
  László  András   György          Margit 
       (oe.: 1451-1476)   (oe.: 1447-1464) (oe.: 1447-1464)   (+1470 után) 
                  Leordinay Orda János 
Ebbıl az következhet, hogy Dolhay Ambrus felesége inkább Karácson lánytestvére lehetett, sem mint László 

és András testvére.További kutatással talán beazonosítható a személye. 
 

636,250. losonczi Losonczy Zsigmond (okirati elıfordulása: 1396-1434) † 1434. márc. 16. -
1435. között 
1411-ben országnagy.  
1415-1420 között orsovai, miháldi, sebesi, zsidóvári, görényi (nem görgényi) várnagy. 
1420-ban szörényi kapitány. 
1432-1433 között báró. 
1434.03.16. napján kelt Zsigmond király oklevele, melyben még élıként szerepel. 
Második felesége kusalyi Jakcs Krisztina (okirati elıfordulása: 1439-1443). 

636,251. szécsényi Szécsényi Dorottya (okirati elıfordulása: 1418-1419) † 1419. 
1443.04.17. napján kelt I. Ulászló király oklevele, innen (is) tudjuk, hogy ı volt Losonczy Zsigmond felesége. 
 

636,288. fáji Fáy Lırinc (okirati elıfordulása: 1401) 
Egyes források szerint Egerben, 1496. július 11. (!) napján halt meg. 

 

636,290. lánczi Lánczi János (okirati elıfordulása: 1477) 
 

636,300. Szakolyi Bertalan (okirati elıfordulása: 1512) 
636,301. Czékey Bora 
 

636,302. czéczei Czéczey István (okirati elıfordulása: 1516-1539) 
Királyi ember 

 

636,330. simai Kun Benedek 
 

636,352. monoky Monoky Mihály (okirati elıfordulása: 1413-1449) 
1413-ban neki és testvéreinek Erzsébet volt a „consanguinea”-ja, a Semseiek prothavaja. (Értelmezési 

zavarok miatt nem magyarázom a kifejezéseket.) 
1424-ben a szerencsi apátság kegyura. 
1424.05.17. napján Visegrádon kelt okiratban Zsigmond király megerısítette János presbitert apátként a 

Monyoródi apátságban. İt Monoky Mihály és társa helyezték apátnak Jakab apát helyére. 

636,353. besenyıi Bessenyıi Veronika 
 

636,380. zombori és bodonlaki Zombory Imre (okirati elıfordulása: 1417-1435) 
Királyi ember. 
A család birtokai voltak pl.: Szentgyörgy, Tolcsemes, Nagyszilva, Pocsaj, Balpataka, Ratvaj, Csipkés. 

 

636,384. gagyi Báthory László (okirati elıfordulása: 1474-1479) 
636,385. szemerei Szemere Hedvig Anna (okirati elıfordulása: 1488-1489) 

1488-ban nyugtatja hozományát, amit Szemere György fizetett.  
1489-ben ı és fiai eladják szemerei érdekeltségeiket Szemere Györgynek. 

 

636,386. = 636,352 
636,387. = 636,353 
 

636,400. melléthei és horkai Barna István (okirati elıfordulása: 1506-1514) 
Nádori titkár, királyi ember. 
1514 királyi adományt kapott. 

636,401. Csépányi Anna 
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636,404. csoltói Basó Márton (okirati elıfordulása: 1478-1480) 
636,405. N. Katalin 
 

636,406. tornallyai Tornallyay János (okirati elıfordulása: 1498–1526) † elesett, Mohács, 
1526. aug. 29. 
1498-tól haláláig Gömör vármegye alispánja. 
Szapolyai István (317,066) barátja lett a törökök elleni végvári harcok során, majd a Szapolyai család fa-

miliárisa, késıbb Szapolyai János nevelıje, majd udvarbírája. 
1513.11.11. napján Budán II. Ulászló király címeres oklevelet bocsátott ki számára, amely címerbıvítésnek 

minısült, ahol a tornyot tartalmazó eredeti címert Szapolyai János vajda címerének egy részével bıví-
tették Tornallyay János kérésére. (növekvı egyszarvú holddal és csillaggal.) 

1514.06.14. napján Kolozsvárnál Dózsa György egyik seregét megsemmisítette seregével, kapitányként. 
1519-ben Jászóban, misealapító oklevelet bocsátott ki, melyben bizonyos számú misét írt elı a családja ré-

szére idıközönként. 
1524-ben egy évre Gömör vármegye fıispánja. 
1526.08.26.-án Mohácsnál, Szapolyai György védelmezése közben halt hısi halált. 

636,407. Csetneki Erzsébet 
 

636,544. felsıkubini Kubinyi Miklós (okirati elıfordulása: 1361-1391) † 1391. szept. 27. után 
1361-ben királyi adományt kap Felsıkubinra. 
1391.09.27. napján Túróc és Árva vármegyék oklevélvizsgáló győlésén (Szentmártonban) jelen volt Salamon 

nagybátyjával, itt felmutatták az 1325. évi bizonyságlevelet (csere Doncs mesterrel, Kubinyra), az 1361. évi 
I. (Nagy) Lajos király által kiadott privilégiumot (az 1355. évi cserét jóváhagyó oklevél átírása), a túróci 
konvent 1356. évi oklevelét (ugyancsak az 1355. évi oklevél átírása), és a túróci konvent 1391.07.01. napján 
kelt oklevelét, mely szerint Salamon átruházta teljes felsıkubinyi birtokát Miklósra. (Itt említik, hogy Miklós 
apja, Márk már nem élt ekkor.) Az oklevélvizsgálat az összes oklevél valódiságát megállapította. 

Késıbb ezt az 1391. évi átruházást hozták fel annak bizonyítására, hogy Miklós apját Salaom ölte meg. 
Ezzel szemben az igazság az, hogy Salamonnak nem maradtak utódai, és unokaöccsei közül is csak 
Miklósnak maradtak fiai, valószínőleg erre tekintettel történt az adományozás. 

 

636,546. beniczei és micsinyei Beniczky János (okirati elıfordulása: 1450-1482) 
636,547. N. Borbála 
 

636,560. Palugyay Márton (okirati elıfordulása: 1367-1436) 
1367.06.21. napján az egri káptalan okiratában rokonságának leírásával együtt szerepel, valószínőleg 

nagyon fiatal volt még ekkor. 
 

636,568. = 634,196 
636,569. = 634,197 
 

636,570. necpáli Neczpály László (okirati elıfordulása: 1421-1456) † 1456. jún. 24. - 1457. 
jan. 3. között 
Szakolcai kapitány. 
1421.03.15. napján Zsigmond király neki és apjának (korábbi vitézségeik, különösen a husziták elleni hısi-

ességük miatt) új adományként Ewsy, Bwdun, Sopres stb. birtokokat adta nekik a bennük rejlı királyi 
joggal. 

1426.-ban Jolsvai György familiárisa, saskıi várnagy. 
1432-ben Borbála királyné familiárisa, dobronyai várnagy. 
1434-ben óvári és sztrecsényi várnagy. 
1434-1438 között trencsényi ispán és kapitány. 
1434-ben besztercei kapitány. 
1439-1441 között szakolcai várnagy, kapitány. 
1441.06.22. napján Budán kelt I. Ulászló király oklevele szerint szentmiklósi és óvári Pongrácz Pongrác 

(Berenchi Pongrác) átadta Blatnica várát Neczpály Lászlónak, annak a 9000 aranyforint adósságnak a 
fejében, amivel a király (!) tartozott Lászlónak.  Ezután László áthelyezte a székhelyét Blatnica várába. 

1444-1452 elıkelık névsorában találjuk. 
1456.06.14. napján a túróci konvent elıtt Stranska és Konska birtokokra és Hryczow várra mutatott be 

okleveleket. 

636,571. N. Ágnes (okirati elıfordulása: 1441-1470) 
 

636,572. László (Majthényi család) (okirati elıfordulása: 1345-1409) 
1400-ban a zobori konvent elıtt zálogba vett egy birtokot Vásárdi Lászlótól. 

 

636,574. herboltkai, lubellei és kisfaludi Lipthay Bálint (okirati elıfordulása: 1363-1442) † 
1442 okt. 22. után  
1363.09.27. napján a túróczi konvent egy okiratában szerepel elsı alkalommal, a Thuránszky (akkor 
Turapataky) család ügyében, ha ıt említik, nagyon fiatal lehetett.  
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1370.06.26. napján Lubelai Jákó fia Péter egy békebíróság által meghatározott összeget neki és társainak 
megfizetett.  
Valamikor 1427 után Borbála királyné megszerezte Keselıkı castrumot, és Bálintot tette meg várnagyává.  
Lipthay Bálint késıbb Erzsébet királyné várnagya volt a várban. 
Keselıkıi várnagyságára vonatkozó oklevelek kelte: 1437.01.05.; 1437.10.21.; 1442.10.22. 
(További kutatások alapjául szolgálhat Majláth Béla két cikke: Milath törzse. A Fejérpataky, Andaházy és 
Lipthay családok; lásd.: TURUL  1891-2, és 1891-3. Megjegyzem, hogy a cikkekben legalább négy Lipthay 
Bálint kerül említésre, de az 1427 év utáni keselıkıi várnagyság csakis az itt jelölt Bálintot illetheti. Az ezt 
megelızıen keletkezett oklevelek ismertetése a TURUL-ban szerintem fenntartásokkal kezelendı. 

 

636,576. Zerhas Balázs (Esterházy család) (okirati elıfordulása: 1407-1426) † 1426 után 
1407-ben rokonaival együtt felégette Salamon birtokot. 
1411-ben újra felégette Salamont és hatalmaskodásokat követett el. 
1414.09.08. napján Visegrádon Zsigmond király vizsgálatot rendelt el az ügyében, melyben fı– és jószág-

vesztésre ítélték, azonban késıbb kegyelmet kapott. 
1425-ben feldúlta Illésvathai János birtokát, ezután azonban az ı birtokára támadtak rá az Ilkaiak. 
1425-ben vette fel a „Zerhas” nevet. 

 

636,578. Tankházy Miklós (okirati elıfordulása: 1470-1473) 
1470-ben ı és társai Salamoni Poka Kelemennel folyt perükben egyezséget kötöttek fogott bírák útján a 

salamonvatai és lóci birtokok ügyében. 
1473-ban ı és társai vádolták Belvathai Tamást és Lukácsot, hogy az Akatorelve kaszálót, erdıt és áradásos 

részt elfoglalták már tíz éve. 
 

636,582. Tankházy Antal (okirati elıfordulása: 1437) 
 

636,584. galántai Bessenyei László (okirati elıfordulása: 1486) 
 

636,586. báni Pónya Mihály (okirati elıfordulása: 1447-1492) † 1492 után 
1447-ben felbújtó egy perben. 
1478-ban Bodobári család beiktatásánál szomszéd. 
1479, 1486, 1491 években királyi ember. 
1489-ben tanú. 
1492-ben kéri II. Ulászló királytól Katalin nevő lánya fiúsítását. 

 

636,592. Illés de genere Salamon (Illésházy család) (okirati elıfordulása: 1400)  
 

636,594. Tankházy Kelemen (okirati elıfordulása: 1396-1464) † 1464 - 1474 között 
1396-ban birtokokat zálogosított el. 
1425-ben a Wathay családdal kötött szövetséget. 
1454.09.01. napján kiegyezett Belvathai Jánossal az 1425 óta folyó perben. 
1470-ben Salamonvathai György és Mátyás tiltakozott az ellen, hogy Kelemen eladja salamonvathai és lóci 

birtokrészeit. 

636,595. N. Margit (okirati elıfordulása: 1474) 
1474.05.31. napján a lánya nevében a gyıri káptalan elıtt tiltakozott a király ellen, aki az illésházi rész-

birtokokat Illésházy Margitnak és Orsolyának adta 
Talán azonos Wathay Margittal, aki 1496.09.14. napján Tankházán, Belvathán és Looczon ellentmondott egy 

beiktatásnak. 
 

636,596. belvathai Wathay András (okirati elıfordulása: 1414-1446) † 1469 elıtt 
636,597. N. Ilona 
 

636,600. guthori Földes Lırinc (okirati elıfordulása: 1453-1534) 
1509-ben Dericska (Györgysoka) birtokosa. 

 

636,604. bakai Temesközi Miklós (okirati elıfordulása: 1479) 
1479-ben eladta Dunaújfalut Vas Andrásnak. 

 

636,612. tiszaujhelyi Ujhelyi Benedek (okirati elıfordulása: 1435) 
636,613. Ibrányi Potenciána † 1424 után 
 

636,616. Bilkey István (okirati elıfordulása: 1418-1480) 
1457-ben többekkel beiktatták új adományosként Bilke, Dobróka, Komoród, Rákóc, Misztice és Lukova bir-

tokába. 

636,617. N. Ilona (okirati elıfordulása: 1473-1478) 
 

636,620. kricsfalusi Sztojka Miklós  
Máramaros megyei alispán. 

636,621. kricsfalusi Kricsfalusy Krisztina 
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636,622. vajnági (Vajnághy) Mircse Jakab (okirati elıfordulása: 1524) † 1531 elıtt 
1524-ben Máramaros megyei alispán. 
Ellenırizendı, hogy véletlenül nem a Mircea-családból (Bassarab család) származik. Havasalföld fejedelmi 

családjából eredeztetınek tőnhet Mircse Jakab, azonben ezen család iratai, leszármazásai olyan kuszák, 
hiányosak, hogy erre az idıszakra nézve mástól sem született ismereteim szerint kimerítı és hiteles 
genealógia. 

636,623. dolhai és petrovai Petrovay Margit † 1531 után 
 

636,034. oroszi Oroszy Fülöp (okirati elıfordulása: 1466-1470) 
1466-ban ıt és társait Kisguti Miklós és fia azzal vádolta meg, hogy jobbágyaikkal hatalmaskodtak.  
1470-ben királyi ember. 

 

636,640. cselesztıi (erdıdi) Pálffy Miklós (okirati elıfordulása: 1480) 
Dercsikai és Rárói elınevet is viselte.  

636,641. kinizsi Kinisy Kata 
 

636,642. újlaki Bánffy János 
Pozsonyi fıispán, II. Lajos király (uralkodott 1516-1526 között) udvarnoka. 
Igen valószínő, hogy Újlaki Miklós (2,542,950) testvéreinek, Újlaky Jánosnak vagy Istvánnak leszármazója, 

de ez a kérdés újabb kutatásokat igényel. Az, hogy „Bánffy” néven szerepel, az azt valószínősíti, hogy 
inkább Újlaki István (oe.: 1405-1430) macsói bán leszármazója (unokája?). 

 

636,644. Bakócz Bálint 
A Drágffy család erdıdi (Szatmár vármegye) jobbágya.  

 

636,646. gerebeni Vitovecz György (okirati elıfordulása: 1463-1496) 
Zagoria grófja, Hunyadi Mátyás udvarában élt.  
1492.07.06. napján kelt Rozgonyi István magánoklevele, ebben már özvegyként szerepelt. 

636,647. básztei Rozgonyi Druzsiana (okirati elıfordulása: 1460-1491) * 1457. † 1492. júl. 6.  
elıtt 
Hároméves korában eljegyezték Héderváry Pállal, de a házasság nem jött létre. 
1473.04.08. napján kelt a pozsonyi káptalan oklevele, mely szerint a káptalan elıtt testvére László, a maga 

és kiskorú nıvérei (ı és Anna) terheit is magára vállalva vallotta, hogy György fia Jánosnak és Zsig-
mondnak és testvéreiknek szolgálataikra tekintettel átengedték Óvár és Vereskı várakbeli jogaikat. Ezek 
a jogok ıket nagyanyjuk, Wolffarth Ulrik lánya révén illette. Ezzel az a gond, hogy nem Wolfurt Ilona 
volt a nagyanyjuk,lásd.: 5,085,903. szám alatt levezetve. 

1473-ban 2400 aranyforint ellenében a Bazini és Szentgyörgyi család megszerezte Béke, Szempc és Csek-
lész falvakat, melyket neki és társainak visszaadtak azzal, hogy tılük Bazini és Szentgyörgi Simon vált-
hatja vissza. 

 

636,648. Szerdahelyi Bánfi Ders (Dersffy család) (okirati elıfordulása: 1418-1466) † 1468. 
okt. 21. – 1468. dec.1.  
Elsı felesége Dombai (?) Katalin (okirati elıfordulása: 1449) 
1444.01.13. Somogyváron Somogy vármegye szolgabírái lefoglalták jószágait Istvándi Garázda Balázs 

1.800 aranyforint követelése fejében. 
1444-ben Bat castellum birtokosa. 
1468.04.05. napján Zagoria ispánja elıtt nyugtatták ıt (embereit és népét) Ugrin György fia és társai, az 

ellenük elkövetett minden kártétel, hatalmaskodás stb. felıl. 

= 1466 elıtt 
636,649. báthmonostori Töttös Zsófia (okirati elıfordulása: 1442-1466) 

1442. nov. 14-én „puella”. 
1451-ben kelt, és az Esterházy levéltárban található oklevél alapján állapítható meg a személyazonossága. 

 

636,650. laki Thuz Miklós (okirati elıfordulása: 1448-1483) † 1483 után 
A család központjában élt, Öreglakon (Lak). 
1448-ban a Fancs család Kethely, Magyare, Ság és Sári részeit neki adták zálogba. 
1480-1483 között építette fel a laki várkastélyt. 

 

636,652. németújvári Batthyány András (okirati elıfordulása: 1438-1476) † 1476. júl. 22. – 
1478. dec. 13. között 
1446.11.08. napján Budán kelt az az okirat, amely szerint Hédervári Lırinc nádor elıtt károkozás miatt 

idéztette Bodó Miklós székesfehérvári prépostot. A kártételek az 1446.05.01. napján bemutatott, so-
mogy megyei ispánok által kiadott oklevélben szerepelnek. 

1476.07.22. napján kelt okirat szerint Báthory István országbíró elıtt a maga és Boldizsár (318,326) fia 
nevében megállapodott a Szerdahelyiekkel, hogy Boldizsáré és rokonaié lesz Derze, a Szerdahelyieké 
lesz Kakonya, Maly stb.  
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1478.12.13. napján kelt okirat szerint Báthory István országbíró elıtt Boldizsár fia (318,326) a rokonai ne-
vében is tiltakozott az ellen, hogy a Szerdahelyiek a Battyán, Tab, Atád stb. birtokokra vonatkozó okle-
velek egy részét nem adták vissza határidıre. Mivel Boldizsár tiltakozott, függetlenül attól, hogy nem 
szerepel az apja (András) néhaiként, mégis azt kell feltételezni, hogy már nem élt. 

636,653. zákányi (Imrefi) Zerdahelyi Veronika (okirati elıfordulása: 1444-1470) † 1476 után 
Egy 1511.06.04. napján kelt okiratból, amelyet II. Ulászló király írt a ferenceseknek, mi szerint Batthyány 

Boldizsár elıtte elıadta, hogy miután apja (András) meghalt, anyja (Veronika) a következı birtokokra 
vonatkozó okleveleket adta át a palotai ferenceseknek: Bathyan, Chabya, Polgari, Moha, Seregeles, 
Ewthwes, Zabas, Athad, Barathy, Tab, Wgal, Babon, Zamard, Chaba, Kekche, Lywlya, Zala, Bewlder, 
Ochman, Lathran, Bewnnek, a KewagoEwrs, Kwsthan, a ZenthJakab kastély és a hozzátartozó szla-
vóniai, Körös megyei birtokok.  

 

636,654. Nagylúcsei (Filep) Balázs (okirati elıfordulása: 1467-1500) † 1500 után. 
1469.04.09. napján kelt okiratban Mátyás király tájékoztatta a pozsonyi káptalant, hogy Nagylúcsei Balázs 

testvére Orbán érdemeire tekintettel hozzájárult ahhoz, hogy Zalay György eladja Balázsnak és test-
vérének Fynthafalwa birtokot, illetve nekik adta ezzel egyidejőleg a birtokban rejlı királyi jogot. Május 
28-án a pozsonyi káptalan elıtt megtörtént az adásvétel. 

1470.09.22. napján kelt Mátyás király oklevele, mely szerint neki és társainak Bechkezhaza-t új adományba 
adta. 

1472.05.30. napján Mátyás király címeres levelet adományozott neki és testvéreinek. 
1473.09.10. napján kelt a Gyıri káptalan oklevele, mely szerint Bodobári Máté fia és lányai azt vallották 

hogy eladták neki és testvéreinek 400 aranyért a következı birtokrészeiket: Bodofalwa, Obar, Bodobar. 
1473.10.13. napján a gyıri káptalan elıtt kelt okiratban magára vállalta testvére terheit is. És eljár Bodo-

falwa, Bodobar, és Obar birtokügyekben. 
1473-ban a Bodóbári rokonok bodóbári, bodófalvai és óbári birtokaikat neki és testvéreinek 400 magyar 

aranyforintért eladták. 
1473-ban egy másik ügyletben 40 forintért megvették további rokonaik azonos birtokokon révı birtokré-

szeit. 
1478.05.22. napján adományt kap testvérével Nagylúcsén.  
1476-ban a gyorsokai részbirtokba beiktatják. 
1476-ban Dericska birtokosa. 
1476.05.01. napján kelt a budai káptalan oklevele, mely szerint Kylythy László 1700 forintért eladta neki és 

testvéreinek Kylythy és Cheleztew birtokokat. 
1478.11.04. napján az óbudai káptalan elıtt testvérei terhét is átvéve Kylythy Lászlóval örökösödési szer-

zıdést kötötött, egyben osztályos atyafiakká szerzıdtek. 
1479-ben ı és testvérei testvérüknek fogadták Kiliti Lászlót, akit így az összes birtokukba beiktattak. 
1480.02.02. napján neki és rokonainak Mátyás király újból címereslevelet adományozott. 
1480-ban pert indított egy használaton kívül álló bodóbári telekre. 
1480-ban bodóbári Fekete László eladott neki és testvéreinek egy fél bodóbári telket 10 magyar aranyfo-

rintért. 
1487-ben Bars vármegye alispánja. 
1502-ben Bodobári Nagy Balázst 100 forintra ítélték kisvöki Batthyány István ellenében. Nem világos, hogy 

ez a Balázs, azonos-e a fenti Balázzsal. Ha igen, akkor életrajzi adatai korrigálásra szorulnak. 
Sok oklevélben fordul elı.  

 

636,928. László de Bályog (Szénás család) (okirati elıfordulása: 1292-1309) 
Magiszter. 
Borsa Kopasz familiárisa. 
1309-ben Sólyomkıi várnagy. 

637,024. „spácai” Laki György (okirati elıfordulása: 1324-1362) † 1362-1366. dec. 28. kö-
zött 
1345-1355 között udvari ifjú. 

 
 

637,026. Hetyei János 
 
637,028. Mikolai János (Korompai család) 
637,029. Ibrányi Margit 

Második férje Nábrádi János. 
 

637,040. Ráthonyi István (okirati elıfordulása: 1380) 
1380-ban Rátony birtokosa. 

 

637,042. Adorjáni János (okirati elıfordulása: 1413) 
1413-ban a vejével, Ráthonyi Tamással magszakadás esetére örökösödési szerzıdést kötött, Adorjányra és 

Oltáros-Lövı pusztára. 

637,220. panyiti Sági Balázs (okirati elıfordulása: 1418-1448) 
1418-ban kiskorú, osztályosai és védelmezıi Szendi Mihály és György. 
1430.09.06.-1430.12.27. között Zsigmond király kiséretének tagja a fennmaradt jegyzıkönyvek szerint. 
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Rómában öt egyházi helynek (kápolna, templom) kért búcsúengedélyt, amelyeknek patrónusává vált. 
1433-ban udvari lovag. 
1437-ben honti és nógrádi ispán (egyes források szerint 1448-ig folyamatosan ispán). 
1439-ben elıkelı, országgyőlési követ. 
1447-ben Hunyadi János familiárisa és tapolcsányi kapitány (várnagy ?) Szobi Jánossal (637,222). 
1447.08.25. napján Szegeden kelt okirat szerint Hunyadi János kötelezte ıt és társait, mint tapolcsányi 

kapitányokat, hogy Bossányi Benedeket védjék meg mindenkivel szemben. 
1448-ban végrendelkezett. 

637,221. N. Dorottya (okirati elıfordulása: 1433) 
 

637,222. Szobi János (okirati elıfordulása: 1405-1452) † 1452. szept. 10. után 
1443-ban Hunyadi János familiárisa. 
1443.05.14. napján temesi alispán. 
1447-ben országgyőlési követ, fırend, nagytapolcsányi várnagy, Sági Balázzsal (637,220). 
1447.08.25. napján Szegeden kelt okirat szerint Hunyadi János kötelezte ıt és társait, mint tapolcsányi 

kapitányokat, hogy Bossányi Benedeket védjék meg mindenkivel szemben. 
1448.11.17.-1452.09.10. között budai várnagy  
1448.11.17. napján ı és Szepesi László alkormányzó értesítette Pozsony városát, hogy Hunyadi János 

életben van (noha a török legyızte). 
Lánya lett a tapolcsányi várnagytársa, Sági Balázs fiának a felesége. 

 

637,376. Jármy Miklós 
 

637,424. vajai Vay János (okirati elıfordulása: 1449) 
1449-ben királyi ember 

 

637,426. bájogi Szénás György 
Más forrás szerint Szénás Ilona Szénás Erzsébet lánya (nyilván törvénytelen lánya) lett volna, és ennek az 

Erzsébetnek volt az apja ez a György. 
 

637,672. = 10,170,280 
637,673. = 10,170,281 

 
 

21. generáció 
 

1,268,224. Miklós (Révay család) (okirati elıfordulása: 1361) 
Magiszter. 

 

1,268,240. Geszti avagy Gyulay László (okirati elıfordulása: 1413-1444) † 1444-1452. dec.  
13. között 
1431-ben Brankovics György familiárisa és érsomlyói várnagy. 
1433-1439 között tállyai és tokaji várnagy. 
1433-ban boldogkıi, regéci és munkácsi várnagy. 
1440-ben az elıkelık között számítják. 
1452.12.13.-án kelt Garai László nádor oklevele, itt a feleségét, Katalint özvegynek írják. 
Két felesége volt, az elsı feleségérıl nem tudunk semmit (N.N.), a második felesége Pósafi Katalin (okirati 

elıfordulása: 1452). 
 

1,268,242. „Péterfi” Macedóniai „Kis” Miklós (okirati elıfordulása: 1412-1437) † 1437-1449  
között 
1429.11.15. napján kelt a macsói bánok oklevele, eszerint érdekelt volt Macedóniai Frank özvegye után járó 

hitbér és nászajándék ügyében. 
A szakirodalom a halálát 1437-1452 közé teszi, azonban figyelemmel arra, hogy Forgách Félix 1449-ben 

már okiratban szerepel (és az anyja Pósafi Ankó), így „Kis” Miklós 1449 elıtt halhatott meg. 

1,268,243. szeri Pósafi Anna (Ankó) (okirati elıfordulása: 1437-1472) † 1472. jan. 25. után  
Geszti avagy Gyulay László második feleségének a testvére. 
1472.01.25. napján kelt a csanádi káptalan oklevele,ekkor még élt. (Lásd.: Macedóniai Katalin; 634,121) 
Második férje Forgách János (oe.: 1412-1444). 

 

1,268,256. geréni (homonnai) Drugeth Miklós (okirati elıfordulása: 1364-1417) † 1417. 
Magiszter, nem azonos Drugeth Miklós országbíróval (okirati elıfordulása: 1330-1355). 
1373-ban talán ı az, akit Csap helyiség birtoklásától a Csapyak eltiltottak. 
1374.01.15. napján Visegrádon kelt oklevél szerint I. Lajos király elıtt testvéreivel az ellen tiltakozott, hogy 

Drugeth János és Gereni János olyan oklevelet érvénytelenített, mely érintette az ı birtokjogát. A tilta-
kozást az esztergomi káptalan elıtt április 16-án megismételte. 
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1,268,257. N. Margit (okirati elıfordulása: 1410) 
 

1,268,260. pelsıczi Bebek László (okirati elıfordulása: 1401-1420) † 1420. jún. 9. után. 
Aulicus, abaúji fıispán.  
1402-1416 között az udvar tagja. 
1412-1416 között országnagy. 

1,268,261. N. Dorottya (okirati elıfordulása: 1413) 
 

1,268,262. palóczi Pálóci Máté / Mátyus (okirati elıfordulása: 1390-1436)  † 1436. dec. 21. – 
1437. jan. 13. között. 
1399-1405 között királyi udvari ifjú és tagja Zsigmond király kíséretének.  
1401-ben fogságba esett Zsigmond királlyal együtt. 
1403-ban testvéreivel együtt megtámadta a leleszi prépostságot abból a célból, hogy visszavegye apja test-

vére (Domokos prépost) örökségét.  
1403-ban a felkelık ellen harcolt Perényi Péter (1,268,528) parancsnoksága alatt. 
1405-1406 között borsodi ispán. 
1408-ban verıcei ispán. 
1409-1427 között borsodi és hevesi ispán. 
1409-1425 között abaúji ispán. 
1409-1435 között szabolcsi ispán.  
1410-1427 között diósgyıri várnagy. 
1411-ben részt vett a lengyelországi hadjáratban. 
1412-tıl királyi tanácsos, a konstanzi zsinaton felkereste a királyt. 
1412-1418 között udvari familiáris.  
1418-ban Diósgyır kapitánya, és Munkács vára melletti különféle birtokokra új adományos. 
1419-1423 között öccsével együtt titkos kancellár. 
1419-1422 között Munkács várnagya (kapitánya?). 
1420-1421-ben harcolt a husziták elleni háborúban. 
1423-ban adományba kapta Szokolyt. 
1419-1433 között beregi ispán. 
1423-1436 között ungi ispán. 
1425 május - 1435 február között országbíró. 
1426-ban kapja (Sátoralja)Újhely és Sárospatak várát. 
1426-ban Pálóci Simonnal együtt zálogba megszerezte Sempte várát, majd 1427-ben Zsigmond király ado 
mányba is adta nekik, ám 1429-ben elcserélte velük Újhely várára. 
1428-ban György nevő testvérével (az érsekkel) védte az országot a husziták ellen. 
1429-ben Szokolyt és Semptét elcserélte Újhely és Sárospatak várára és uradalmára. 
1430-tól a király távollétében a héttagú helytartótanács tagja. 
1434-ben honti ispán. 
1435 februártól haláláig nádor. 

1,268,263. N. Ágota (okirati elıfordulása: 1418) 
Nagyon érdekes volna kideríteni, ki volt Ágota. 
 

1,268,264. szepesi Szapolyai János (okirati elıfordulása: 1370) 
 

1,268,272. „Gyula” László (Gyulaffy Család) (okirati elıfordulása: 1426-1468) † 1468. jún. 
15. után 
1426-ban udvari lovag. 
1431.03.16. napján Budán Zsigmond király utasította a kapornaki konventet, hogy vizsgálja ki Rátóti Gyula 

özvegyének és fiának panaszát, miszerint Karmaschi Sebestyén és familiárisai a sádi birtokon hatal-
maskodtak. 

1431.06.24. napján Pálóci Máté országbíró (1,268,262) utasította a kapornaki konventet, hogy idézéseket 
küldjön ki a veszprémi káptalannak Rátóti Gyula elleni perében, Chomberke iránti ügyben. 

1444-évi országgyőlésen részt vett. 
1449.06.22. napján kelt Pálóci László országbíró oklevele a kapornaki konventhez, amely szerint a generális 

győlésen bemutatásra került Pálóci Máté országbíró (1,268,262) 1431.06.24. napján kelt oklevele a 
veszprémi káptalan és Rátóti Gyula és társa közötti perrıl, ami a Tapolca és Keszi között lévı Chomber-
ke nevő berek és három holdnyi föld miatt indult. 

1453.01.20. napján V. László király neki adományozta szolgálataiért Diszel, Lırinthe, Rátold birtokokat. 
1453.02.09. napján V. László király neki adományozta szolgálataiért Monoszló, Kapwch, Kabtelek, Kabba-

kony birtokokat. 
1453.11.30. napján a fehérvári káptalan jelentette, hogy november 7-én Gyulaffy Lászlót beiktatták Kabte-

lek, Kabbakonya birtokokba. 
1464.03.14. napján Mátyás király szolgálataira tekintettel neki adományozta Monoszló és Kapuch birtoko-

kat. 
1464.05.05. napján a zalai konvent jelentette Mátyás királynak, hogy Monoszlói Bálint és társai ellentmond-

tak Gyulaffy Lászlónak Monoszló és Kapuch birtokba történı beiktatása ellen. 
 

1,268,274. gersei Pethı Péter (okirati elıfordulása: 1406-1454) † 1454. aug. 5. után 
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1427-1430 között udvari ifjú (pl. Zsigmond király Királykı vára alatt keltezett ügyében), aulicus. 
1433.12.20. napján királyi aula tagja.  
1435-1439 között udvari lovag, zalai és vasi ispán. 
1436.06.05. napján Budán kelt oklevél szerint Báthory István országbíró elhalasztotta az ı és Pethı László 

felpereseknek Haholti Borbála és társa alperesek elleni birtokperét, mivel Pethı Péter a király seregével 
Morva és Csehországba ment hadakozni. 

1438.10.18. Albert király szolgálatában Csehországban tartózkodott. 
1440-1451 között országnagy. 
1441-1448 között zalai ispán. 
1441-ben I. Ulászló király neki és testvérének adta az azévi Vas megyei kamarahaszna adót, illetve utasí-

totta ıket, hogy egyik menjen Kıszegre a római királyi követekkel tárgyalni, a másik az országgyőlésre. 
1443.01.18. I. Ulászló király neki és testvérének adta az az évi zalai kamarahaszna adót. 
1443.01.28. menlevelet kap a Rozgonyiaktól és a Kanizsaiaktól Tátika várából Sárvárra utazáshoz. 
1454.08.05.-én kelt Hunyadi János oklevele, ebben még élıként szerepel. 
Elsı felesége N. Margit (†1445 elıtt) 

1,268,275. szeri Pósa / Pósafi Katalin (okirati elıfordulása: 1426-1490) * 1410-1420 között † 
1490. máj. 9. után 
1426-ban puella. 
1426.02.03. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király elrendelte, hogy a ıt és lánytestvéreit a budai 

káptalan iktassa be a következı birtokokba: Magoch, Machalaka, Zabran, Hodos, Feyeregyhaz stb. A 
beiktatás április 20-án megtörtént. 

1448.03.22. napján kelt a budai káptalan oklevele, mely szerint a káptalan elıtt maga és gyermekei nevé-
ben tiltakoztak atekintetben, hogy összes birtokaikra bevallást tettek volna, mivel semmilyen bevallást 
nem tettek. 

1452.09.12. napján Budán kelt okiratban Pálóci László tájékoztatta a csanádi káptalant, hogy ı és testvérei 
azt panaszolják, hogy Pósa István (nagybátyjuk) elfoglalta birtokaikat. Érintett birtokok: Redy, Keer, 
Bodorlaka, Hydegfew, Zenthandras stb. 

1461-ben kelt oklevél szerint kúriáját kifosztották. 
 

1,268,276. rozgonyi Rozgonyi Osvald (okirati elıfordulása: 1438-1460) † 1460 - 1461. máj. 
9. között 
1440-1442 között testvéreivel a Hosszútóthy család birtokán felépítették Csép castellumot (castrum?), me-
lyet aztán 1442-ben átadtak Vas, Veszprém és Zala vármegyék nemességének, hogy azok ezután lerombol-
ják. 
1442.09.18. napján Csépen kelt okirat szerint maga és Rénold testvére nevében megígérte, hogy Marczali 

Imrének és társainak átadják Csép castellumot, Marczaliék pedig vállalták, hogy 2300 aranyforintot 
fizetnek. Emelett megegyeztek, hogy a kifizetés után a castellumot lerombolják (!), a Rozgonyiak pedig 
kötelezték magukat arra, hogy nem pusztítják tovább Zala, Vas és Veszprém megyéket. 

1443.02.10. napján Hashagi Mihály és Kustani László részére menlevelet bocsátott ki. 
1444.02.06. napján Sárváron kelt okirat szerint ı és testvérei (János, Rénold) igazolták, hogy Gersei 

Lászlóval és Petıvel két évre „treuga pacis”-t, azaz békét kötöttek. 
1447-1455 között országnagy. 
1447-1457 között zempléni ispán. 
1449-1453 között székely ispán. 
1451.03.09. napján felperes volt Rozgonyi János és társai elleni perben, melyet Hunyadi János kormányzó 

elhalasztott. 
1453-1456 között fıkapitány, abaúji ispán. 
1454-1458 között székely ispán. 
1454-ben Komorowski Pétertıl átvette Brezó fortaliciumot (erıdítményt), valamint Ozdint, Rozsnyót, Jolsvát  
és Murányt (várakat). 
1455-ben a Hunyadi ellenes Cillei-Garai-Újlaky liga támogatójaként tagja annak a küldöttségnek, mely V. 

László király kiadatását követelte, egyben a Hunyadiak elfogását pártolta.  
1455.04.24. napján a gyıri káptalan elıtt Marczali János a maga és társa nevében 2000 aranyforintért zá-

logba adta Basal, Veged, Erdıallya stb. birtokait neki és testvéreinek (Rénold, János). 
1456-ban fılovászmester.  
1458-ban Pogyebrád György koronázásán Mátyás király képviselıje Újlaki Miklóssal (2,542,950). 
1459–1460 között ismét fılovászmester.  
Rengeteg oklevélben szerepel. 

1,268,277. losonczi Dezsıfi Ilona 
Érdekes kérdés, hogy kinek lehetett a lánya.  
1. Engel Pál győjteményében (talán nem véletlenül) a Dezsıfi családnál egyetlen Ilona sem fordul elı, 

viszont a következı két Dezsıfi Ilonát tünteti fel más családoknál: 
a) Rozgonyi Osvát (1438-1460) felesége Losonci Dezsıfi Ilona okirati elıfordulását 1455-re teszi, Engel 

jelzi, hogy családnév nélkül szerepelt az okiratban, így természetesen szülıket sem jelez) Dezsıfi Ilona 
valószínőleg csak abban az okiratban fordul elı, amelyben Rozgonyi Polixena is (1455), a többi 
gyermeknél valószínőleg Ilona anyaságát kizárásos alapon állapíthatjuk meg. (Osvát 1461-1478 és 
Dorottya 1482-1510) 

b) Lack György (1416-1450) feleségei Losonci Dezsıfi Ilona (év nélkül és szülık megjelölése nélkül) és Ha-
rapki Botos Zsófia (1451-1453). Engel szerint valamennyi Lack gyermek a második feleségtıl származik, 
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és mivel Lack Miklós már 1440-ben okiratban szerepel, feltételezhetı, hogy 1440 elıtt már nem Losonci 
Dezsıfi Ilona a felesége.  

c) A harapki Botos családnál Engel Botos Zsófia esetében megjegyzi, hogy nem biztos (!), hogy Lack György 
felesége, hanem lehetett Lack Miklós felesége is (aki alatt Lack György fiát érthette). A fentiek alapján 
nem világos, hogy Engel milyen alapon állapította meg, hogy Lack György gyermekeinek nem Dezsıfi 
Ilona az anyjuk. 

2. A TURUL 1884-3 száma szerint Lack György felesége llona, Dezsıfi (Losonci) Dezsı erdélyi vajda lánya 
volt.  

3. A Századok 1880-II számában Dezsıfi Ilona Losonci János lánya. 
4. Hegyi Géza: „Bálványosvár és a nagypolitika (1456-1463)” cikkében Ilona ugyancsak Losonci János 

lánya, de a szerzı esélyt ad arra, hogy esetleg csak mostohaanyja a Lack gyerekeknek. 
Valamennyi rendelkezésre álló iratot megvizsgálva azt láttam, hogy valószínőbb, hogy egy Ilona élt és nem 

kettı. Emiatt megvizsgáltam, hogy lehetséges-e, hogy egy Ilonáról van-e szó, és, ha igen, Ilonának kik 
lehettek a szülei. 

Ha feltesszük, hogy  
a) egy Ilonáról van szó (és Engel helyesen állapitotta meg, hogy a Lack gyermekek nem Ilonától vannak), 

akkor ez az Ilona 1440 elıtt lehetett Lack György felesége, így lehetséges az, hogy 1455-ben (illetve 
elıtte) Rozgonyi Osvát felesége legyen. Ennek a feltételezésnek az a problémája, hogy mivel Lack 
Györgynek volt második felesége, el kellett válnia tıle. (Lehetséges, de talán nem megfelelı magyarázat 
a kérdésre a válás.) Másik megoldás lehet az is, hogy csak jegyese volt Lack Györgynek (ezért nem 
szerepel egyetlen Engel által ismert okiratban sem), a jegyességet felbontották, és Rozgonyi Osvald 
felesége lett.  

b) egy Ilonáról van szó és Engel tévedett, mert Lack Györgynek csak Dezsıfi Ilona volt a felesége, akkor az 
esetünk könnyebben felfoghatóvá válik, mivel egyszerően az történhetett, hogy Lack György 1450-1451 
évben bekövetkezett halála után 1450-1455 között újraházasodott Dezsıfi Ilona, most Rozgonyi 
Osvalddal. Így hat Lack gyermek után még három Rozgonyi gyermeket szülhetett. Magam részérıl ez 
utóbbi variációt tartom valószínőnek, melynek (ahogy említettem) Engel sem mond ellent, ha figyelembe 
vesszük bizonytalanságát Lack György és Miklós esetében. 

 

A szülık kérdése érdekes, mivel Engel érthetı módon nem ad iránymutatást. A TURUL sem adja meg a 
forrást, hogy mibıl gondolja, hogy Ilona apja Losonci Dezsı erdélyi vajda volt. Leghitelesebbnek ezért a 
Századok táblázatát és Hegyi munkáját tekintem, és elfogadom, hogy Dezsıfi Ilona szülei Dezsıfi János 
és Csáki Katalin voltak. 

 

Tekintettel a vitatható részletekre, itt adom meg Dezsıfi Ilona legvalószínőbb ısfáját: 
5,073,002. Dezsıfi János (okirati elıfordulása: 1405-1431) † 1431-1439 között 
5,073,002. Csáki (Csáky) Katalin (szülei valószínőleg Csáki György székelyispán és N. Katalin, okirati 

elıfordulása: 1429-1468) 
 
10,146,004. Dezsıfi Miklós (1382-85 között székelyispán, okirati elıfordulása: 1357-1396) † 1396-

1398 között 
 
20,292,008. Dezsı (Dezsıfi család) (1328 kıszegi várnagy, 1336 sebesvári várnagy; okirati 

elıfordulása: 1319-1348) † 1357 elıtt 
 
40,584,016. = 650,897,920. 

 

1,268,288. Hank de Bethlenfalva (Thurzó család) (okirati elıfordulása: 1359) 
Krig birtokát 1359-ben körülhatárolta rokonaival. Kutathatóak az oklevelek, azonban nehezíti a kutatást, 

hogy közel egyidıben legalább négy „Hank” élt. 
 

1,268,304. Abaffy Mihály (okirati elıfordulása: 1388) † 1388. jan. 20. után 
1388.01.20. napján Budán kelt Zsigmond király okirata, melyben Boldogkıvára alatti Abacheche falut a vár 

szükségleteire tıle, apjától és társaiktól elvette, cserébe Kowch királyi birtokot adta. 
 

1,268,320. Zrínyi Pál (okirati elıfordulása: 1380-1413) * 1357 körül † Zágráb, 1414. aug. ?; 
temetve: remetei zárda kriptája 
Mivel apja halálakor kiskorú, gyámja Blagay Bertalan és István (Frangepán István) lett. 
1381-ben kelt oklevél szerint udvari ifjú, I. (Nagy) Lajos király híve, kedvelt embere, akinek lovagi 

nevelésére különös figyelmet fordított a király. Ez az oklevél megtiltja a báróknak és al-bánoknak, hogy 
Zrínyi Pált és hozzátartozóit ügyekben idézzék, mert ezeket az ügyeket közvetlenül a király alá rendelte. 

1383-ban Mária királynı Zágrábban parancsot adott ki, hogy Zrínyi Pállal szemben valamennyi birtokpert 
meg kell szüntetni Pál javára. 

1393-1400 között udvari lovag. 
1397.09.20. Zágrábban Garai Miklós szlavón-dalmát-horvát bán (2,542,866) utasítja a káptalant, hogy 

Zrínyi Pál panaszára vizsgálja ki Blagay István károkozásának ügyét. 
1399.05.13. a zágrábi káptalan Zsigmond király parancsára (Zrínyi Pál kérésére) átírta a IV. Béla király 

1266. évi oklevelét. Ezidıtájt már híres törökverı harcosként ismerték. 
1401.04.14. napján Zsigmond király által kiadott oklevél szerint Zrínyi Pál Busan megyét igyekezett vissza-

váltani a család részére, mely ekkor 11.000. forintot ért.  
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1402.09.24. Pozsonyban Zrínyi Pál kérelmére Zsigmond átírta az 1395.05.31. napján kelt oklevelét a szla-
vón nemesek részére. 

1402.12.06. a zágrábi káptalan átírta Zsigmond király oklevelét Zrínyi Pál számára, mely Busan megye 
megvételére vonatkozott 1401.04.14. napján. 

A Zsigmond király elleni felkelésben Zsigmond mellett kitartott, ezért saját javait is kár érte, mivel a Zrí-
nyihez tartozó birtokait Hervoja bosnyákjai és a törökök felégették, jobbágyait elhurcolták. 

1406.09.15. napján Nápolyban, László nápolyi király a hozzá (azaz nem Zsigmonddal szemben) hőtlenné 
vált Zrínyi Pál Zrín várát átadta Hervoja hercegnek. 

1411.03.31. Zengg várában kelt okiratban, Miklós vegliai comes engedélyezte Zrínyi Pálnak, hogy 
uradalmában bárhol lakóhelyet szerezzen és azzal rendelkezzen. 

I. (Nagy) Lajos királyi kegye folytán felette és családtagjai felett csak a király bíráskodhatott, emellett Zrin 
városhoz tartozó birtokain pallosjoga volt. 

Zsigmond király ajándékaként kapta meg a zadari (királyi) palotát. 
1413-ban oklevelek szerint ekkor még biztosan életben volt. 

1,268,321. N. Erzsébet (okirati elıfordulása: 1415) † 1415. febr. 2. után 
1415.02.02. napján a zágrábi pálosok elismerı oklevelet adtak ki számára, aki átadta nekik azt az 1.500 

aranyforintot és nemesfém edényeket, melyeket férje ráhagyott a pálosokra. Érdekes volna kideríteni, 
mely családból származott Erzsébet. 

 

1,268,324. ursini Blagay Gergely (okirati elıfordulása: 1434-1465) 
1,268,325. N. Katalin 
 

1,268,328. Korbáviai Pál (okirati elıfordulása: 1364-1402) 
 

1,268,330. Nelipic János / Iwanis (okirati elıfordulása: 1406-1434) † 1434. 
Cetinai zsupán, kenéz. 
1406-ban birtokaik kölcsönös védelmében egyezik meg Frangepán Miklóssal (1,268,336). 
1408-ban Zsigmond király adományba adta neki Zvonigráddal együtt. 
1417.12.18. napján Konstanzban Zsigmond király hozzájárult Nelipic János lánya és Frangepán Miklós fia 

házasságához. 
1419 tavaszán horvát-dalmát bán. 
1421.07.22. napján Klisszában kötelezvényt adott ki, hogy fiú örökös hiányában Frangepán Jánoshoz adott 

lányával együtt átadja Klissza, Almisa, Visudi stb. várakat. 
1421-ben Visec castrum birtokosa. 
Birtokai voltak pl.: Skradin (1402/03), Pordány (1406), Klissza (1406). Zvonigrad (1408), Almissa (1416), 

Verıce (1421). 

1,268,331. pelsıczi Bebek Erzsébet (okirati elıfordulása: 1402-1416) † 1432. elıtt 
 

1,268,336. gróf vegliai, zenggi és modrusi Frangepán Miklós (okirati elıfordulása: 1393-
1432)  † 1432. jún. 26. 
1390-es években a széthullott, elkallódótt családi birtokokkal foglalkozik, ezeket rendbe tette. 
1394-ben megvásárolta Ribnik castrumot Mikcstıl. 
1398-ban 17.000 aranyat kölcsönzött Zsigmond királynak a törökök elleni háborúra, emiatt zálogba kapta 

Ozol várát, annak jövedelmeivel. 
1402-ben Zsigmond királytól elpártolt és Nápolyi László mellé állt. 
1405-re (valószínőleg) sógora, Garai Miklós nádor –(2,542,866)- segítségével Zsigmond királlyal rendezı-

dött a kapcsolata. 
1405-tıl Arbe sziget ispánja. 
1406.-ban szövetkezik Cillei Hermannal (5,085,734), Garay Miklóssal (2,542,866), Nelipic Jánossal 

(1,268,330). 
1409-ben zálogba adta Szluin várát Zrínyi Pálnak (1,268,320), majd 1435-ben Zrínyi Miklóstól visszavette 
azt. 
1412-ben Zsigmond király és Velence közötti háborúban közvetített. 
1412-ben Zsigmond király megerısítette Veglia, Vinodol és egyéb birtokaiban.  
1412-ben Zsigmond király neki adta Ozalj várát. 
1412.08.14. napján Modrusban kelt oklevéllel Cirkvenicán pálos kolostort alapított, melyet gazdag ado-

mánnyal látott el, melyben vámjog és birtokok is szerepeltek.  
Mivel Zsigmond királyt pénzkölcsönnel segítette, ezekért várakat kapott adományba. 
1416-ban a zengi káptalannak évi 60 aranyat ajánlott fel, cserébe kérte, hogy egészségéért imádkozzanak, 

halála után pedig lelki üdvéért.  
1416-ban megvásárolta Okics castrumot. 
1416-ban a zágrábi káptalan bepanaszolta, hogy a dézsma egy részét eltulajdonította. 
1424-1430 között zálogba vette Vrlika castrumot Zsigmond királytól. 
1426 augusztus - 1432 áprilisa között horvát-dalmát bán.  
1428 elıtt Zsigmond király zálogba adta neki Buzan megyével együtt Potorjan castrumot. 
1428-1430 körül zálogba vette Ostrovica várát.  
1428.01.04. napján Novi-ban kelt okiratban kiváltságlevelet adott a cirkvenicai pálosoknak. 
1428.01.12. napján Brinjében megerısítette a cirkvenicai pálosok vámszedési jogát. 
1430 elıtt Csóka castrumot (nem Csókakı !) zálogba vette Zsigmond királytól. 
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1430 elıtt zálogba vette Ripac, Rmanj castellumot, Skradin várát és Bihács királyi várost erıdítménnyel  
(fortalicium) Zsigmond királytól. 
1430.06.16. napján Brinjében kiadott oklevelében engedélyezte a cirkvenicai pálosoknak főrészmalom épí-

tését. 
Dabar birtokosa, mely castrumot a gyermekei osztozásakor 1449-ben Zsigmond fia szerez meg. 
Birtoka volt még pl.: Grizani, Grobnik castrumok. 

= 1386. tavasza  
1,268,337. garai Garay Dorottya (okirati elıfordulása: 1386-1424) † 1429. 

Esküvıjét azért tehetjük 1386 tavaszára, mert amikor apja meggyilkolta II. (Kis) Károlyt 1386 februárjá-
ban, azt híresztelte, hogy a lánya férjhezmenetele miatt elmegy horvát birtokaira, és elıtte (!) teszi tisz-
teletét az udvarnál. 

 

1,268,338 - Niccolò III d'Este, Modena ura 1383-1441 
1,268,339 - Filippa della Tavola 
 

1,268,340 - Giovanni Antonio Marzano, Sessa hercege † 1453. 
1,268,341 - Cobella Ruffo, Montalto grófnıje † 1445. 
 

1,268,342 - Alfonso V el Magnánimo, Aragónia királya 1394-1458 
1,268,343 - Giraldona Carlino 
 

1,268,344 - Djuradj Brankovic szerb uralkodó † 1456. 
1,268,345 - Eirene Kantakuzena † 1457. 
 

1,268,346 - Gjergj Araniti † 1461. 
1,268,347 - Maria Musaki  † 1444. 
 

1,268,352. Pongrácz (Pongrácz család) (okirati elıfordulása: 1339-1368) 
1348-ban királyi ember Szentiványi Klára és Erzsébet részére I. Lajos király által kiadott oklevélben. 
1360.06.08. napján új adományt és vásárjogot kapott Zentmiklósra. Az adományban szerepet játszott, 

hogy Sarat vára alatt és Belc városa ostrománál a királyt még sebesülései árán is védelmezte. 
1368-ban I. Lajos király megerısítette a birtokait. 

 

1,268,354. = 20,349,928 
 

1,268,368. István (Korlátkıi család) (okirati elıfordulása: 1388-1397) 
„Bucsányi” néven is elıfordult. 
Magiszter, Oppelni László (5,085,970) szolgálatában. 
A királyi udvarban élt és Stibor vajda (10,171,802) familiárisa is lehetett.  
Családi birtokokat gyarapította.  

 

1,268,372. tóthsóki Soóky János  
 

1,268,380. váraskeszi Lépes Loránd (okirati elıfordulása: 1347-1350) 
 

1,268,394. Malduri /Meltewri Mihály † 1412. dec. 27. után 
1412.12.27. napján a szepesi káptalan elıtt a fiaival együtt elismerte, hogy 450 kamarai újforintot átvettek 

a szentgyörgyi polgároktól a Sztojánfalván található kıház ellenértékeként. 
 

1,268,432. nádasdi Nádasdy András (okirati elıfordulása: 1389-1423) 
Szécsi Miklós familiárisa.  
1402-ben Zala megyei alispán, alispáni pecsétje fennmaradt. 

1,268,433. Óvári Veronika (okirati elıfordulása: 1404) 
 

1,268,440. szenterzsébeti Terjék István (okirati elıfordulása: 1412-1439)  
 

1,268,444. ákosházi Sárkány László (okirati elıfordulása: 1405-1458)  
Pölöskei várnagy, fogott bíró, Zsigmond király familiárisa, királyi ember. 

= 1424. júl. 28. elıtt 
1,268,445. Óvári Márta †1424. júl.28. után   
 

1,268,445. Girolti János (okirati elıfordulása: 1433) †1433. febr. 26. után   
1433-ban Lenti várnagya. 

 

1,268,452. = 2,543,000 
1,268,453. = 2,543,001 
 



————    320320320320    ———— 

 
 

1,268,456. „gávai” „Vidfi” Ráskai János (okirati elıfordulása: 1396-1438) † 1438. máj. 23. 
után 
Czudar Jakabné (1,271,397) familiárisa, ügyvéd. 
1401.11.04. napján Visegrádon valószínőleg az ı perét halasztotta el Zsigmond király.  
1426-1430 között makovicai várnagy. 
1438.05.23. napján kelt Albert király oklevele, melyben élıként szerepelnek, a gyerekeinekés másoknak 

történı adományozás leiratában. (Érintett birtok: Wagus.) 
 

1,268,460. földvári és pataji Zubor Dénes (okirati elıfordulása: 1432-1433) † 1445-1453 kö-
zött 
1432-1433 között az udvar tagja. 
1433-ban lovag. 
1433-ban Zsigmond királyt kísértek Rómába, és ekkor a pécsi egyházmegyéhez tartozó Péter apostol föld-

vári temploma számára kedvezményt kért a pápától. 

1,268,461. Derecskei Krisztina (okirati elıfordulása: 1442-1473) † 1473. jan 21. után 
Paksi Szemere (okirati elıfordulása: 1417-1461)1445.-ben volt a jogi képviselıjet, majd 1453-ban már a 

férje. 
1470.01.08, napján fiával, Zubor Jánossal szerepel egy okiratban. 
1473.01.21. napján is fiával, Zubor Jánossal szerepel egy okiratban. 

 

1,268,462. = 2,543,736 
1,268,463. = 2,543,737 
 

1,268,464. Keglevich István (okirati elıfordulása: 1396-1436) 
1435.09.12. napján Kninben kelt okirat szerint fia István a saját, az ı (apja) és testvérei nevében beperelte 

Kupsov „dictus” Milotint. 
1436-ban (pontosabb dátum nélkül fennmaradt) okiratban a knini káptalan bizonyságlevele szerint Zsig-

mond király parancsára beiktatták Bredary és Bachtichy birtokokba ıt és fiait. 
 

1,268,466. Tallóczy Luka 
Tallóczy Matkó (szlavón bán), Tallóczy Frank (szörényi bán), Tallóczy János (vránai perjel) és Tallóczy Péter 

(horvát bán) apja. 
Származását külföldi lelvéltárosok segítségével érdemes volna tovább kutatni. 

 

1,268,476. = 635,664 
1,268,477. = 635,665 
 

1,268,478. Szentpéteri Miklós (okirati elıfordulása: 1441-1458) † 1458. okt. 2. – 1465. máj. 
11. között 
Elsı okirat, melyben szerepel, 1441.05.24. napján kelt, és I. Ulászló király adta ki. 
1441-ben megszerzi a Hosszúbácsi vagyont. 
Az utolsó olyan okirat, melyben élıként szerepel, Mátyás királynak 1458.10.02. napján kelt okirata. 
A boszniai káptalan által 1465.05.11.-én kiadott oklevbélben már néhaiként szerepel. 

1,268,479. Hosszúbácsi (?) Margit (okirati elıfordulása: 1470-1472) † 1472. aug. 23. után 
1472.08.23.-án kelt Újlaki Miklós (2,542,950) bosnyák király oklevelében még élıként szerepel. 
 

1,268,480. Balassa Miklós (okirati elıfordulása: 1335-1358) 
Comes 
1341.09.27. napján a váci káptalan elıtt a testvéreivel elcserélte Chaab birtokot Lythua, Lyzkou és Therpen 

birtokokra Lythuai Nagy Tamással és Györggyel.  
1349.07.02. napján Gyarmaton kelt Miklós nádor okirata, mely szerint ı és testvére az unokatestvérük 

Bényi Györgynek (anyja után) átengedték Stregova és Karkyan birtokokat leánynegyed fejében. 
1353.08.24. napján Budán kelt I. Lajos király okirata, amelyben neki és György testvérének szolgálataikra 

tekintettel (különösen a tolvajok és gonosztevık ellen tett érdemeikre) engedélyezte, hogy Gyarmaton 
ítélkezzenek az elfogott gonosztevık ügyeiben. Feljogosította ıket arra is, hogy akasztófát és kínzó-
eszközöket állítsanak. (gyakorlatilag pallosjogot adott nekik). 

1,268,481. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1390) † 1390. szept. 1. után 
Utoljára, élıként, Lénárt zágrábi kanonok 1390.09.01. napján kiadott oklevelében szerepel. 

 

1,268,482. Visontai János (okirati elıfordulása: 1341-1369) † 1369. jan. 8. után 
1348.03.05. napján az egri káptalan elıtt a testvéreivel osztályt tettek, Visontát három részre osztották 

(János, István és Imre között) 
1351-ben udvari apród. 
1355-ben bírótárs. 
1355.03.28. napján Budán kelt Miklós nádor okirata, mely szerint 25 márka erejéig jótállást vállalt Mykch 

bán fia Lóránd ügyében. 
Utoljára, élıként, az egri káptalan 1369.01.08. napján kiadott oklevelében szerepel. 
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1,268,483. N. Margit 
 

1,268,488. Derencsényi „Orros” Péter / Petı (okirati elıfordulása: 1323-1344) † 1344. febr. 
22. után 
Szécsényi Tamás familiárisa. 
1326.12.11. napján Károly Róbert király az ı kérésére (ekkor magiszter, pozsonyi alvárnagy) megerısítette, 

hogy Orros Péter megvásárolta az Ilka-i nemes jobbágyoktól Apka birtokot. 
1334.08.13. napján Visegrádon kelt okiratban Károly Róbert király tudatta, hogy az Orros Péter és társai 

elleni törvénysértések miatt halálra és jószágvesztésre ítélt Biri Tamásnak elengedte az ítéletét azzal a 
feltétellel, hogy magát tisztázza és elégtételt ad a panaszosoknak. 

1337-1342 között erdélyi alvajda. 
 

1,268,492. Gálszécsi „Pap” István (okirati elıfordulása: 1321-1358) † meggyilkolták, 1361 
körül 
Magiszter, meggyilkolták. 

 

1,268,494. = 2,542,672 
1,268,495. = 2,542,673 
 

1,268,496. perényi Perényi Péter (okirati elıfordulása: 1356-1388) † 1388. márc. 29. elıtt 
1359-1387 között udvari lovag. 
1360-ban regéci várnagy. 
1362-ben csejtei várnagy. 
1363-1364 között Abaúj vármegyei ispán. 
1374-1375 között baris és túróci ispán. 
1377-1380 között regéci várnagy. 
1382-ben árvai várnagy. 
1387-1388 között diósgyıri várnagy és zempléni ispán. 

 

1,268,500. Kórógyi István (okirati elıfordulása: 1352-1397) † 1399. márc. 27. elıtt; tem.: (?) 
Eszék, Szentháromság templom 
1381-1382 között ajtónállómester. 
1382-1385 között macsói bán. 
1387-ben Mária királynıt megpróbálta kiszabadítani Palisnai János vránai perjel fogságából, de közben ma-

ga esett fogságba. Innen a királynıvel együtt szabadult. 
1387.08.06. Kırösön Zsigmond király neki adta érdemeiért a Cseri királyi birtokot. 
1387-ben adományba kapta Cseri uradalmat, amint Cseri vár megépült. 
1388.04.28. napján Visegrádon kelt okiratban Zsigmond király neki adta Harsány várát és Baranyavárat. 
1389-ben kevei és krassói ispán, aki sikerrel harcolt a Horvátiakat támogató szerbek ellen. 
1389-ben a váradi káptalan elıtt 50 báni márka ellenében eladta Kóród birtokot. 
1390.03.26. Budán Zsigmond király oklevelében a bácsi káptalanhoz írt Keresztúri László és Gergely által 

Kórogyi István ellen benyújtott panaszára, miszerint István elfoglalta a panaszosok két Bács megyei 
birtokát és egy harmadik birtokról elköltöztette jobbágyaikat. 

1390-1391 között báró. 
1391.04.25. napján Bebek Imre országbíró parancsára három Temes vármegyei birtokba beiktatta ıt a csa-

nádi káptalan. 
1391.12.18. napján a csanádi káptalan tájékoztatta Zsigmond királyt, hogy Kórogyi Istvánt beiktatta Vulkán 

és Sebesfok birtokokba. 
1392.02.21. Visegrádon Bebek Imre országbíró (2,536,520) neki ítélte a vitás birtokokat (Vulkán, Sebesfok). 
1394-1397 között macsói bán. 
Sírköve Eszéken, a Szentháromság templomban került elı. 

1,268,501. N.N. (okirati elıfordulása: 1389-1401) 
 

1,268,502. Jolsvai Leusták (okirati elıfordulása: 1358-1400) * 1330 körül † Drinápoly 1400-
1405 között 
Mária királyné udvari lovagja. 
1384-ben csongrádi ispán, királynéi udvari lovag. 
1385-ben pozsonyi ispán. 
1387-1390 között nyitrai ispán. 
1387-1392 között ajtónállómester. 
1387-1397 között sárosi és szepesi ispán. 
1388-ban pilisi ispán. 
1388-ban megszerezte Borostyánkı  (Pozsony vármegye) feletti rendelkezési jogot, melynek jogcíme nem  
tisztázott. 
1389-1390 között Saskı várát Zsigmond király neki adta. 
1390-ben Zsigmond királytól megkapta Litva (Csábrág) várát, ezt elcserélte nemsokára Keselıkıért. 
1390-1393 között zólyomi ispán. 
1390-1397 között barsi, gömöri, fejéri ispán. 
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1392-1397 között liptói és túróci ispán. 
1392-1394 között abaúji és somogyi ispán. 
1392. november – 1397. május között nádor. 
1392-1393 között Zsigmond királytól megvásárolta Hrussó várát. 
1395-ben részt vett a moldvai hadjáratban, majd pedig Kanizsai János kancellár oldalán a Mária királynı 

halála után keletkezett zavargásokat elfojtotta, eközben a Sáros megyébe behatoló II. Ulászló lengyel 
király seregét is megállította. 

1396 elıtt építette Jolsva castrumot. 
1396-ban a nikápolyi csatában részt vett, túlélte, de fogságba esett és Drinápolyba került. 
Fogságba esése után még nádornak tekintették. 
Második felesége N. Ilona (okirati elıfordulása: 1399-1400; korábban Forgách András felesége) volt. 
1399-ben a szultán ideiglenesen elengedte Leszbosz szigetére vazallusához, Francesco Gattilusohoz (geno-

vai), hogy a váltságdíját elı tudja teremteni. Mivel ez nem járt sikerrel Mütilinében 1400 januárjában 
végrendelkezett. 

Felesége és fiai 1400. márciusában elzálogosították hrussói uradalmukat a Kanizsaiaknak 6000 aranyért, de 
Leusták nem tért haza, valószínőleg Drinápolyban meghalt. 

1,268,503. N. Anna (okirati elıfordulása: 1388-1390)   
 

1,268,512. Somi Tamás (okirati elıfordulása: 1421-1441) 
= 1421. aug. 17. elıtt 
1,268,513. Gyulai Dorottya (okirati elıfordulása: 1421) † 1421. aug. 17. után 

1421.08.17. napján a fehérvári káptalan bizonyságlevélben igazolta, hogy Gyulay Mihály (édes)nıvérének, 
Somi Tamás feleségének (Dwkow-nak) adományozta a következı birtokrészek felét: Waal, Wereb, Norhy. 

 

1,268,514. szentgyörgyi Vince István (okirati elıfordulása: 1418-1454) † 1454-1464 között 
1432.05.12. napján Budán kelt Pálóci László országbíró oklevele, amely szerint Batthyány László és Albert 

felperesek és Vince István és társai alperesek között folyó per tárgyalását a veszprémi káptalan elha-
lasztotta.  

1435.04.27. napján a fenti perben újabb halasztás történik, ahol Zsigmond királyt is idézték (!), mint szava-
tost. Szeptember 5-én újra elhalasztották a pert. 

1441-ben Fejér vármegyei alispán. 
1441-ben Újlaki Miklós (2,542,950) familiárisa. 
1445.02.01. napján kelt a budai káptalan oklevele, amely szerint Vince István 1441-ben elfoglalta Izkán a 

fehérvári keresztes konvent birtokát. 
1443.06.25. napján kelt a veszprémi káptalan okirata, amely szerint a fehérvári keresztesek (kis kivétellel) 

Izka-i birtokrészét elfoglalta. 
1446-1448 között Fejér vármegyei alispán. 
1447.03.23. napján Budán kelt okirat szerint a fehérvári keresztes konvent képviselıje azt állította, hogy a 

konvent és Vince István Izka birtok vonatkozásában fogott bírák útján sem jött létre egyezség. Az ügy 
ezért az országnagyok elé került. 

 

1,268,520. szerdahelyi Imreffy János (okirati elıfordulása: 1376) † 1376. aug. 6. után 
A fehérvári káptalan 1376.08.06.-án kelt okiratában szerepel. 
 

1,268,522. „Zákányi” Korbáviai Miklós (okirati elıfordulása: 1384-1413) † 1413. máj. 20. 
után 
1393-ban Gergely germanus consanguineus-a (Engel Pál). 
1403-ban testvéreivel birtokolta Novigrad várát (akkor „Újvár”). 
1413.05.20. napján szerepel utoljára Zsigmond király egy oklevelében. 

 

1,268,524. = 10,171,794 
1,268,525. = 10,171,795 
 

1,268,528. nagyidai Perényi Péter (okirati elıfordulása:1378-1423) * 1360. † 1423. jún. 24. – 
1423. júl. 10. 
Zsigmond hőséges híve.  
1387-ben Zsigmond király neki és fiainak adományozta Terebes várát. 
1389. évi hadjáratban Zsigmond király oldalán harcol, a király udvari familiárisa.  
1390-ben Galambóc vár ostrománál fejsérülést szenved. 
1395-tıl Zemplén vármegyei ispán.  
1397 - 1398 között macsói bán.  
1397 ıszétıl 1401 végéig székely ispán. 
1398-tól ungi ispán. 
1401-ben beregi ispán.  
1401-ben macsói bán és báró. 
1401-tıl munkácsi kapitány. 
1402-ben magiszter. 
1402-ben sárosi várnagy és szepesi ispán. 



————    323323323323    ———— 

 
 

1403-ban kiemelkedı szerepe volt a felkelés leverésében, visszafoglalta a Zsigmond király ellen lázadóktól 
Boldogkı várát.   

1404-ben abaúji ispán. 
1404-ben Zsigmond király Erdélybe küldte Ludán Tamás és Debrı István lázadásának leverésére. 
1405-tıl máramarosi ispán és Szatmár, Ugocsa, Ung, Zemplén kormányzója. 
1406-ban kapott engedélyt arra, hogy Nagyidán várat építsen, melyet meg is épített. 
1408-ban a Sárkányrend alapító tagja. 
1411-tıl ungi és zempléni ispán. 
1411-ben Nagyida, Kamarócz, Csécs, Magrancz, Bodoló stb településeket kapta adományba Zsigmond ki-

rálytól, különösen arra hivatkozással, hogy Galambóc várának ostrománál a fején nagy sebesülést szen-
vedett el, illetve, hogy „Oláhországban” a törökök elleni harcban török zászlót zsákmányolt, és rabokat 
szabadított ki, miközben a lábán sebesült meg súlyosan. Ezen felül Zsigmond király további érdemeket is 
felsorolt, és megjegyezte, hogy a legsúlyosabb sérülést a fején szenvedte el egy buzogánytól, amely a 
sisakját is összetörte, amikor Nagy-Pataknál Debrı István seregei ellen harcolt. 

1414-ben királyi fıtáblabíró. 
1415-tıl fıpohárnok. 
1415.03.07.-tıl haláláig országbíró. 
Birtokai voltak pl. Szikszó (1397), Nagyszöllıs (1399), Nyaláb vára (1405), Nagyida, Szikszó, Sztropkó 

(1411). Nagyidán várat építtetett. 
Elsı felesége N. Julianna volt. 

= 1413. után 
1,268,529. felsılendvai Herczegh (Szécsi) Anna (okirati elıfordulása: 1424-1431) † 1431. 

okt. 27. után 
1426.05.19. napján Tatán kelt okiratban Zsigmond király neki adományozta a következı villákban és birto-

kokban nyugvó királyi jogot: Bech, Alsowalmad, Gerenk, Paka, Artelhaza, Bolok villák és Moroch, István-
péterfiháza, Varjújánosháza stb. birtokok. Az oklevél megjegyzi, hogy Anna Hegyesd várát Lajos királytól 
kapta cserébe Vereskı váráért. Eszerint az 1370-1380-as években már nagykorú lehetett, mivel I. (Nagy) 
Lajos 1382-ben halt meg. Ezt kétségekkel fogadom, mivel apja (Péter) is csak 1383-tól (!) kezdve ismert 
az oklevelekben. (Hacsak nem olyan adomány volt, amit apja, és gyermeke együtt kaptak.) 

1427.01.07. Brassóban kelt okiratban Borbála királyné megparancsolta Zala megye ispánjainak, hogy Annát 
iktassa be az addig Herceg Péter által ırzött birtokba, és utal arra, hogy Annát kötelesek megvédeni 
ebben a birtokban. 

Utolsó oklevél, melyben élıként szerepel, 1431.10.27.-én kelt, és a zalai konvent adta ki. 
Elsı férje: Széchényi László (+1413), második férje: Perényi Péter, harmadik férje: Ászi Tamás (okirati 

elıfordulása: 1431).  
 

1,268,536. ecsedi Báthory János (okirati elıfordulása: 1377-1416) * 1377 elıtt, † 1416. máj. 
31. - 1416. dec. 28. között 
Csáktornyai Lackfi István familiárisa. 
1383-ban Várdai Domokos (2,543,684) birtokain garázdálkodott. 
1387-ben Szabolcs vármegyei alispán. 
1394-ben a török elleni hadjáratban történı részvételét fontolgatta, végül azonban kimaradt a háborúból. 
1403-ban Zsigmond király híve, Tállya várnagya, a Debrıdiekkel csatát vívott. 
1408. tavaszán súlyos beteg lett, így nem ı vitte Encsencs, Bőd, Timár, Adony, Kisléta és Vencsellı perét. 
1409.09.28. napján Kállóban kelt okievél szerint Pál fia Mihály jobbágy átköltözött Báthory János Rakamaz-i 

birtokára, viszont Ibrányi Gergely és András elvették az ingóságait, elfogták, bebörtönözték. 
1410-ben Dománhidai Lászlóval a dománhidai vámmal kapcsolatban vitája volt. Dománhidai László fegyver-

rel rátámadt és meg akarta ölni, emiatt fej- és jószágvesztésre ítélték. 
Közhivatalt nem vállalt, ellenben házasságával rengeteg birtokot szerzett.  
Halála elıtt a pápától kért bőnbocsánatot, ennek megadását XXIII János pápa egyszeri alkalommal enge-

délyezte a gyóntatójának. 

1,268,537. zánthói Pethew / Petı (Petıfi) Katalin (okirati elıfordulása: 1393-1417) † 1417 
után. 
1393.06.28. napján kelt az esztergomi káptalan okirata, mely szerint az apja királyi engedéllyel neki és 

társainak adta az összes Szatmár, Szabolcs, Arad és Csabnád vármegyei birtokait. A beiktatási 
parancsot  Zsigmond király 1393.07.15. napján Budán adta ki, és augusztus 20-án foganatosították. 

1395.04.04. napján Túron kelt Zsigmond király oklevele, mely szerint neki és társának adta Tarpa birtokot, 
ezt 1406.01.19.-én Budán kelt oklevelével megerısítette. 

1398.10.22.-én kelt a leleszi konvent okirata, miszerint társaival egyezséget kötött Dob és Gilvács 
határvitájában. 

 

1,268,538. Tarkıi László (okirati elıfordulása: 1405-1427) 
Második felesége Kapi András özvegye volt. (Dl. 64280) 

= 1406. febr. 27. elıtt 
1,268,539. Domoszlói Zsófia (okirati elıfordulása: 1402-1418) 

Elsı férje Tari János. 
1406.02.27. napján már Tarkıi László felesége, ekkor ıt és lánytestvéreit Zsigmond király fiúsította édes-

apjuk Bihar és Heves megyei birtokaiban. 
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1,268,544. „Fecske” János (Mérey család) (okirati elıfordulása: 1341-1370) 
1367.05.12. napján a somogyi konvent elıtt egy jobbágytól megvette annak Kára faluban lévı szöllıjét 7 

márkáért. 

1,268,545. N., Pöszei Dezsı lánya (okirati elıfordulása: 1357) 
 

1,268,546. Juliai János † 1375. febr. 14. elıtt 
1,268,547. Gyány Katalin † 1375. febr. 14. után 
 

1,268,568. Gereci Majos (Dárói Majos család) (okirati elıfordulása: 1345-1379) 
1345-ben ifjabb Mikcsfi Ákos familiárisa. 
1379-ben verıcei alispán. 

 

1,268,576. András de Lekenye et Kozmal (Forgách család) (okirati elıfordulása: 1336-1378) 
*1335 † 1381. 
Magiszter. 
Széchy Miklós (5,085,954) udvarában nevelkedett, akit a Dalmát tengerre is elkísért katonaként. 
1355-ben I. Lajos király a szolgálataira tekintettel visszaadta neki az atyjától elvett Szelepcsényt. 
Lekenyén, majd Kozmálon élt. 
A birtokaiba nem tudta ellentmondás miatt beiktatni magát. 
1355-ben megpróbálta visszaszerezni Özdögét. 
1356.02.12. napján Visegrádon kelt oklevélben Széchy Miklós országbíró (5,085,954) kötelezte az egri káp-

talant, hogy idézéseket bocsásson ki András és testvére (Miklós) felpereseknek Pásztói Domokos mester 
és társai alperesek elleni perében. Az idézést április 2-án foganatosították. 

1358.05.08. napján elhalasztották az ı és testvére (Miklós) perét Chytnik-i Miklós ellen. 
1363.11.22. napján a szepesi káptalan elıtt toplichai Kun Miklós fiai elıadták, hogy a Chytnikieknek adják 

Ordov birtokon található három kúriát, mivel az ıket közösen illetı birtokból a leánynegyedet a Chytni-
kiek kiadták Forgách Andrásnak és Miklósnak. 

1372-ben a birtokvitáiban egyezséget ajánlott, mely létre is jött, azonban rokonai továbbra is ellenséges-
kedtek vele szemben.  

1381-1383 között jelzik a királynéval szembeni birtokperét (Korosa birtok), melyet elveszített. 
Az oklevelekben „Kozmal András” néven is elıfordul, azonban mivel ezekben az oklevelekben olyan szemé-

lyek is többen vannak, akiket Engel Pál nem helyezett el a genealógiájában, így a beazonosítás kétsé-
gessége miatt ezeket nem ismertetem. 

1,268,577. N.Ilona (okirati elıfordulása: 1399-1408) † 1408 után 
Késıbb Joslvai Lesták nádor (1,268,502) felesége, Forgách Péter anyja.  
Nagyon érdekes volna kideríteni, hogy valójában ki is volt ı.  

 

1,268,578. Beke (Thúróczy család) (okirati elıfordulása: 1351-1363) 
1351-ben tanú 

 

1,268,580. = 2,542,672 
1,268,581. = 2,542,673 
 

1,268,656. Przedbor Bąk z Brzezia i Włodzisławia h. Zadora † 1387-1388  
1,268,657. N. N. † 1388 után 
 

1,268,658. Andrzej Tęczyński z Tęczyna h. Topór † 1414.  
Wojniczi kasztelán. 

1,268,659. Anna Gorajska z Goraja h. Korczak   
 

1,268,664. Krzesław Kurozwęcki z Kurozwąk h. Poraj † 1392.  
1,268,665. Małgorzata N.  † 1399. 
 

1,268,672. Hanko Jordan h. Trąby (Brzezina)  
 

1,268,674. Klemens Łapanowski z Łapanowa h. Śreniawa (DruŜyna) † 1411 után 
1,268,675. Helena N.   
 

1,268,688. Jan Tarnowski z Tarnowa h. Leliwa † 1387.  
1,268,689. Katarzyna N.  † 1392 után 
 

1,268,690. Sędziwój z Szubina † 1406.  
 

1,268,692. Sędziwój Świdwa-Dzwonowski z Dzwonowa h. Nałęcz † 1405.  
Poznani vajda. 
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1,268,694. Dymitr „Podskarbek” Gorajski z Goraja h. Korczak † 1400. febr. 20.  
1,268,695. Beata z BoŜegodaru h. Jelita † 1424. ápr. 30.  
 

1,268,712. Piotr Cebrowski h. Hołobok   
1,268,713. Anna N.   
 

1,268,720. Jan Koła z Dalejowa h. Junosza † 1438.  
1,268,721. Jadwiga Gowarczewska z Morawicy h. Rawicz † 1447 után 
 

1,268,724. N. Kościelecki z Chodcza h. Ogończyk  
 

1,268,726. Jan Granowski z Pilcy h. Leliwa † 1476.  
1,268,727. Jadwiga Kurowska z Kurowa h. Śreniawa   
 

1,269,760. Bárczay Tamás (okirati elıfordulása: 1321-1352) † 1352. jún. 15. után 
1321.05.01. napján Vyslben kelt Miklós comes okirata, mely szerint Tamás és társai, másrészrıl a bárcai 

nemesek a május 1-re kitőzött osztályt október 13-ra halasztották, mivel Fülöp mesterrel hadjáratra 
indultak. 

1330.06.14. napján Középnemtiben kelt okiratban János fia Tamás Inoch fia Doncs ellen pereskedett Pere 
birtok ügyében. A pert halasztották 1332.06.21.-én augusztus 1-re, majd pl. 1333.03.03. napján április 
11-re. 

1337.07.28. napján kelt az egri káptalan okirata, mely szerint a káptalan elıtt ı és társai tiltakoztak, hogy 
rokonaik birtokaikat értékesíteni akarják a kárukra. Az ok: az eladók osztályos testvéreik voltak.  

1341.06.14. napján Forrón kelt Péter országbírói bírságbeszedı oklevele, mely igazolja, hogy Tamás megfi-
zette azon bírságot, amire az ezüstbányák lerombolása miatt indult perben marasztalták. 

1346.10.11. napján Garadnán kelt Abaúj vármegye okirata, mely szerint Enoch fia Donch panaszt tett, és a 
tanúvallatás szerint a Mizla folyót eltérítették, ami a panaszosnak kárt okozott. A tanúk azonban azt nem 
tudták megmondani, hogy az eltérítést Tamás okozta-e vagy sem. 

1352.05.16. napján Budán kelt Tamás országbíró okirata, amelyben utasította a jászói konventet, hogy 
Bárczay Tamás és társa Chorba Miklós elleni perében perbehívásokat foganatosítson a királyi bíróság elé. 

1352.06.15. napján kelt a jászói konvent okirata, amelyben jelentették I. Lajos királynak, hogy Tamás or-
szágbíró utasítása szerint Bárczay Tamást Miklós ellenében július 1-re idézték a királyi személyes jelen-
lét bírósága elé. 

Egyes források 1376-ra teszik a halálát. 

1,269,761. Koksó Katalin 
Írták még Kokxay, Koxay, Kokssay, Baxay néven is. 

 

1,269,762. Fijas / Fijass Jekul / Jekuli Lırinc (okirati elıfordulása: 1341-1398) † 1398-1409 
között 
Jekelfalussy család ıse férfiágon. 
1371-ben unokaöccse azzal vádolta meg, hogy két lovát s egyéb dolgait elrabolta. Az ügyben végül tisztitó 

esküt tett, hogy ártatlanságát bizonyítsa. 
1382-ban Lajos király parancsa szerint ıt és fiát védelmezni kellett Szepes vármegye ispánjainak roko-

naikkal szemben. 
1385-ben Erzsébet királyné pártfogoltja lett. 
A török ellen sokat vitézkedett, így Zsigmond király kegyelmébe került. 

1,269,763. Stefkfalvi Anna (okirati elıfordulása: 1409-1424) † 1424. aug. 12. után 
1409-ben özvegyként említik. 
Utoljára élıként a szepesi káptalan 1424.08.12. napján kelt okiratában szerepelt. 

 

1,269,764. Cseley Antal 
 

1,269,856. felsıvadászi Rákóczi Benedek (okirati elıfordulása: 1409-1442) † 1442. febr. 25. 
– 1444. nov. 22. között 
Oklevelekben „Morvai Gyapolfi” és „Rákóczi” néven szerepel. 
İ és testvérei fejezték be a régi családi pereket az Isépyekkel, mely per fıképp Felsink birtokára vonatko-

zott. Ez a per azért  fontos, mert a hozzá csatolt okiratokból lehet megállapítani a Rákóczi család le-
származását az 1300–1400 közötti idıszakban. Errıl különösen az 1414.02.21. napján kelt ítéletlevél 
tanúskodik. 

1414.01.23. napján Varannóban kelt Rozgonyi Simon országbíró (5,085,892) oklevele, amely szerint ı és 
testvére és társaik rátörtek fegyveresen az Isépyek Sink nevő birtokára, és azt kifosztották. 

1418.10.07. napján a leleszi konvent bizonyította, hogy László fia István és társai nyugtatták ıt és testvérét 
arról, hogy a Rákócziak ıket a nagyanyjuk (Rákóczi Balázs felesége) és anyjuk (Rákóczi Isalta) utáni 
hitbér, nászajándékot és leánynegyedet tekintetében kielégítették. 

1423.12.06. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király kötelezte a leleszi konventet, hogy tartson vizs-
gálatot és tanúvallatást Zempsei László és társai panasza ügyében, mely panasz szerint Rákóczi Bene-
dek többekkel elhajtotta a Pazdicsi erdıbıl a panaszosok malacait. A panaszt igazolták. 
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1428-ban rokonaival hiába tiltakoztak az ellen, hogy Körtvélyest és Kékszeget a Hosszumezey család királyi 
adományként megszerezhesse. 

1429-ben a leleszi konvent bizonyította, hogy leszteméri Nagy Imre özvegye és fia a maguk és mások 
nevében elzálogosították Felsenk földjük 1/3-át 11 aranyforintért neki és fiainak. 

1437.03.11. napján Budán kelt Báthory István országbíró oklevele, amelyben Morva, Rákóc és Laszkóc 
birtokon új határjárást rendeltek el. Elrendelték egyben, hogy az új határok szerint iktassák be Bene-
deket és rokonait. 

1442-ben Szalók és Szuha birtokosa. 
1442.02.25. napján kelt a leleszi konvent oklevele, mely szerint Fogas István és társai Rákóczi Benedeknek 

és társainak elzálogosították Zalok és Zwha birtokokat 1175 aranyforintért. 
1444.11.22. napján csak a fiai szerepelnek egy fontos okiratban, eszerint vélelmezhetı, hogy ekkor már 

nem élt. 
 

1,269,858. deregnyıi „Nagy” Pál (okirati elıfordulása: 1403-1414) † 1414. júl. 25. után 
Utoljára élıként az egri káptalan 1414.07.25. napján kelt okiratában szerepelt. 

 

1,269,860. Beleczki János (Polyák család) 
 

1,269,862. bajori „Fejér” László (okirati elıfordulása: 1424-1434) † 1434. dec. 2. után 
Elsı oklevél, amiben szerepel, a szepesi káptalan 1424.03.13.-án kelt oklevele. 
1427-ben Rozgonyi István pozsonyi ispán familiárisa, és uterinusa Zyk-i Jakab fia István. 
Utolsó oklevél, melyben élıként szerepel, György esztergomi érsek 1434.12.02.-én kiadott oklevele. 

1,269,863. N. Katalin 
A leleszi konvent 1475.08.25. napján kelt oklevélbıl derül ki a személye. 

 

1,269,888. semjéni „Lengyel” Lıkös (Kállay család) (okirati elıfordulása: 1348-1370) † 
1370. júl. 3.  
Magiszter. 
1360.12.12. napján Kállóban kelt okiratban Szabolcs vármegyei alispánjai igazolják, hogy Lıkös panasza 

valós volt. A panasz szerint egy jobbágyát lenyilazták, megölték. 
1361.03.20. napján Kállóban kelt okiratban Bebek Miklós elhalasztotta a perét Szakolyi Imre és társai ellen. 
1361.05.15. napján Kállóban kelt Bebek Miklós bizonyságlevele, mely szerint Lıkös mesternek elengedték 

azon békebírságát, amivel Szakolyi Imre és társai ellen lovak visszaadásával kapcsolatos perben kapott.  
1361.08.23. napján a leleszi konvent okiratban jelentette, hogy Ramocsaházi Mihályt és társait idézte Lıkös 

által indított perben. A tárgyalást elhalasztották október 13-án. 
1362.01.01. napján Kállóban kelt okirat szerint Szabolcs megye arra ítélte Mihályt, hogy Lıkös jobbágyai 

ellenében tizenkettedmagával esküt tegyen arra, hogy Laskodra nem lopni jött. 
A fentiekhez hasonló sok ügyben szerepelt az 1360-as években. 

1,269,889. Tárkányi Doncs lánya N.  
 

1,269,890. Álmosdi Chire Péter (okirati elıfordulása: 1327-1351) 
Comes. 
Elsı oklevél, amiben szerepel, Sándor országbíró 1327.11.08.-án kiadott oklevele.  

1,269,891. Marjai Cecília 
Elsı férje: Csetneki Demeter. 

 

1,269,904. Miklós (Nadányi család) (okirati elıfordulása: 1326-1376) † 1376. máj. 6. után 
Igen sokat kellett küzdenie, hogy a családi birtokok megmaradjanak, pl. a Laczkfiak is beházasodtak leány-

ágon. 
1364-ben Kórógyi Miklóstól szerzett vissza birtokokat. 
1370-ben elérte, hogy az 1364 évi fiúsítást (Laczkfi Györgyné -10,174,955- ) visszavonja a király. 
1371- ben Lackfi György (10,174,954) az országbíró elé idézte, de sikerült a pert megnyernie. 
Perelnie kellett, hogy az 1321-ben „Apa”-ágáról leszálló birtokok rászálljanak.  
1376.05.06. napján kelt Gergely váradi vikárius oklevele, mely szerint ı és Leel fia László felesége közötti 

pert (hitbér és leánynegyed iránt) elhalasztják. 
 

1,269,952. = 2,543,688 
1,269,953. = 2,543,689 
 

1,269,954. Várday Pelbárt (okirati elıfordulása: 1405-1437) † 1437. ápr. 19. után 
1405-ben a boszniai hadjáratban Zsigmond király mellett harcolt. Ozorai Pippó familiárisa. 
1414. májusban kelt a leleszi konvent okirata, amely szerint Thwsyr-i György három jobbágytelkét neki és 

testvéreinek (Mihály, Miklós) 33 újforintért zálogba adta. 
1429.05.26. napján Pozsonyban kelt oklevél szerint Zsigmond király Várday Miklós és Pelbárt kérésére 

eltiltotta Heegh és Helmecz birtokok elidegenítésétıl Albert aurániai perjelt. 
1430-ban szatmári alispán. 
1433.10.12. napján a leleszi konvent okirata szerint ı és testvére Miklós a maguk és unokaöccseik nevében 

nyugtatták Thwsyr-i György fiait, hogy megfizették a zálogtartozásukat, ezért a jobbágytelket visszakap-
ták. 
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1435.11.09. napján Budán kelt okiratban Pálóci Máté nádor (1,268,262) elhalasztotta azon határjáró oklevél 
bemutatását, amelyet Pelbárt ellen többeknek kellett bemutatni. 

1436.03.08. napján Budán kelt okiratban Pálóci Máté nádor (1,268,262) utasítja a leleszi konventet, hogy a 
Mohostelek határjárásának ellentmondó Apágyiakat és Kállóiakat idézze Pelbárt ellenében. 

1436.10.03. napján Budán kelt okiratban Pálóci Máté nádor (1,268,262) a leleszi konventtel idézteti Apagy 
Gergelyt a fenti perben. 

1436.11.24. napján Budán kelt okiratban Pálóci Máté nádor (1,268,262) kéri a leleszi konventet, hogy azt a 
felet iktassa be a Mohostelek-i részbe, akinek a tiltakozását alaposnak találja, mivel egyik fél sem tudta 
a birtokjogot oklevéllel igazolni. 

1437.02.22. napján Bátorban kelt okiratban Báthory István országbíró utasította a leleszi konventet, hogy 
ıt és Miklóst vezesse be a Szabolcs megyei Gwsthwser birtokba és más javakba. 

1437.04.18. napján kelt okirattal a leleszi konvent jelentette Zsigmond királynak, hogy (a februári okirat 
alapján történı) birtokba beiktatásnak Thwser-i Mihál és István ellentmondtak, ezért a nádor elé idézték 
ıket. 

1,269,955. N. Dorottya 
 

1,269,960. podmanini Podmaniczky Antal (okirati elıfordulása: 1418) † megölték, 1428. 
márc. 28. elıtt  
Lucska birtoka miatt Lucskaiakkal vitáik voltak, és egy ilyen vita során Lucskai Lırinc és Barnabás megölték. 

Véletlen emberöléssel védekeztek, a Podmaniczkyak vádat emeltek. 1428.03.28. napján Zsigmond király 
megkegyelmezett az elkövetıknek azzal, hogy a vérdíjat fizessék meg. 1428.12.02. napján a nyitrai 
káptalan okirata szerint a rokonai nem fogadták el a vérdíjat és a döntést sem, újra a király elé vonultak 
azzal, hogy a Lucskaiak folytatták az ellenségeskedést. 1428.12.17. napján Zsigmond király elrendelte 
az ügy kivizsgálását és még 1429.01.14. napján a nyitrai káptalan elıtt sem fogadták el a vérdíjat. A per 
befejezése nem ismert elıttem. 

1,269,961. N. Anasztázia (okirati elıfordulása: 1428) 
 

1,269,964. Lévai László (okirati elıfordulása: 1430-1466) † 1467.  
Országnagy. 
1430-ban édesapjával visszakapta Élesfalut Dereszlényi Istvántól és Kiscsalomjai Tamástól. 
1432-1466 között Bars vármegye fıispánja. 
1440-ben apja halála után Pásztót és a hozzá tartozó Hont és Nógrád megyei birtokokat megtartotta, egyi-

dejőleg elzálogosította Teszért Folyth Györgynek. 
1440. körült megszállta Girolt várát. 
1441-ben visszaszerezte azon gyügyi ingóságait, amelyek Aranyi Istvánnál voltak zálogban. 
1441-ben Simonyi Feliciántól zálogba vette Varsányt és Kereskényt. 
1442-ben hőtlensége miatt Erzsébet királyné elvette tıle Orsányt és Mikolát a hozzátartozó vámjoggal, 

valamint Perıcsényt, Szokolyát, Szakállost, Lontót, Pásztót. 
1442-ben megegyezett Országh Mihály nádorral (1,271,472), hogyha örökös nélkül halna el, Léva a nádoré 

lesz, ellenkezı esetben megkapja a nádor Nyitra megyei birtokait. 
1442 körül Giskra elfoglalta tıle Revistye várát, és az 1447. évben megkötött fegyverszünet ellenére sem 
kapta vissza. 
1446-ban lerohanta Ságot és elfoglalta az almási, nádasi és szöllısi szöllıket. 
1446-ban elcserélte Terjényi Mihállyal Ladányt a Terjényi gyügyi és fegyverneki birtokokra. 
1447-ben Tomicai Pálnak és testvéreinek, majd 1453-ban zálogba adta Orjava várát, majd pedig eladta 
Kórógyi Jánosnak, aki már 1455-ben birtokolta. 
1448-ban még élt apja özvegye, ekkor visszaadta Lévai Lászlónak Szokolyát, miután az kifizette a zálog-

összeget. 
1453-ban átengedte Sánk és Kér birtokokat Simonyi Györgynek és Lászlónak. 
1453-ban eladta Szokolyát györgyi Bodó Gergelynek. 
1453-ban zálogba adta Nevna várát, majd pedig eladta Kórógyi Jánosnak, aki már 1455-ben birtokolta. 
1456-ban Újlaki Miklós erdélyi vajdától (2,542,950) kiváltotta a zálogból Pásztót, Szakállost, Jenı várát és a 

többi zálogbirtokot. 
1458-ban elzálogosította Pohaditics Sinkának Tótbakát. 
1459-bıl fennmaradt pecsétje. 
1459-ben, amikor fia János feleségül veszi Országh Borbálát, Szokolyát, Vámosmikolát egészben, valamint 

Pásztó. Lontó, Orsány, Perıcsény, Zalab, Szakállos felét átadta Országh Mihálynak (1,271,472). 
1459-ben Páld-ot lerohanta. 
1460-ban Fegyverneket elzálogosította Országh Mihálynak (1,271,472). 
Az 1460-1467 évek között rengeteg zálogosítással és onnan feloldással kapcsolatos ügylete volt még, ame-

lyek felsorolását szükségtelennek tartottam. 
Második felesége szandai Tárnok N. (okirati elıfordulása: 1467-1480) 

1,269,965. N. Zsófia (okirati elıfordulása: 1449) 
Igen értékes eredmény volna kideríteni a szemályazonosságát. 

 

1,269,966. = 1,271,472 

1,269,967. = 1,271,473 
 

1,269,976. = 635,972 
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1,269,978. rápolti Rápolti György (okirati elıfordulása: 1451-1478) † 1478. dec. 6. elıtt 
1451-ben a kecsetiekkel kölcsönösen megegyezik, hogy magnélküli kihalásuk esetére egymásra örökítik va-

gyonukat. 
1457-ben Bakaj és Balbuk birtokosa.  
1459.11.23. napján királyi ember. 
1468.10.18. napján kelt okiratban Mátyás király tájékoztatta a kolozsmonostori konventet, hogy Györgynek 

és Gothardnak adományozta a következı birtokokat: Saly, Welker, Zentmarthon, Mehes, Elywes. Ezek 
korábban a hőtlen Kecseti László birtokai voltak, aki Szentgyörgyi és Bazini János korábbi erdélyi vajda 
híveként felkelést robbantott ki.  

1468.11.23. napján kelt a kolozsmonostori konvent okirata szerint Rápolti György, Gothárd erdélyi prépost 
(Rápolti György testvére) és Erdélyi András és testvérei pereiben egyezség született. Az egyezség sze-
rint az Erdélyiek Dengeleg egész birtokot, Kecset felét és Felsıthewk felét átengedték Gothardnak és 
Györgynek 350 aranyforintért. 

1470.01.28. napján kelt okiratban Mátyás király Rédey Jánosnak adta a hőtlenné vált Kecseti László birto-
kait, azokat is, amelyeket korábban Rápolti Györgynek adott, és amelyek Rápolti György magvaszakadá-
sa miatt (!?) újra eladományozhatóvá lettek. 

1471.09.20. napján kelt a kolozsmonostori konvent okirata, amely szerint özvegy Kecseti Lászlóné és gye-
rekei eltiltották Rápolti Györgyöt és Gothard prépostot Kecset, Felsıthewk, Dengeleg birtoklásától. 

1472.12.01. napján kelt a kolozsmonostori konvent okirata, amely szerint a konvent elıtt Kecseti László öz-
vegye ıt és társait eltiltotta Kecset és Dengeleg birtokok elfoglalásától. 

1473.01.15. napján kelt a kolozsmonostori konvent okirata, amelyben a maga és leányai (Ilona, Katalin) 
nevében is egyezséget kötött kiegyezett fogott bírák útján Kecseti László özvegyével Hory birtok feletti 
jogvitájukban. Rápolti György 200 aranyforint lefizetése ellenében átengedte a Kecsetieknek a Kecset-en 
lévı birtok felét kúriával, Felsewthewk felét, Dengeleg birtokot. Mivel özvegy Kecseti Lászlóné az ösz-
szeget nem tudta megfizetni (az okirat szerint szegény volt), Dengeleg felét zálogba adta Rápolti 
Györgynek. 

1477-ben, vétel és csere jogcímén Deng helységhez formált jogot. 
1478.12.06. napján kelt okiratban a rápolti, oláh-rápolti, bakaji és balbuki részeit Mátyás király macskási 

Tárnok Péter királyi tárnoknak adta. 

1,269,979. bercenci, piskinci Aranyi Borbála (okirati elıfordulása: 1494) † 1494 után 
II. Ulászló király utasítására (Corvin János ellentmondásával) Vajdahunyad város, és az ottani vasbányák és 

„oláh falvak” birtokába zálog jogcímén beiktatták. 
 

1,269,982. Léhi Sorba 
Pestyéni család egyik ága a Léhi-ág. 

 

1,270,096. bertóti Bertóthy Miklós (okirati elıfordulása: 1404-1439) † 1439. nov. 2. után 
1420.08.12. napján kelt okiratban Sáros megye igazolta, hogy Miklóshoz küldöttet küldött több ügyben, pl.: 

jobbágyaik és familiárisaik vitáiban. 
1421.02.20. napján Budán kelt okiratban Haraszti Poch László és Bertóthy György felpereseknek Miklós al-

peres elleni hatalmaskodási perében megállapította, hogy Miklós nem jelent meg a nádor bírósága elıtt. 
1422.12.21. napján kelt okiratban Sáros megye igazolta, hogy Miklós panasza alapján megállapította, hogy 

Frich-i Kelemen jobbágya Miklós egy jobbágyának gabonáját megsemmisítette. 
1427.06.06. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király elıírta a jászói konventnek, hogy vizsgálja ki 

Miklós és fia panaszát. A panasz szerint Miklóst meg akarta ölni Hedryghi Miklós. 
1430.07.28. napján kelt a szepesi káptalan okirata szerint Bertóthy Miklós kérésére átírta Pál plébános és 

társai 1420.09.02. napján kelt oklevelét. 
1439.11.02. napján kelt okirat szerint Sáros megye vizsgálata bizonyította, hogy Bajoni Imre Miklós és fia, 

Gölnici Miklós jobbágyát megzálogolta 250 dénárral. 
 

1,270,100. raszlavici Raszlaviczay István (okirati elıfordulása: 1464) 
1464-ben új adományt kapott Raszlavicára, Ábránfalvára. 

 

1,270,144. Márton (Bégány család) (okirati elıfordulása: 1351) 
 

1,270,160. Ilosvay László (okirati elıfordulása: 1451-1476) † 1476 
Fia, László (635,080) elsı, ismeretlen feleségétıl származik, második felesége Bilkey Anna (oe.: 1460-1469). 
Hunyadi János munkácsi várnagyaival többször összetőzésbe keveredett. 
1451,1452, 1457 és 1459 években királyi ember. 
1463-ban Mátyás király anyjával, Szilágyi Erzsébettel volt birtokvitája. 
Mátyás király seregében Pata várának ostrománál harcolt. 
1467-ben megszerezte a Bilkeyek Rákóc, Dobróka, Misztice és Bilke falvakban lévı birtokait. 
1470-ben ügyvéd. 
1471-ben Szirmay Foris (317,954) társával zálogba vette az ilosvai uradalom ¾-ét. 
Több hatalmaskodási és birtokpere is volt. 
Pallosjogot szerzett a családnak. 

 

1,270,168. = 317,536 
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1,270,192. Jakcs János (okirati elıfordulása: 1397-1431) † 1431. márc. 20. – 1432. máj. 3. 
között 
1408.06.07. napján Budán kelt okiratban Garai Miklós nádor (2,542,866) igazolja, hogy ı és társai az Oro-

szy nemesek és társaik elleni perben (mely Pusztabene elfoglalása miatt indult), kiegyeztek, és kije-
lentették, hogy négy békebíró döntését elfogadják. 

1410.11.12. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király utasította a leleszi konventet, hogy csere jogcí-
mén iktassa be ıt és apját és társait Nagmüsse birtok felébe. 

1423.04.23. napján Kuzsalyban kelt okirat szerint Jakcs János 150 aranyforintot kapott kapott kölcsön, 
melyért 8 darab 48 márka súlyú ezüsttálat adott sombereki Erdélyi Antalnak (1,271,892), azzal, hogy 
ezek Antal tulajdonába kerülnek, ha a kölcsönt nem fizeti vissza. 

1427.03.07. napján Brassóban kelt Zsigmond király oklevelében már székelyispán, mely tisztségét 1432-ig 
biztosan betöltötte. 

1,270,193. N. Margit (okirati elıfordulása: 1417) 
 

1,270,196. Nyársapáti László (okirati elıfordulása: 1434-1456) † 1456. május - június 
Kun származású család sarja. 
1434-ben Zsigmond király Besenyıt és Felsınyársapátot a Nyársapáti családnak adományozta. 
1434.05.01. napján a ceglédi Clarissa apácák a Nyársapátiaknak szóló adománnyal szembeni panaszt tettek 

(egyben László ellen is), amibıl olyan per fakadt, amely 1505-ben zárult le. A Clarissa apácák nemcsak 
panaszt tettek, hanem háborgatták is a Nyársapátiakat annak ellenére, hogy Zsigmond király a 
Nyársapátiaknak adott igazat. 

1446-ban Nyársapáti László egy vitás esetben elvette Dabas Máté 8 ökrét, illetve Búzás János 16 aranyat 
érı borát. 

1451-ben többekkel szemben hatalmaskodott, emiatt a fejérvári konvent kivizsgálta az ügyet. Augusztus 
12-én beterjesztették a vizsgálat eredményét, ami Nyársapáti Lászlóra kedvezıtlen volt. A per ezután 
határvitaként folytatódott, ebben viszont Nyársapáti Lászlónak adtak igazat. 

1453-ban a Clarissa apácák (látva, hogy a per számukra kedvezıtlen fordulatot vett), V. László királyhoz 
fordultak, aki május 17. napján utasította az eljárókat, hogy hozzanak végre ítéletet. 

Nyársapáti László ezután is hatalmaskodott még 1455-ben is, (pl.: július 25-én lekaszálta a réteket és 
felszántotta a maga számára), ezért 1455.10.06. napjára megidézték. 

1455.12.01. napján a jelenlétében tárgyalták az ügyét, ahol tanúvallomások szerint az általa elbirtokolt 500 
hold pusztába visszahelyezték az apácákat.  

Nyársapáti László a királyhoz fordult, aki újra elrendelte a panasz kivizsgálását, ahol megállapították, hogy 
Terettegyháza mégis Lászlóé. Emiatt az apácákat kártérítésre ítélték 1456.01.13. napján. Így végül két 
ellentétes ítélet volt hatályban egyszerre. 

1456.05.01. napjára a királyi személynök elé idézték Nyársapáti Lászlót, de a pere befejezését már nem 
élte meg. 

 

1,270,198. = 2,542,684 
1,270,199. = 2,542,685 
 

1,270,256. Bardocz György 
 

1,270,264. Bellyéni László (okirati elıfordulása: 1446) 
 

1,270,266. Jánossy Albert 
1,270,267. Novák(y) Erzsébet 
 

1,270,528. „Pethew” Péter (Puky család) (okirati elıfordulása: 1457) 
1,270,529. N. Kata (okirati elıfordulása: 1469-1476) 
 

1,270,784. Domokos de Zemere (Szemere család) „de Kak” (okirati elıfordulása: 1380-1400) 
I. Lajos király bánja (?) volt. 
Legfontosabb birtokai: Borsodszemere, Zsolca, Aszaló. 
Hiányos a genealógiája, az itt közreadott generációk és Domokos között egy-két generáció kimaradhatott, 

ezért (hogy tévedésbe ne essünk, a megszokottól eltérıen nem sorszámozom az ıseit) 
 

Miklós (Szemere család) (okirati elıfordulása: 1320-1360) 
Apja: Mihály (Szemere család) † 1255 elıtt 
IV. Béla király udvarában nevelkedett. A családi hagyomány szerint a tatárokkal szembeni harcban sebesült 

meg, ezt szimbolizálja a címerben a nyillal átlıtt láb. IV. Béla király Abony birtokot adományozta neki 
szolgálataiért. 

Apja: Leusták (Szemere család) (okirati elıfordulása:1247-1255) 
1247. és 1255. években IV. Béla adományleveleiben szerepel, pl. Tugárt megszerezte. 

 

1,270,786. Miklós Bakos de Gagy (Bakos család) (okirati elıfordulása: 1344) 
 

1,270,816. Fúló János (okirati elıfordulása: 1413) 
Házteleke birtokosa. 
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1,270,824. Szendi Imre (okirati elıfordulása: 1424) 
 

1,270,826. Csanyi Márton † 1510 elıtt 
1,270,827. N. Erzsébet † 1516 után 
 

1,270,832. Baktai Gergely (okirati elıfordulása: 1406-1430) † 1430. júl. 3. után 
1407.10.06. napján kelt okiratban a leleszi konvent bizonyítja, hogy Kállay Miklós a maga és Baktai Gergely 

nevében Jánost, a korbáviai ispánt és társait eltiltotta attól, hogy Lórántháza birtokot elfoglalja. 
1409-ben szabolcsi alispán és Pálóci Máté (1,268,262) familiárisa. 
1417-1418 között szabolcsi ispán. 
1420-1425 között beregi alispán.  
1425.12.15. napján Kállóban kelt okiratban Szabolcs vármegye alispánja és a szolgabírák jelentették Zsig-

mond királynak, hogy Baktai Gergely és Dersi Cantor Barla között a vármegyei törvényszéken nem 
történt kardrántás és gyalázkodás. 1426.03.23. napján ehhez hasonló tartalmú okirat született. 

1427-1430 között szabolcsi alispán  
Elég sok okiratban szerepel, de ezek általában a szabolcsi alispánságával függnek össze, így itt nem 

tárgyaltam ıket, az utolsó okirat pedig, amelyben még élıként említik, 1430.07.03.-án kelt. 
 

1,270,848. Miklós (Kinisy család) (okirati elıfordulása: 1352) 
 

1,270,872. Buthkai „Keszeg” Péter (okirati elıfordulása: 1410-1430) 
1418.10.31. napján a leleszi konvent Budán jelenti Zsigmond királynak, hogy beiktatták a Károlyiakat azon 

bervei birtokrészbe, amelyet Buthkai Keszeg Péter nekik zálogosított el. 
 

1,270,874. Károlyi (Lancelot) László (okirati elıfordulása: 1394-1441) † 1441 - 1447 között 
Sárkányrend lovagja. 
Vele kapcsolatos oklevelek a Károlyi levéltárban találhatóak.  

= 1436. elıtt 
1,270,875. Hencidai Katalin (okirati elıfordulása: 1436-1469) 

Elsı férje: Marjai (Gyapoli) Péter (†1436 elıtt). 
 

1,270,876. = 1,271,152 
1,270,877. = 1,271,153 
 

1,270,880. Szilassy „Zágrábi” Fábián † 1450. jún. 22. elıtt 
1,270,881. Bátyai Ilona (okirati elıfordulása: 1450) † 1450. jún. 22. után 

1450.06.22. napján kelt a váci káptalan okirata, amely szerint Vince váci püspök arra tekintettel, hogy nı-
testvérének (?), Ilonának (Zylas-i Zagrabius Fábián özvegye) a férjétıl származó értékes javakat, ame-
lyeket a Zylas-i gyermekek (György és Ágota) kiskorúsága miatt Ilona engedélyével ı kezelte, 
„kárpótlásul” a következı adományokat tette: Györgynek Buda városi házat, a hozzátartozó Palotha és 
Sykathor birtokokkal, Ilonának és Ágotának Pest városban lévı házat, Pylys birtokrészét és 
Harthyantheleke birtokot.  

 Az oklevél fordítása problémás, mert a fordítások egy része szerint Vince váci püspök nem Ilona, hanem 
Fábián testvére volt. Más oklevélben Palothai illetve Palotai Szilassy Vince néven említik a püspököt. 
Engel Pál szerint a váci püspök a Szilasi család tagja volt, tehát valóban az lehet igaz, hogy Zágrábi 
Fábián rokona volt. 

 

1,270,912. László (Putnoky család) (okirati elıfordulása: 1388-1427) † 1427 után 
Valószínőleg Jolsvai György familiárisa. 
1421-1427 között keselkıi várnagy. 

1,270,913. N. Krisztina (okirati elıfordulása: 1448-1462) 
1,270,916. felsı-gechei „henningi” Gechey Sebestyén (okirati elıfordulása: 1410-1427) 

Zsigmond király hő katonája.  
1410.04.23. napján kelt Zsigmond király okirata, amely szerint Sebestyén többször, és különösen a boszniai 

hadjáratban kitüntette magát, ezért Tarkı és Henning adományokat kapta testvérével. 
1423.09.15. napján kelt a szepesi káptalan bizonyságlevele, mely szerint ötvenedmagával együtt letette azt 

az esküt Tarkıi Bertalan, amelyre a Gechey Sebestyén és testvére (László) elleni perben ítélték, és 
amely arra vonatkozott, hogy Sebestyén Wyhennegh birtokát Tarkı felıl nem foglalta el.  

1423.10.06. napján kelt a szepesi káptalan bizonyságlevele, amely szerint Tarkıi Berthold letette harmad-
magával azon esküt, mely szerint Sebestyén Henning-i jobbágyát nem fosztotta ki.  

1427-ben a portális összeírás szerint 28 portája volt Hilyón, 15 portája Bukóczon. 
 

1,270,918. Abádi György (okirati elıfordulása: 1399-1449) † 1450. aug. 3. elıtt 
Magiszter. 
1380-ban Abádi Sebestyén a nádor elıtt elıadta, hogy ı és László vajda (és más Losoncziak) közös ıstıl 

származnak, ezért az ilyen eredető javakban osztályt kért. László vajda tagadta ezt, a per tovább hú-
zódott, majd 1399. évben Bebek Detre nádor (2,536,662) elıtt megjelent (néhai Sebestyén fia) György, 
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valamint a Losonczi leszármazók, és nyolc oklevelet mutattak be 1251-1399 közötti idıszakból (ezek 
ismertetésétıl eltekintek). Végül abban állapodtak meg a felek, hogy (az 1335. évi oklevél szerint, mely 
leánynegyed kifizetésével függött össze), György nıági örökös, azonban ezt sem tartották kellıen 
bizonyítottnak, így a nádor elrendelte, hogy György ötvened magával az egri káptalan elıtt tegyen erre 
esküt. 

1414.10.26. napján kelt az egri káptalan okirata, mely szerint ı és társai Nagyiván pusztabirtokot telepítés 
céljából átadták Eszeny fia Lászlónak és társainak. 

1424.02.25. napján kelt az egri káptalan oklevele, amely szerint Abádi György a maga és fiai nevében be-
jelentette, hogy Nagyiván birtokot ugyan eladta Eszenyi Lászlónak és társának, azonban ezek a birtokot 
visszaadták, és így György felmentette ıket a fizetési kötelezettségük alól. 

1425.03.29. napján Tatán kelt Zsigmond király oklevele, amely szerint a király ugyan megtiltotta neki és 
testvérének, hogy Szent György napján vásárt tartsanak, azonban miután ı és testvére Lırinc igazolta 
az országnagyok elıtt, hogy 176 (!) év óta a családjuk tartja a vásárokat, újra engedélyezte nekik  azt. 
Az igazolás egy 1251. évi, az egri káptalan által kiállított oklevél volt. 

1450.08.03. napján kelt okiratban már testvére, Lırinc képviselte a lányát, feltehetı, hogy már nem élt 
ekkor. 

 

1,270,960. „Máriás” László (Máriássy család) (okirati elıfordulása: 1378-1418) 
Elsı felesége Veres Sebesi Dorottya (László lánya). 
1378-ban már Perényi Ilona a felesége. 
A márkosfalvi Máriássy család ıse. 

= 1378. elıtt 
1,270,961. perényi Perényi Ilona / Ágnes (okirati elıfordulása: 1354-1391) † 1394. ápr. 24. 

után 
Némi bizonytalanság mutatkozik Perényi Ilona (esetleg Ágnes) családfában történı elhelyezése tárgyában, 

ugyanis egyes források apósa feleségeként említenek ilyen nevő Perényi családtagot. A Máriássy család 
történetérıl szóló nagyszerő könyvben itt Ágnes (Miklós lánya) szerepel, apósa feleségénél pedig Ilona 
(Miklós lánya). Ellenkezı bizonyításig Engel Pál adatait követem. 

Utoljára –özvegyként- 1394.04.24.-én említi oklevél. 
 

1,270,962. = 1,271,360 
1,270,963. = 1,271,361 
 

1,270,992. János (Tárcai család) (okirati elıfordulása: 1385-1422) † 1422. jan. 1. után 
Magiszter. 
Elsı oklevél, amiben szerepel a szepesi káptalan 1385.02.21. napján kelt, és egy zálogügyet leíró oklevele. 
Az utolsó oklevél, amiben még élıként szerepel, a szepesi káptalan 1422.01.01. napján kelt oklevele. 

1,270,993. N. Anna (okirati elıfordulása: 1436) † 1436. jún. 27. után 
1436.06.27. napján Budán kelt Zsigmond király oklevele, amelyben ı, és fia bevezetését elrendeli a jászói 

konventnél a Sarus várhoz tartozó Kissáros birtokba, és a parókiális egyház patrónusának birtokába. A 
beiktatás 1436.07.20. napján megtörtént. 

 

1,270,994. Tarkövi János 
 
1,271,004. Henning von Cernin (okirati elıfordulása: 1437-1459) † 1463. jan. 31. elıtt 

Szomszédvárat a fiúsított felesége révén szerezte meg, Véglest pedig zálogbirtokként kapta. 
1437-ben Kussói Jodokkal, mint királyi udvari katona, zálogba kapta (4000 aranyforintért) Cherep várát, 

Kövesd és Keresztes helységet. 
1442-46 között szerezte meg Zselint. 
1440.01.10. napján Budán Erzsébet királyné a szász székeknek megparancsolja, hogy az 1438. évi szent-

mártonnapi cenzust adják meg Henningnek, aki ekkor „testır”-ként szerepel az okiratban. A cenzust 
még 1446-ban sem fizették meg, végül már Hunyadi János is beavatkozott az ügybe. 

1441-ben a véglesi vár kapitánya. 
1446-tól „Szomszédvári” néven is említik. 
Ezután sok fajta okiratban szerepel, ezeket nem tartottam lényegesnek közölni, mert rá vonatkozóan 

értékes információkat nem tartalmaznak, pl.: 1454.05.13.-napján kelt okiratban csak zágrábi birtokos 
nemes. 

1457.03.21. napján királyi lovászmester. 
1458.01.17. napján még biztosan élt. 

= 1439. aug. 29. - 1442. aug 17. között 
1,271,005. szomszédvári Tót Dorottya (okirati elıfordulása: 1447-1476) † 1482. máj. 18. után 

1439.08.29. napján Albert király fiúsította, Szomszédvár örököse fiúsítása révén. 
1452.06.21. napján birtokügyben okiratot állíttat ki férjével együtt.  
1457.02.07. napján ı és férje átiratott egy okiratot, mely szomszédvári Tóth Jánosra vonatkozott. 
1462-ben férjével együtt kötelezte magát arra, hogy egyes birtokokat a zágrábi Szent Erzsébet kórháznak 

fognak adni. 
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1472.07.06. napján kelt okirat szerint Mátyás király átírta a zágrábi káptalan 1472.05.08. napján kelt okle-
velét, amely szerint Tót Dorottya a gyerekei (így János) nevében is Zthopnyk birtokát a zágrábi Szent 
Miklós kolostornak és a Szent Katalin kápolnának és az ott élı barátoknak adta. 

1472.11.21. napján Frangepán Bertalan felesége. 
1482.05.18. napján még élt. 

 

1,271,006. csábrági és litvai Horvát Damján (okirati elıfordulása: 1453-1475) † 1475. febr. 7.  
Okiratokban elıfordult még „zelecsényi” elınévvel is. 
1463.05.08. napján kelt okiratban „szelcei” elınévvel még csábrági és visegrádi várnagyként szerepel, ek-

kor megvásárolta Devicse, Méznevelı, Lehotka, Teplicska, Princsfalva birtokokat Pálóci László ország-
bírótól. A beiktatásnak Mátyás király elıtt Kazai György és társai ellentmondtak július 19-én. 

1464.09.14. napján Mátyás király átírta az 1463.05.08. napján kelt okiratát a számára. 
1465.01.12. napján kelt a budai káptalan oklevele, amely szerint több zálogbirtokba bevezette ıt és testvé-

rét. 
1465.04.05. napján kelt okiratban Mátyás király megtiltotta neki (ekkor visegrádi és lipcsei várnagy) és má-

soknak, hogy a jeszenyıi jobbágyoktól Lypche mezıvárosban vámot szedjenek. 
1467. elıtt már megszerezte Litvát (Csábrág), ekkor vette fel a „litvai” elınevet. A vár tartozékai voltak: 

Varbók, Méznevelı, Apova, Kormosó, Stefoltó, Szentantal. 
1467.10.20. napján kelt a sági konvent okirata, amely szerint Albert bozóki prépost a konvent nevében 

egyezséget kötött Damjánnal és testvérével, így minden hatalmaskodási pert megszüntettek, egyben 
pedig 33 aranyforintot fizettek a prépostnak.  

1467.12.07. napján kelt okiratban található Albert bozóki prépost panasza, amely szerint amikor egy jobbá-
gyukat el akarták fogni, az Litva várába menekült. Az ıt üldözı jobbágyokat becsalták a várba majd 
Damján felesége a familiárisokkal elfogta ıket annak ellenére, hogy a bozóki egyház olyan királyi joggal 
rendelkezett, mely szerint a jobbágyait más nem foghatja el. Damján a jobbágyokat nem engedte ki, 
éheztette és hideggel kínozta ıket. 

1468-ban megszerzett Szécsénka, Nagyfalu, Szalatnya felét. 
1469-ben, amikor Litvába beiktatják, aulicus. 
1470 elıtt visgerádi várnagy és királynéi kincstartó. 
1470. január - 1474. június között horvát-dalmát bán. 
1471. október - 1473. november között szlavón bán.  
1474-ben a Jánokyak és Vajdayak tiltakoztak ellene, hogy elzálogosította Nagytúrt és Cserit. 
1474.04.20. napján Budán kelt okiratban Mátyás király kötelezte a budai káptalant, hogy vizsgálja ki azt a 

panaszt, mely szerint az esztergomi egyház jobbágyaitól Damján és Péter Zenthantal birtokon vámot 
szedtek. 

1474.07.26. napján kelt okirat szerint a csázmai káptalan elıtt Spanych György és társai zálogba adták neki 
a Wyswnewycza szöllıjüket 24 aranyforintért azzal, hogy azt csak 12 év múlva válthatja vissza. 

1475.10.18. napján Budán kelt okiratban Mátyás király vizsgálatra kötelezte a sági konventet az ı és társai 
(pl.: felesége) panasza ügyében. A panasz szerint Horvát Péter és familiárisai Horvát Damján halála 
(1475.02.07.) után –amikor a király Sziléziába vonult- elfoglaltak Litva-i birtokrészeket, és nem adták 
vissza. A panasz október 31-én igazolást nyert.  

= 1467. dec. 7. elıtt 
1,271,007. Somosi Fruzsina (okirati elıfordulása: 1467-1476) † 1476. aug. 21. - 1477. febr. 3. 

között 
1467.12.07. napján kelt okiratban található Albert bozóki prépost panasza, ami szerint amikor egy jobbá-

gyukat el akarták fogni, az Litva várába menekült. Az ıt üldözı jobbágyokat becsalták a várba majd 
Damján felesége a familiárisokkal elfogta ıket annak ellenére, hogy a bozóki egyház olyan királyi joggal 
rendelkezett, mely szerint a jobbágyait más nem foghatja el. Damján a jobbágyokat nem engedte ki, 
éheztette és hideggel kínozta ıket. 

1475.12.15. - 1485.12.23. között többször szerepel a Balassa levéltár egyes okleveleiben. 
1475-ben (kelet nélkül) keletkezett okiratban Báthory István országbíró kötelezte a budai káptalant, hogy 

Damján özvegye (ekkor Balassa Lászlóné) és gyermekei valamint Horvát Péter és gyermekei közötti 
egyezség alapján Litva és Kıvár várak ügyében ossza fel a várakat, ingóságokat.. 

1475.05.24. napján kelt okiratban Országh Mihály nádor (1,271,472) bizonyította a békés egyezséget, mely 
Fruzsina és Horvát Péter, valamint Nyenyei Lırinc és társai között Kezwholcz, Lam, Zwchan stb. birtokok 
ügyében jött létre.  

1475.10.04. napján kelt okiratban Országh Mihály nádor (1,271,472) kötelezte a garamszentbenedeki kon-
ventet, hogy szólítsa fel Horvát Pétert, engedje meg Fruzsinának, hogy egyezségük alapján elfoglalhassa 
Litva vár felét. Fruzsina kijelentette, hogy az egyezséget végre akarja hajtani.  

1475.10.18. napján Budán kelt okiratban Mátyás király vizsgálatra kötelezte a sági konventet az ı és társai 
panasza ügyében. A panasz szerint Horvát Péter és familiárisai Horvát Damján halála (1475.02.07.) után 
–amikor a király Sziléziába vonult- elfoglaltak Litva-i birtokrészeket, és nem adták vissza. A panasz 
október 31-én igazolást nyert.  

1475.12.15. napján kelt okiratban Báthory István országbíró oklevele, mely szerint ı és gyermekei, vala-
mint Horvát Péter és gyermekei fogott bírák útján a közöttük Litva és Kevar castrumok és Bajnócz iránti 
perben egyezséget kötöttek, és egymás között egyenlı arányban felosztották a birtokokat. 

1476-ban mint Balassa Lászlónét, egy ügyben Pelényi Pál ügyvéd képviselte. 
1476-ban litvai Horvát Péter sógorával osztozik a litvai várbirtokon. 
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1476.08.21. napján Budán kelt okirat szerint Mátyás király kivizsgáltatta a Sági konventtel Fruzsina 
panaszát, amely szerint június 24. körül Horvát Péter elfoglalta az ı zelchi jobbágytelkét és azt familiá-
risának adta. Október 4-én jelentette a budai káptalan, hogy a birtokot visszakapta Fruzsina. 

Ilyen hasonló ügyekben szerepel továbbra is. 
1477.02.03. napja elıtt kelt a végrendelete, mert ezen a napon már végrendeleti tanúkat idéztek, tehát 

ekkor már nem él. Az 1477.02.20. napján kelt okiratban egyértelmően jelzik, hogy már néhai. 
 

1,271,008. Benedek (Szinyei Merse család) (okirati elıfordulása: 1374-1392) 
1374.10.06. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, amelyben bizonyítja, hogy elıtte az ı nevében el-

tiltották Zudar Pétert (2,542,792) és Györgyöt a két „Zyurne vizy folyók közötti” birtokai elfoglalásától, 
melyeket ı örökölt. 

1392-ben kelt okiratban fordul elı utoljára élıként, ekkor az oklevélben a Rozgonyiak rokonának mondják. 

1,271,009. haraszti Haraszthy Ágota (okirati elıfordulása: 1412-1423) † 1423. okt. 28. után 
1412.05.29. Kassán kelt okiratban Alsomera-i István tanúsította, hogy ı (ekkor Haraztyi László felesége) 

Ágota és Benedektıl született Péter fia megfizették adósságukat, ami 50 forint volt, emiatt visszaadta 
nekik a Zwynye folyón levı malmot és egy telket Jerenye faluban. 

1423.10.28. napján kelt okiratban a szepesi káptalan jelentette ı és társa felperesek, néhai fia özvegye 
(Beáta) közötti perben október 24-én Szinyei Merse Jánost visszahelyezték Delethe birtokba (és az Wyfalu-
i vám fele birtokába) figyelmen kívül hagyva az ı (azaz János nagyanyja) és mások ellenmondására.  

Második férje haraszti Pócs László. 
 

1,271,010. csúzi Csúzy Miklós (okirati elıfordulása: 1391) 
1,271,011. Gagyi Zsuzsanna (okirati elıfordulása: 1391) 

1424 február 4. napján a zobori konvent elıtt kelt okirat tisztázza személyét. 
 

1,271,012. berzeviczi Berzeviczy Tamás (okirati elıfordulása: 1387-1416) † 1416. máj. 5. 
után 
Magiszter. 

1,271,013. gerendi Gerendi Erzsébet (okirati elıfordulása: 1411-1414) 
İsfája a következıkön alapszik:  

„…Wáradgyai vagy Járai Kata mint Péter alvajda leánya egy 1405-ben junius 25-én kelt levélbıl deről ki. 
Ezen oklevélbıl még kitetszik, elıször: hogy e Kata a kihalt Gerendi család egy ivadékának volt a neje, 
kitıl gyermekei: Gerendi László és Gerendi Erzsébet, ki ekkor Berzeviczy Tamásné”…  

(TURUL 1884-4, Járai Péter alvajda és maradékai) 
 

1,271,028. sóvári Sós György (okirati elıfordulása: 1432-1452) † 1452. aug. 17. után 
1432-ben aulicus. 
1435-1438 között a pécsváradi apátság kormányzója. 
1435-1440 között sárosi ispán és várnagy. 
1447-ben elıkelı. 
1450-ben Hunyadi János familiárisa, óbudai várnagy. 
1450-1452 pozsonyi ispán és várnagy. 
1452.08.17.-én keltezte utolsó oklevelét. 

 

1,271,040. vajai Vay Benedek (okirati elıfordulása: 1325-1349) † 1349. ápr. 2. után 
İ használta elıször a „vajai Vay” elınevet. A név leggyakrabban Way-formában fordult elı a korabeli 

okiratokban. 
1342.03.24. napján kelt a váradi káptalan oklevele, amelyben jelentette Károly Róbert királynak a Laskod 

és Vaja birtokok megosztását Vay Benedek és társai között a fejvesztésre ítélt Medve családbeliek volt 
birtoka tekintetében. 

1343-ban kelt (ponjtos keltezés nélkül fennmaradt) I. Lajos király oklevele, amely szerint ı és társai, 
másrészrıl István (speciális notarius) között Vaja és Eır birtok határjárási ügyében a felek úgy 
határoztak, hogy nemesek döntésére bízzák az ügyet. 

1344.09.03. napján Visegrádon kelt Pál országbíró oklevele, amely szerint olyan per van folyamatban, me-
lyet Detre fia Mihály és társai Vay Benedek és társai ellen indított. A pert halasztotta.  

1346.02.21. napján Budán kelt Miklós nádor oklevele, amely szerint Laskodi András pert indított ellene és 
társai ellen. 

1347.03.09. napján Budán kelt I. Lajos király bizonyságlevele, amely szerint Laskod és Vaja birtokok ügyé-
ben a felek (köztük Vay Benedek is) osztoztak. 

1347. májusában Budán kelt János veszprémi püspök és titkos kancellár okirata, amelyben a kiállító tudat-
ta, hogy daróci Szıke János Vay Benedek és társai nevében kijelentette, hogy ki fog fizetni 1 márka 
békebírságot. 

Több hasonló okiratban szerepel, utoljára 1349.04.02. napján. 
 

1,271,056. „Fodor” Ferenc de Csicser (Csicseri Orosz család) (okirati elıfordulása: 1374-
1425) 
1397-ben Drugeth László familiárisa és ungi alispán. 
1397.09.15. napján ügyvédet vall.  
1403-ban Zsigmond királyhoz hőtlenné lett. 
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1406.05.29. Budán kelt oklevélben Zsigmond király azon perben, ahol Fodor Ferenc képviselte feleségét és 
amely a Dersiek ellen indult, a Boszniában harcoló Dersiek perhalasztó kérelme ellenére ítéletet hirde-
tett, és Jánosy és Hodos birtok 1/3-át Kántor Margitnak ítélte. 

1413-ban a leleszi konvent elıtt zálogügyben szerepel. 
1415.04.12. Visegrádon kelt a leleszi konvent oklevele, mely szerint a konvent Zsigmond király utasítására 

vizsgálatot tartott Perényi Miklós hatalmaskodása miatt, melynek sértettei ı és rokonai voltak. 
1415.07.15. napján a leleszi konvent egy újabb – sérelmére - elkövetett hatalmaskodást vizsgál. 
1415.07.31. napján a leleszi konvent igazolja egy elszámolási ügyben, hogy ı és fiai kifizettek 300 forintot. 
1415.08.29. a leleszi konvent egy 1411.08.21. napján éjjel Wys birtokon történt hatalmaskodást vizsgál, itt 

is ı és rokonai voltak a sértettek. 
1415.09.05. Visegrádon Garai Miklós nádor (2,542,866) elhalasztja a perét özvegy Upory Miklósné és fia 

ügyében. 
1415.10.09. napján a leleszi konvent elıtti hatalmaskodási ügy sértettje. 
1417-1423 között rengeteg hasonló ügye maradt fenn, ezek ismertetését mellızöm. 

1,271,057. Kántor Margit (okirati elıfordulása: 1406) † 1406. máj. 29. után 
A „jánosi”, „dersi”, „hodászi” család tagja. Legvalószínőnbb, hogy a nagyapja „derzsi” Kántor Miklós (okirati 

elıfordulása: 1305-1326) lehetett. 
1406.05.29. napja után Széchényi Frank országbíró (5,085,598) kötelezte a leleszi konventet, hogy Dersfi 

Antalt és társát Kántor Margit akarata ellenére iktassa vissza következı birtokokba, amíg a per be nem 
fejezıdik: Ders, Hodor és Jánosi. 

 

1,271,072. nagymihályi Pongrácz Dienes / Dionysius (okirati elıfordulása: 1393-1434) 
A Sztáray levéltárban találhatóak a vele kapcsolatos oklevelek. 

1,271,073. N. Veronika (okirati elıfordulása: 1427) 
 

1,271,104. Tyukodi Beren Péter (okirati elıfordulása: 1352-1380) 
 

1,271,152. Csáholyi János (okirati elıfordulása: 1409-1459) † 1459-1460 ısze között 
Krasznai fıispán.  
1426-ban Sonkád és Palád ügyében intézkedik. 
1426-1428 között Zsigmond király délvidéki tartózkodása során Boszniában harcolt a törökök ellen, ahol 

László testvérével fogságba került. 
1429-1439 között udvari familiáris, Zsigmond király udvarnoka.  
1429-ben Tibatelke birtokosa, Brankovics György familiárisa. 
1436-ban Maday László ellen Csáholyi János és László pert folytatott. 
1453-ban néhai felesége rokonságával pereskedik a Debreceni család öröksége ügyében. 
1459-ben kusaly Jakcs György és gyerekei pert indítottak ellene és gyermekei ellen, melyben fej- és jószág-

vesztésre ítélték. A fej- és jószágvesztés okát nem tudni. 
1460 ıszén kelt oklevélben már csak fiai szerepelnek. 
Rengeteg okiratban szerepel, de a névazonosságok miatt ezen okiratok szétválogatása külön szakmai 

munkát igényel. 
Második feleségének írja Engel pál Jakcs Ilonát (okirati elıfordulása: 1444), ez azonban ellentmond annak, 

hogy Debreceni Zsófia 1450-ben még Sámson birtokosa volt, lehetséges persze, hogy a birtoklásra 
vonatkozó okirat keltezése nem helyesen ismert. 

= 1419 – 1424 között 
1,271,153. Debreceni Zsófia (okirati elıfordulása:1415-1450) † 1450-1453 között 

1415-ben és 1419-ben hajadonként szerepel Zsigmond király által kiadott oklevél szerint. 
1424-ben már férjezettként pereskedik a Váradi családdal Macs birtokáért. Ebben az idıben Hatházon la-

kott. 
1437.07.12. napján az egri káptalan egyik okiratában is említik. 
1450-ig Sámson egyik földesura. 

 

1,271,220. márkusfalvi és batizfalvi Máriássy Miklós (okirati elıfordulása: 1345-1381) 
Magiszter. Egyes források a fia feleségének tekintik a feleségét. 

1,271,221. berzevici Berzeviczy Skolasztika 
 

1,271,222. = 1,272,704 
1,271,223. = 1,272,705 
 

1,271,224. serkei Lorántffy Tóbiás (okirati elıfordulása: 1451-1495) 
1451..01.13.-án az egri káptalan oklevelében Abram birtok eladása miatti tiltakozásban érdekelt, mivel 

eltiltották Hunyadi Jánost és társát a birtok megvételétıl. 
1494-ben nıvérét kielégítette az ısi vagyonból. 

1,271,225. pálóci Pálóczi Margit 
Kérdéses a személye. 

 

1,271,226. = 317,848 
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1,271,227. = 317,849 
 

1,271,228. Derencsényi Imre (okirati elıfordulása: 1481-1493) †elesett, Udbina, 1493. szept. 
11. 
Tata és Komárom kapitánya. 
Királyi altárnokmester. 
1487-1490 között horvát-dalmát bán. 
Egyes források szerint nem hısi halált halt, hanem török fogságba került és méreggel ölte meg magát. 

1,271,229. szapolyai Szapolyai Orsolya † 1508. júl. 12. után; tem.: Porva 
1508.07.12. napján kelt okirat szerint Borsod vármegye elıtt kazai Gyulaffy Ferenc perelte ıt és lányát hét 

jobbágytelek miatt. Porva plébániatemplomában talált epitaphium szerint 1500-ban (böjt elsı vasár-
napja elıtti szombaton) halt meg, ekkor Perneszi Pál felesége volt. Ez felveti azt a kérdést, hogy ebben 
az esetben hogy perelhették 1508-ban. 

 

1,271,232. Pál (Madocsányi család) (okirati elıfordulása: 1380) 
 

1,271,264. Petry Mátyás (okirati elıfordulása: 1412) 
 

1,271,266. Czibaki Sándor Gergely 
 

1,271,280. Bogáti Miklós  
TURUL 1891-4 száma említi, hogy nem találja a kapcsolatot ezen Miklós és az ott nemzedékrendbe állított 

más Bogátiakkal. Nagy Iván sem tud továbblépni az általa közölt töredék folytatására. 
 

Megvizsgálva a Bogáthy családdal kapcsolatos forrásokat egy „Miklós” helyébe helyezhetı el az ısjegyzék-
ben szereplı Miklós, mivel azonban a kapcsolatra semmilyen bizonyíték nem utal közvetve sem, ezért az 
itt közölt ısfa –életrajzi adatok nélküli- közlésének a célja a további kutatás ösztönzése, illetve az itt 
közölt ısfa más kutatók által történı szabad felhasználása, hiszen az adatok jók, a kapcsolat az, ami 
mostanáig hiányzott. 

 

1,271,280. Bogáti Miklós 
 

2,242,560. Bogáthy László (oe.: 1440-1500) + 1500.02.17. elıtt 2.f. N. Krisztina (oe.: 1494-1500) 
2,242,561. toroczkószentgyörgyi Thoroczkay Potenciana (oe.: 1474-1484) + 1484-1494 között 

 

5,085,120. Bogáthy Péter (oe.:1435-1452) 1.f. tuzsoni Bolgár Erzsébet (oe.:1413-1436) 
5,085,121. Kölcsei Ágnes (oe.: 1452-1453) 
5,085,122. toroczkószentgyörgyi Thoroczkay Péter (oe.:1440-1448) +1474 e., 2. f. Alárd Dorottya (oe.: 

1474) 
5,085,123. Apafi Ilona (oe.: 1441-1445) 

 

10,170,240. „Veres” Bogáthy Imre (oe.: 1389-1438) 1.f. Gerendi Margit (oe.: 1411-1416) 
10,170,241. Járai N. 
10,170,242. Kölcsei Dénes (oe.: 1391-1424) 
10,170,244. Toroczkói László (Thoroczkay Család) (oe.: 1424) 
10,170,246. = 20,340,544 
10,170,247. = 20,340,545 

 

20,340,480. Herceg Péter (Bogáthy Család) (oe.: 1338-1366) 
20,340,482. Járai László 
20,340,484. Kölcsei Jakab (1328-1374) 
20,340,488. Miklós (Thoroczkay Család) (oe.: 1366-1384) 

 

40,680,960. Péter (Bogáthy Család) (oe.: 1297-1342) 
40,680,964. Mihály (Járai Család) 
40,680,968. Dénes (Kölcsei Család) (oe.: 1291-1308) 
40,680,976. István (Thoroczkay Család) (oe.: 1321-1326) 

 

81,361,920. Mikod (Bogáthy Család) (oe.: 1265-1298) 
81,361,936. Szentemágocs nb. Máté (Kölcsei Család) 
81,361,952. Ehellıs (Thoroczkay Család) (oe.: 1294-1321) 
162,723,840. Kökényesradnót nb. Mikod (Bogáthy Család) 
162,723,904. Ákos nb. Torockói Ehellıs (Thoroczkay Család) 

1,271,281. Kenesei Dorottya 
 

1,271,284. Apafi Miklós (okirati elıfordulása: 1504-1530) 
1504.11.14. napján kelt a kolozsmonostori konvent okirata, amely szerint cegıi Zalai István a rokonai ter-

hét is magára vállalta, és összes birtokrészét 441 magyar aranyforintért eladta Apafi Miklósnak, és szü-
leinek. 

Több oklevélben elıfordulhat, azonban a névazonosságok miatt ezek kiválogatására nem került sor, mivel 
az okiratok egyike sem tartalmazott olyan információt, ami indokoltá tette volna ezt az erıfeszítést. 

1,271,285. losonczi Bánffy Anna (okirati elıfordulása: 1519-1533) 
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1,271,286. Várdai István (okirati elıfordulása: 1480-1497) † 1504 
Második felesége N. Katalin (†1506 elıtt). 

1,271,287. hasasterjéni csúzi Markoss Ilona 
 

1,271,288. Szepesi István (okirati elıfordulása: 1441-1464) †1464. jún. 25. után 
1441.04.08. napján Budán kelt Hédervári Lırinc nádor oklevele, mely szerint a Szepesi családon belül több 

birtok tulajdonjoga rendezésre kerül, ebben érdekelt. 
1461-ben Szapolyai Miklós választottbíró elıtt osztozkodott a testvéreivel. 
1464.06.25. napján Budán kelt Pálóci László országbíró utasítása a váradi káptalanhoz, hogy Bolthida 

ügyében járjanak el, itt még élıként szerepel. 
Elsı felesége N. Anna (okirati elıfordulása: 1448). 

= 1462. elıtt 
1,271,289. Zoárdffy Margit (okirati elıfordulása: 1456-1477) † 1477. dec. 13. után 

1462-ben férjével együtt perelte Károlyi Lászlót. 
1477.12.13. napján kelt okiratban Báthory István országbíró kötelezte a leleszi konventet, hogy ıt és társait 

iktassa be Apáti, Szepes, Bodóháza, Pác, Bank birtokokba zálogjogon. 
 

1,271,296. nagybossányi és nagyugróczi Bossányi János (okirati elıfordulása: 1379-1413) † 
1413. okt. 9. után 
Magiszter. 
1379.03.01. napján Visegrádon kelt I. Lajos király oklevele, amely szerint Bossányi János elleni perben 

Szepesi Jakab országbíró „egy” másik Bossányi Jánost fej- és jószágvesztésre ítélt, azonban a király arra 
az esetre, ha az elítélt kielégíti az országbírót és Bossányi Jánost, az ítélet alól felmentette. 

1413.10.09. napján Visegrádon kelt okiratban Zsigmond király kötelezte a nyitrai káptalant, hogy adja ki 
neki és társainak azon (az elıdeik által itt letett) okirataikat, amelyek Bossány, Jánkfalva, Divék és más 
birtokok ügyében keletkeztek. 

1,271,297. N. Lucia (okirati elıfordulása: 1413) 
 

1,271,304. Szlopnai Gáspár (Oroszlánkıi család) (okirati elıfordulása: 1432) 
A Vágbesztercei várkapitány szolgálatában állt (úgy tőnik), ezért testvérével Kölesfalut kapta. 
1421-ben Perényi Miklós engedélyével Kölesfalut Hatnai Györgyre hagyhatták. 
1431-ben ifj. Stibor (2,542,798) familiárisa testvérével, aki nekik adta a mai Ádámfalvához tartozó 

trencséni falut. 
Zsigmond királytól 1432.10.18. napján címereslevelet kapott rokonaival Sienában. 
Nem egyértelmőek az okiratok a névazonosságok miatt, így ezek szétválogatása egy jövıbeli feladat lehet. 

 

1,271,312. csúzi Csúzy János (okirati elıfordulása: 1417-1438) † 1438. jún. 19. után 
1438.06.19.–én Budán kelt Hédervári Lırinc nádor perhalasztó oklevele Zekagh birtok ügyében, mely 

perben ı érdekelt volt. 
 

1,271,314. nagyapponyi Apponyi János / Jankó (okirati elıfordulása: 1418-1464) 
1418.06.15. napján a nyitrai káptalan elıtt az apja a maga és fiai nevében tiltakozott, hogy Appon-i Tamás 

özvegye (ekkor Selendorff-i Konrádné) Nadán birtok felét zálogba adja 1000 forintért férjének. 
1431.04.23. napján a zobori konvent elıtt Mochodlan-i részét 30 aranyforintért zálogba adta Királyffia-i Pé-

ter fiainak. 

1,271,315. födémesi Szobonya Sára (okirati elıfordulása: 1468-1468) † 1468.  nov. 7. után 
1468.11.07. napján a zobori konvent elıtt özvegyen nyugtatta fiait (Imre, Gáspár) a Keze, Kyskezi, Thor-

mocz, Veche, Baab, Appon, Nadan, Nadlyan, Sypko, Eur, Lehotka, Kowarcz és Mochodlan birtok után 
hitbérként és jegyajándékként megfizetett 80 arany forint ügyében. 

 

1,271,316. Zomor Miklós (okirati elıfordulása: 1393-1446) † 1446. júl. 17. – 1449. dec. 2. 
között  
1421-tıl kezdve sok okiratban szerepel, ezek nagy részét terjedelmi okok miatt mellızöm ismertetni.  
1421.02.18. napján kelt Zsigmond király oklevele, amely a Kyrthi Péter felperes által Zomor Miklós és társa 

alperesek ellen indult perben a pert május 1-re halasztotta. 
1421.07.19. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, amely szerint Alistali Miklós és társai nyugtat-

ták Zomor Miklóst és társait az ellenük elkövetett minden hatalmaskodás ügyében.  
1429.05.10. napján kelt a pozsonyi káptalan okirata, amely szerint a káptalan elıtt ı és társai nyugtatták 

özvegy Hédervári Imrénét és társait 18 forint és három kard visszaadásáról.  
1430.04.21. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, amely szerint Zomor Miklós korábban zálogba 

adta 62 forintért néhány telkét Fekete Jánosnak, azonban ezen a napon a zálogból ezeket kiváltotta. 
1435-ben több okiratban szerepel egy Tewkes birtokon lévı Dunán álló malommal kapcsolatban, ahonnan 

ıt elzavarta Fekete László, aki szerint a malomhely az ı szolgagyıri birtokán áll. A vita 1434-ben kez-
dıdött egy halakkal megrakott csónak elsüllyesztésével és más hatalmaskodással. 

1436.10.01. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele arról az egyezségrıl, amelyet ı és társai kö-
töttek azon perben, amelyben Theukes, Odvarnok, Vyfalu, Zolgagwr, Zentmichal birtokok voltak érintve. 
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1438.07.07. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, amely szerint ı és társai mindenkit eltiltottak 
Kyspathos birtok elfoglalásától. 

1439.01.13. napján kelt Pozsony megye bizonyságlevele amelyben az ı, felesége és János fiuk nevében 
megtiltotta egy birtokuk legeltetését. 

1449.12.02. napján kelt a pozsonyi káptalan okirata, amely szerint Zomor Miklós második felesége Anna 
nyugtatta elhunyt férje fiait Wyfalu, Thewkes, Udwarnok birtokok ügyében az ıt megilltı hitbér és nász-
ajándék tárgyában. 

1,271,317. Gyékényes-Mácsédi Dorottya (okirati elıfordulása: 1439) † 1439. júl. 17. – 1449. 
dec. 2. között 
1439.07.17. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, amely szerint Zomor Miklós Dorottya felesége 

(aki Gyekenesmached-i János unokája) és gyermekeik eltiltották a királyt Nagypáty, Kyssag, Nagsag, 
Gergelfalwa elidegenítésétıl. A többi okiratból az tőnik ki, hogy Dorottya nem unokája, hanem lánya volt 
Jánosnak, ezt vettem én is alapul az ısjegyzékben. 

 

1,271,328. Váradi Péter (Zeleméry - Kamarás család) 
 

1,271,330. Zeleméry László (okirati elıfordulása: 1380-1429) † 1429. júl. 12. után 
1380.10.29. napján kelt az egri káptalan bizonyságlevele, amely szerint Zeleméry László a Gelse részbirto-

kokat és Zelemér részbirtokot zálogba adta Abran-i Péternek. 
1394-ben királynéi udvari lovag, Stibor (10,171,802) familiárisa.  
1397.02.10. napján Visegrádon kelt okirat szerint Jolsvai Leusták (1,268,502) nádor elhalasztotta azt a 

pert, amely Zeleméry László és Bachkai János és társai között folyik. November 5-én újra elhalasztotta a 
pert. 

1398-1399 között aradi alispán, solymosi várnagy. 
1413.10.21. napján kelt a váradi káptalan bizonyságlevele, amely szerint László a maga és Antal fia, Anna 

lánya nevében, (és Váradi László helyettes debreceni sókamarás nevében) bejelentette, hogy mivel 
László lánya Erzsébet nıül ment László kamaráshoz, átadta neki (és lányának) a következı javai ne-
gyedrészét: Zelemér, Zylegház, Cheketelke, Fyzes, Echelaka, Thepe, Bwdmonostra, Adonmonostor, Gel-
se, Illew, Enchench, Therem stb.  

László kamarás vállalta, hogy az általa szerzett egyéb más javak (ha gyermektelenül halna el), Erzsébetre 
és Andrásra szállnak.  

1416.05.15. napján kelt okiratban, határjelek ügyében esküt tett. 
1420.09.06. napján kelt okiratban az egri káptalan elıtt kelt zálogokiratból derül ki, hogy vám-és révjogok-

kal is rendelkezett. 
1422.11.14. napján kelt okiratban a váradi káptalan jelentette, hogy Perényi Péter 1422.10.05. napján kelt 

parancsára felszólították ıt és testvérét (Mihályt), hogy a zeleméri Literátus László által zálogként bírt 
részt váltsák ki a zálogösszeget megfizetve. 

1424.12.19. napján kelt okirat szerint a váradi káptalan elıtt Zeleméry László a Zelemér határában lévı 
erdıit leánynegyed címén átadta lányának, Erzsébetnek. 

1425.02.06. napján kelt a leleszi konvent okirata, amely szerint László egyes birtokait vejének (volt debre-
ceni sókamarásnak) és lányának, Erzsébetnek 500 új királyi forintért zálogba adta. Érintett birtokok: 
Bewd, Theghe, Egyházasgelse, Zalmad, Enchench, stb. 

1429.07.12. napján kelt okirat szerint a váradi káptalan elıtt visszaadta az Adony-i Boldogságos Szőz 
monostornak azon Nyrad-i birtokrészt, amelyet korábban magához vett, mivel belátta, hogy ehhez nin-
csen joga. 

1,271,331. Báthory (?) Erzsébet 
 

1,271,332. újlaky „Tóth” Lıkös (Újlaky család) (okirati elıfordulása: 1325-1368) 
Magiszter. 

 

1,271,336. ruszkai Dobó László (okirati elıfordulása: 1395-1418) † 1420. okt. 28. után 
1417-1420.10.28. között valószínőleg ı az a Dobó László, aki Heves vármegye alispánja volt Kántor Bálint-

tal együtt. 
1417.11.08. napján Zsigmond a leleszi konventet vizsgálat lefolytatására kötelezte Dobó István László és 

István panaszára, mely ügy Nagydobron nevő birtokukkal függött össze, ahol hamis határjelekkel került 
a föld meghatározására. 

1419-bıl fennmaradt a pecsétje. 
 

1,271,338. ecsedi Báthory Tamás (okirati elıfordulása: 1416-1440) † 1440 - 1445. máj. 22. 
között 
1440-ben az elıkelık között szerepel. 
1445.05.22. napján már nem élt. 
1446-ban lányai és Báthory István fia osztozkodik a hagyaték egy részén. 

1,271,339. kusaly Jakcs Krisztina (okirati elıfordulása: 1445-1468) † 1468. márc. 12 után 
1445.05.22. Nyíregyházán özvegyként lányaival (Margit, Erzsébet, Potentiana, Veronika) pert indított Drág-

ffy Miklós és Báthory István özvegye és fiai ellen az elhalt férje vagyonából a leányait illetı leánynegyed 
kiadása miatt. 

1446.06.26. napjáig rendezıdhetett az ügy, mert ekkor Báthory István fiai kérték a leánynegyed kiadása 
utáni javaik rendezését. 
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1468.03.12. napján kelt okirat szerint kizárták a néhai birtokából Báthory András és társai. Érintett birtokok 
voltak: Sadan, Amach, gyarmat, Oroszi, Mathiolcz, Lewelek, Loranthaza, Abranfalva, Kenez stb. 

 

1,271,340. Czékei Márton (okirati elıfordulása: 1438-1448) † 1448. júl. 23. – 1462. szept. 7. 
között  
1438.06.17. napján kelt okiratban a leleszi konvent igazolta, hogy ı és társai Imregi Veronikát kielégítették 

leánynegyed iránti igényében. 
1448.07.23. napján kelt okiratban a leleszi konvent elıtt a Pazdicsiakkal együtt szerepel zálogügyletben. 

1,271,341. N. Ágnes (okirati elıfordulása: 1462-1466) † 1466. márc. 18. után 
1462.09.07. napján kelt okiratban Zemplén megye bizonyította, hogy Butkai András bepanaszolta az özvegy 

Ágnest, hogy az nem ad neki vissza terményeket, állatokat. Ágnes azt állította, hogy 168 juhot ellopott 
tıle Jakab birkapásztor, azonban a gabona visszaadására igéretet tett.  

1466.03.18. napján Országh Mihály nádor (1,271,472) kötelezte oklevelében a leleszi konventet, hogy 
Ágnes és fiai egy 10 évvel korábbi hatalmaskodási ügyében tanúvallatást tartson. 

 

1,271,342. Upory László (okirati elıfordulása: 1445-1479) † 1479. jún. 1. után  
1445-ben és 1454-ben követ. 
1457-1458 között Máramaros megye fıispánja.  
1457.08.10. napján Budán kelt okiratban V. László király kötelezte a konventet, hogy Magossy György pel-

bárthidi birtokába iktassa be Lászlót zálog címén. 
1461-ben Szapolyai István (317,066) (ekkor Felsı-Magyarország fıkapitánya) alkapitánya. 
1462.05.26. napján Budán kelt okiratban Pazdicsi Benedek a maga és testvére nevében kötelezte magát, 

hogy Buthkai András alországbíró akarata nélkül a birtokrészeiket senkinek nem idegenítik el, így Upory 
Lászlónak és Czékei Jánosnak sem. Érintett birtokok: Ceke, Bykkes, Jesztreb, Mespeth, Kisfalud. 

1462.06.05. napján Budán kelt okiratban Upory László és János nyilatkoznak Gáva birtok sorsáról. 
1463.04.01. napján Tolnaújváron Mátyás király utasította a szepesi káptalant, hogy vizsgálják ki Upory Gás-

pár panaszát, mely szerint Upory László és János rátört Som, Kápolna, Jakabfalva birtokokra, és ott ha-
talmaskodtak. 

1469-ben vizsgálat volt ellene a Gelénesi birtok elfoglalása miatt.  
Gellyénes és Abara kastélyainak ura. 
1469.11.19. napján kelt okiratban Pálóci László országbíró elıtt mások terheit is magára vállalva szıllıt 

adott a Buthkaiaknak. 
1470.06.15. napján kelt a leleszi konvent oklevele, amely szerint zetényi Makó János eltiltotta Upory Lászlót 

Makó Mátyás cétényi részének megvételétıl. 
1474.06.10. napján kelt okirat szerint a csanádi káptalan elıtt Dávidházi Gergelynek adta szolgálataira te-

kintettel Warsary és Repaskezy birtokrészét. 
1475-ben – mivel fejváltságra ítélték - zálogba adta Csoma és Csonkapapi birtokát lányának, Borbálának és 

társainak. 
1477.05.31. napján kelt okiratban a leleszi konvent elıtt arra kötelezte magát, hogy amennyiben a 64 

aranyforintnyi adósságát nem fizetné meg határidıben, zálog címén Nagytoronya birtokot zálogként 
birtokba veheti a jogosult. 

1477-ben megintette a beregszászi bírót és polgárokat, hogy azok adják ki neki a zálog megfizetése 
ellenében a néhai testvére (István) korábbi csomapusztai birtokrészét. 

1477.11.19. napján kelt okiratban a leleszi konvent elıtt tiltakozott Buthkai András amiatt, hogy Upory 
László nem fizette meg a 60 aranyforint tartozását. 

1479.04.06. napján kelt okiratban Mátyás király utasította Bereg megye hatóságát, hogy a megye lakóit hívja 
össze, és azok tegyenek esküt arra, hogy (többek között) elfoglalták-e Upory László Gellyénes birtokát. 

1479.06.01. napján kelt okiratban Mátyás király utasította az egri káptalant, hogy az állítsa ki a vizsgálati 
oklevelet Gellyénes birtok ügyében. 

1,271,343. N. Zsófia 
 

1,271,349. N. Olmere (okirati elıfordulása: 1503) † 1503. ápr. 25. után 
1503.04.25. napján ket okirat szerint „a néhai Saswár-i Belmosewich” édesanyja, Olmére úrnı volt. 
Eszerint túlélte a fiát. Az ısfában 1,271,348 sorszám alatt azért nincs senki feltüntetve, mert semmit nem 

lehet tudni férjérıl. 
 

1,271,350. damsusi Árka László (okirati elıfordulása: 1467-1501) † 1501. aug. 30. – 1505. 
jan. 21. között 
1490.03.30. napján Gergényben kelt Thelegdy István erdélyi alvajda oklevele, amely szerint ezen a napon 

Gergény várában ülést tartottak, ahol Árka László egy bonyolult vitás ügyben szerepelt. 
1493-tól kezdve sok birtokügyben, osztályos ügyben szerepelt és többször kért beiktatásokat (pl. 1496.03. 

14. napján Lywad, Farkaspataka) 
1501.08.30. napján kelt okiratban Hunyad megyei nemesként szerepel. 

1,271,351. N.N. / Anasztázia (okirati elıfordulása: 1504) 
 

1,271,352. Bogdan II Moldva fejedelme (okirati elıfordulása: 1449-1451) * 1409. megölték, † 
1451. okt. 15. vagy 17. 
Moldáv fejedelem. 
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1,271,353. Maria N. 
 

1,271,354. „Szép” Radu III. Havasalföld fejedelme (okirati elıfordulása: 1439-1475) * 1439. 
aug 2. elıtt † 1475. jan. 
Havasalföld fejedelme. 

1,271,355. Maria Araniti 
 

1,271,356. „A Karóbahúzó” „A Drakula” Vlad Tepes Dracula Havasalföld fejedelme * Seges-
vár, 1431. nov. 8. † meggyilkolták, vagy kivégezték Bukarest (?), 1476. december; temet-
ve: Snagov monostor 
1448-ban, majd 1456-1462 között és 1476-ban harmadszorra is Havasalföld fejedelme. 
A hírhedt Drakula. Tekintettel arra, hogy könyvtárak tölthetık meg életével kapcsolatos kutatásokkal, élet-

rajzi adatokat nem adok meg, csak a legfontosabbakat: elsı felesége egy erdélyi nemes, aki öngyilkos 
lett (talán Báthory lány), második horogszegi Szilágyi Jusztina. Annak ellenére, hogy Szilágyi Jusztinával 
1474-1476 között kötött házasságot, sok forrás Mihnea anyjának Szilágyi Jusztinát tekinti, ami a forrá-
sokkal és a józan ésszel is ellenkezik, pl.: mivel Mihnea 12-14 évvel korábban született, mint, hogy a 
házasság köttetett volna. (További összefüggésekrıl Vlad Tepes fia szócikkében írtam.) 

 

1,271,360. görgıi és toporczi Görgey László (okirati elıfordulása: 1378-1457) 
1378-ban kiadja Dorottya nıvérének leánynegyedét. 
1381-ben osztozik János fivérével, de 50 arannyal adósa marad, ezért zálogba adja neki Kistoporci birtokát, 

Nagytoporci malmát, Görgıi kúriáját. 
1397-ben egyezsége Máriássy Jánossal. 
1399-ben egyezséget köt Henye Helénával (sógornıje), aki Görgın és Répáson kapott birtokot. 
1399-ben kiegyezett nagynénjével Klárával egy peres ügyben. 
1400-ben ellentmond az Újvágásiaknak, akik a Répás birtokot adományba kérték Zsigmondtól. A per 1405-

ben fejezıdött be azzal, hogy Görgey László lemondott a birtokról. 
1411-ben Rókusz, Farkasfalva, Frankvágás birtokát a menedékkıi barátoknak adta. 
1415-ben rokonával osztozkodik, az ügyben a nádor 1416-ban eredeti okmányok bemutatására kötelezte. 

Görgey halasztást kért, ezt nem kapta meg, de a káptalan igazolta állítását, ennek ellenére tovább kérte 
a halasztást. 

1417-ben ı és rokonai tiltakoztak rokonaik (Görgey György és fia László) ellen, mert Nagy-és Kislomnicon 
elzálogosítottak ingatlanokat podolini polgároknak. A pert 1418-ban elhalasztották.  

1432-ben 300 aranyforint ellenében Görgey Benedeknek eladta Farkasfalvi birtokát. 
Igen hosszú élettet élhetett, ha helyes az okirati elıfordulásokat jelzı adat.  
Egyes források Bethlenfalvi Dorottyát teszik meg feleségeként. 

1,271,361. görgıi és toporczi Görgey Borbála (okirati elıfordulása: 1411-1416) 
 

1,271,392. János (Csetneki család) (okirati elıfordulása: 1396-1444) † 1455 elıtt 
1412.03.15. napján ı is aláírta a lublói békeszerzıdést, amelyet Zsigmond király, és Ulászló lengyel király 

kötött. 
1434-ben ajnácskıi várnagy, magiszter. 
Miután testvérei elhaltak, ügyeik, okirataik mind hozzákerültek. 

= 1416 elıtt 
1,271,393. Nagymihályi Klára (okirati elıfordulása: 1416) † 1416. ápr. 16. után 

1416.04.16. napján a leleszi konvent jelenti Garai Miklós nádornak (2,542,866), hogy Zemplén vármegyé-
ben vásáron kikiáltással megidézte Csapi Istvánt Nagymihályi Klára ellen. 

 

1,271,394. keresztúri Debrıi István (Keresztúri család) (okirati elıfordulása: 1389-1405) † 
1405. aug. 13. – nov. 17. 
1395-1397 között relator. 
1400 királyi sáfár. 
1398-1402 között Kincstartó Kápolnai Mihállyal együtt. 
1398.02.20. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király utasította a leleszi konventet, hogy iktassa be 

Debrıi Istvánt a Bereg vármegyei Kászony birtokába. 
1398.04.09. napján Újlakon kelt okiratban, Zsigmond király hozzájárult ahhoz, hogy Debrıi István és Roz-

gonyi Simon (5,085,892) Parnót átengedje a Csapi családnak. 
1398.05.11. és 1398.06.20. napján Rómában IX. Bonifác pápa hordozható oltár használatát engedélyezte 

számára, mint egyházmegyei nemesnek. 
1399.05.01. napján Rómában IX Bonifác pápa Debrıi Istvánnak, Zsigmond királynak és János esztergomi 

érseknek engedi, hogy gyóntatójuk feloldozhassa ıket, és engedik nekik, hogy egyházi tilalom alatt álló 
helyeken misét mondhassanak. 

1400.03.07. napján Visegrádon Bebek Detre nádor (2,536,662) utasítja az egri káptalant, hogy Debrıi 
Istvánt, mint királyi diszpenzátort Százdmonostor birtokába iktassa vissza.  

1402-1403 között fı szervezıje volt Zsigmond király elleni lázadásnak, a trónkövetelı Nápolyi Lászlót támo-
gatta. (pl. 1403.02.19. napján Esztergomban szövetséget kötött Jodok morva ırgróffal és többekkel, így 
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Bebek Detre nádorral (2,536,662), Kaplai Jánossal, az erdélyi vajdákkal, az esztergomi és kalocsai 
érsekkel, az egri és váradi püspökkel stb. Zsigmond ellen.) 

Miután Rozgonyi Simon (5,085,892) Eger várát elfoglalta, Debrıi István elmenekült, majd seregével 
Sárospataknál Perényi Imre (634,248) királyi seregétıl vereséget szenvedett. 

1403.03.13. napján kelt oklevél szerint hőtlen és Erdélyben tartózkodó lázadó. 
1404.06.01. napján perben állt a szepesi káptalannal. 
1404.12.20. napján hőtlen, haláláig az maradt. 
1405.08.13. napján még élıként szerepel okiratban, az okiratban Perényi Imre (634,248) kap adományt. 
Erdélyben, ezt követıen nemsokára meghalt. 

1,271,395. Czudar Ilona (okirati elıfordulása: 1399) 
 

1,271,396. Czudar Jakab (okirati elıfordulása: 1395-1422) megölték † 1422. szept. 6. elıtt 
1409.07.14. napján Karász mellett kelt  Rozgonyi Simon országbíró (5,085,892) határjárási oklevele, 

melyben szerepelt. 
1410.-ben udvari ifjú.  
1415-1416 között udvari lovag.  
1418-ban állítólag megırült (lásd.: Zsigmond király 1418.07.13. napján kelt okiratát; Dl. 10703), majd 

megölték 1422-ben, melyrıl ugyancsak Zsigmond király által kibocsátott, 1422.09.06. napján kelt oki-
rata tudósít. 

1,271,397. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1418-1469) † 1469. máj. 26. után 
1434.05.31. napján Leveleken kelt okiratban jelentette Szabolcs megye, hogy a Kállóiak eltiltották ıt és 

társait Székely birtok határának használatától. 
1440.04.06. napján az egri káptalan elıtt ı és fiai tiltakoztak, hogy a néhai Czudar János egyes birtokokat 

végrendelettel hagyott a feleségére és Rozgonyi János fiaira, akik ezeket a birtokokat elfoglalták. 
1469.05.26. napján kelt okiratban Országh Mihály nádor (1,271,472) neki és fiainak esküt írt elı a Kállai 

János elleni perben. 
 

1,271,398. alsólendvai Bánffy Pál (okirati elıfordulása: 1416-1471) † 1477 elıtt 
1421.04.12.napján kelt okirat szerint ekkor még kiskorú. 
1431-ben aulicus, majd pedig jelen volt Zsigmond király milánói koronázásánál a fegyveres kíséret 

tagjaként. 
1433.05.31. napján jelen volt Rómában Zsigmond király német-római császárrá történı koronázásánál, 

ekkor mint a fegyveres kíséret tagja. Emiatt Zsigmond király saját kezőleg arany övvel övezte fel és 
katonai díszeket adott neki. Ezután Csehországba követte Zsigmond királyt. 

1435-ben udvari lovag.  
1437-ben királyi fılovászmester, megszerzi Beczkó várát. 
1437.10.17. napján Prágában kelt oklevélben Zsigmond neki adományozta Bolondóc várát. 
1439.01.30. napjától, más forrás szerint 1439.02.21. - 1440.12.07. között Albert király királyi asztalnok-

mestere.  
1440-1452 között országnagy. 
1441-ben I. Ulászló király neki adta Pápa castellumot, azonban 1445-ben Garay László visszaszerezte. 
1441.04.17. királyi lovászmester – magnificus. 
1441.10.27. napján kelt okirat szerint I. Ulászló király 1500 forintnyi adóságának kezese.  
1444-ben asztalnokmester. 
1448.12.03. napján kelt okirat szerint a felesége (Beckói) Stiborczi Stibor leánya Katalin.  
1453-ban Zala vármegyei ispán. 
1455.05.27. V. László király fılovászmestere. 
1457.01.19.-1458.04.17. között V. László király ajtónállómestere. 
Tisztségei miatt nem igazán vett részt a törökök elleni háborúkban. 
1457.03.14. napján ı fogta el három segítıjével Hunyadi Lászlót, és tagja volt annak a bíróságnak, mely 

halálra ítélte és kivégeztette Hunyadit.  
1457.03.21. napján V. László király oklevélben biztosította ıt, hogy Hunyadi kivégzése miatt nem éri bán-

tódás. 
1459.02.14. napján 23 társával együtt oklevelet adott ki Frigyes királlyá választásáról Hunyadi Mátyás 

ellenében, majd pedig Frigyes és Mátyás közötti háborúban Zala megyében üldözte Mátyás híveit, 
különösen az egyháziakat. Közben rendszeresen fosztogatott (pl.: zalaszigeti monostor kifosztása). 

Egyezkedett Podjebrád királlyal is, hogy annak fia vegye feleségül az Újlaky lányt, és így királlyá lehetett 
volna tenni. Mátyás király azonban legyızte ellenfeleit, és miután általános bőnbocsánatot adott min-
denkinek, Bánffy Pál visszavonult. 

1468.09.28. napján a pozsonyi országgyőlésen 19 társával nyugtatja a nemességet Mátyás király ígérete 
alapján. 

Rengeteg iratban említik magnificusnak. 
Második felesége (1461-ben) Báthory Margit (Szilágyi Mihály özvegye). 

= 1437. aug. 21. - 1441. ápr. 5. között 
1,271,399. Stibor Katalin (okirati elıfordulása: 1434-1451) † 1451 - 1461 között 

Bánffy Pál elıtt Premko (Piast) tetscheni herceg jegyese, de apja halála után, amikor a birtokok veszni 
látszottak, az eljegyzését felbontották. 

1434-ben (apja halála után) leánynegyede biztosítékául Bolondóc várát kapta zálogba, míg 1437-ben a férje 
adományba nem kapta a várat. 
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1437.08.21. napján Szentmártonban kelt okirat szerint Hédervári Lırinc nádor Turóc és Árva megyei 
nemesek győlésén felkérte Árva megye hatóságait, hogy tanúvallomást tegyenek Katalin panasza 
tárgyában, mely szerint Balych-i Miklós, Katalin férje (?!) az általa Stibornak (2,542,798) hitbér és 
jegyajándékként zálogba adott Zaczkow és Thordassyn birtok vámból Stibor (2,542,798) halála után 
kizárta Katalint. 

1441.04.05. napján a nyitrai káptalan bizonyságlevele szerint ı és férje és gyermekei (János, Dorottya, 
Borbála, Julianna) nevében egyezséget kötöttek kerektói Kis Miklóssal és fiaival. Eszerint Bánffy Pál által 
kerektói Kis Miklósnak 400 forintért eladott Rkovicz és más birtokokat Miklós köteles visszaadni Bolondóc 
várához, ezért cserébe Bánffy Pál Rakovicz birtokot átendeni köteles neki. 

Az 1437 évi oklevél alapján három férje volt Katalinnak.  
 

1,271,424. bedeghi Nyáry Péter * 1390-1395 † 1477 elıtt. 
 

1,271,428. baranyavári kisasszonyfalvi Istvánffy János (okirati elıfordulása: 1453-1469) 
1462-ben Maróthy Lajos (1,271,474) és Mátyus familiárisa. 
1465-ben Baranya vármegyei ispán. 
1467 elıtt is folyamatban volt perben a Baranya megyei ózdi birtokért állt szemben Tapaszi Kasza Jakabbal, 

végül 1467-ben egyezséget kötöttek, hogy hat nemesbıl álló választottbíróságra bízzák a döntést. 
1469.12.17. napján ı és rokonai tiltakoznak a király parancsa ellenére, amikor Ózd birtokba és Beltelek 

pusztába beiktatták Nagyváthi Kelement és Gáspárt. 
Tıle ered az Istvánffy név. 

1,271,429. Antimus Borbála (okirati elıfordulása: 1464-1488) 
TURUL adatai szerint ı lenne az anyja Istvánffy Istvánnak, viszont apja nevét a TURUL hibásan közölte, En-

gel munkáját vettem alapul. 
 

1,271,430. dombói Dombai Pál (okirati elıfordulása: 1444-1487) † 1487. ápr. 22. után 
Lovászmester. 
1447-ben fırend. 
1447-1455 között elıkelık között szerepel. 
1462. évbıl fennmaradt fılovászmesteri pecsétje. 

1,271,431. Dobó N. 
 

1,271,432. kanizsai Kanizsai László (okirati elıfordulása: 1411-1434) *1392 körül † 1434. 
febr. 15. - 1434. ısze között 
Apja befolyása miatt negyven évre háttérbe szorult és birtokügyekben vett részt.  
1411.11.13-án a Vasvári káptalan ıt és rokonait eltiltja Kedhel (Kéthely) és más birtokok elfoglalásától. 
1412–1427. között apjával együtt szerepel az oklevelekben. 
1428.05.24. napján kelt okiratban Kanizsai László az apja, István végrendeletére figyelemmel teljesítette a 

Szent Péter kolostor megadományozására vonatkozó rendelkezést. Eszerint ekkor már nem élt az apja. 
1429-1434 között Sopron vármegye fıispánja. 
1430-ban Zsigmond királytól adományba kapja Dorog várát Dorog, Kıpordány és Horpács birtokokkal. 
1434.02.15. napján harmincadmentességi pert nyert Borbála királynı ellen.  
1432.10.28. napján Zsigmond király Sienából írt neki levelet, akkor Sopron vármegye ispánja. A levélben 

legalább száz felkészített lándzsást kért tıle.   
1433-ban Zsigmond király újabb levelében már nem lándzsásokat, hanem lovasokat kért tıle, egyenesen 

Sienába, mert a pápától veszélyben érezte magát. Jutalmat ígért érte, azonban azt nem kapta meg, 
mert meghalt, mire Zsigmond 1434 ıszén visszatért. 

Dorog várát Zsigmond király 1435-ban visszaadta Fraknói Pálnak és Vilmosnak. 

= Csepreg, 1423. nov. 
1,271,433. garai Garay Dorottya (okirati elıfordulása: 1434-1443) † 1443. jún.27. után 

Esküvıjüket a csepregi Szent Miklós templomban tartoták Luxemburgi Zsigmond király és (Cillei) Borbála 
királyné jelenlétében.   

1434-ben Zsigmond király kötelezte ıt és Kanizsai Imrét, hogy elégtételt adjanak Neuhausi Menyhért cseh 
báró alattvalóinak, akiket Kismartonban kifosztottak. Garay Dorottya 300 forintot adott kárpótlásként. 

A következı évben a csornai konvent vizsgálta néhai Kanizsai László kapuvári várnagyai hatalmaskodásait. 
Albert király 1438.05.01. napján Bécsben kelt oklevelében neki és kismartoni polgárainak a harmincad- és 

vámmentességet adott arra hivatkozva, hogy még Zsigmond királytól kapták a kiváltságot. 
1440.01.17. napján Sárváron kelt levélben kérte Garai László macsói bánt (testvérét), hogy a soproni 

polgárok érdekében járjon el Erzsébet özvegy királynénál, mivel a polgárok jogosan akasztották fel 
Farkas László soproni harmincados familiárisát.  

1440.09.24. napján a királyné megtiltotta Paumgarti Weytraher Mártonnak, hogy az Garay Dorottya 
kismartoni és szarvkıi várához tartozó szılıhegyet birtokba vegye. 

1440.11.16 napján Sopronban Erzsébet özvegy királyné utasította Staymar (Steiner) János hadvezért, Ga-
ray Dorottyát és fiait, hogy birtokait védje meg. 

1443.0128. napján kelt okirat szerint ı és társai menlevelet állítottak ki gersei Pethı Pethı részére. 
1443.02.24. napján Kisfaludi Antalt nyugtatja 60 forint tartozás lefizetésérıl. 
1443.06.27. napján Budán kelt okiratban IV. László megparancsolta neki és társának, hogy az 1441. évi 

lucrum camerae-t fizessék ki. 
Második férje Rozgonyi Rénold. 
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1,271,438. = 634,268. 
1,271,439. butkai Buthkay Borbála (okirati elıfordulása: 1445-1451) 

Az okirati elıfordulások ellenırizendık, a források bizonytalanok. A források alapján helyesnek kell lennie az 
ısfának, azonban az okirati elıfordulások zavaróak, mivel az apja – hozzá képest- késıbbi oklevelekben 
fordul elı. Hozzá kell azonban tenni, hogy nagyapja utolsó okirati elıfordulásához képest az apja úgy 35 
évvel késıbb jelenik meg az oklevelekben, tehát az feltételezhetı, hogy 35 - 45 évnyi oklevél hiányzik 
még apja leírásához. 

1,271,440. János (Thuróczy család) (okirati elıfordulása: 1366) 
 

1,271,452. Benedek dictus Pispek et Kió (Ujfalussy család) (okirati elıfordulása: 1412-1430) 
1412-ben Zsigmond király ellen hőtlen, ezért a király eladományozta birtokai egy részét. 
1414-ben rokonaival együtt Gecsei Gergely fiai és Possay László ellen pereskedik. 
1423-ban a leleszi konvent elıtt a Körtvélyessi család birtokháborítás miatt perli. 
1430-ban még „de Kió” néven szerepel. 

 

1,271,456. Keményfalvi György (Török család) 
1,271,457. bakónaki Horváth N. (okirati elıfordulása: 1445) 
 

1,271,458. Sárközi László alias Vityai „Kis” László (okirati elıfordulása: 1422-1447) † 1447 
1422-ben még Sárközi László néven ismerik az okiratok, 1422.10.31. napján kelt okiratban már Vityai Ilona 

a felesége. Házasságkötése után vette fel a Vityai nevet. 
1423.04.14. napján Budán Zsigmond király utasítja a somogyi konventet, hogy Sárközi Lászlót iktassák be 

az Alsóvityai részbirtokba, melyet (az okirat szerint) 1422.10.31. napján vásárolt.  
1426-1436 között fejérkıi várnagy. 
1428-ban megvásárolja az enyingi birtokot. Valószínőleg ez lesz az a birtok, amit lánya útján szerez meg 

Török Ambrus (635,728), és innen veszi majd fel elınevét. 
1433-1436 között 1.106.- forintot költött birtokszerzésre, ami igen nagy összegnek számított ekkor. 
1434-ben zálogjogon iktatják be Kiskırös és Polgárdi birtokába. 
1435-1437 között Somogy vármegye ispánja (más forrás szerint alispánja). 
1436-ban a Derecskeiektıl zálogba veszi Kovásznya birtokot, és a Horpácsiaktól Horpácsot. 
1438-ban Batthyány Lászlótól zálogba veszi Kékcsét és Zamárdit. 
1439-ben pallosjogot és új adományt szerez Horpácsra. 
1447. évi halálának ellentmond (vagy valamelyik okirat keltezésével van probléma), hogy 1454-ben Török 

Amrusnak elzálogosította Füredi Imre Zamárdiban lévı birtokát. 

= 1422. okt. 31. elıtt 
1,271,459. Vityai Ilona (okirati elıfordulása: 1422-1449) † 1449 után 

A családi kapcsolat rendszere a Zsigmond kori oklevéltár egy oklevelébıl derül ki. 
1422.10.31. napján ı és testvérei, rokonai Alsóvitya részbirtokukat eladták Sárközi Lászlónak. 
1449-ben Felsımagasi (?) Ferencnek adja Szamárkút zálogbirtokot. 

 

1,271,460. parlagi Parlaghy Ferenc (okirati elıfordulása: 1397-1438) † 1438. okt. 2. után 
1397.02.25. napján kelt okirat szerint a váradi káptalan elıtt Nádudvari István és társa 100 forintért 

elidegenítették neki és társainak birtokrészeiket. 
1438.10.02. napján kelt a leleszi konvent oklevele, melyben még élıként szerepel.  

 

1,271,462. Vízaknay Miklós (ifj.) (okirati elıfordulása: 1447-1467) kivégzik † Kolozsvár, 
1468. jan. 19. 
Engel Pál adatai – és a TURUL 1897-1 - alapján különítettem el idısebb Vízaknay Miklóstól, aki neki nem (!) 

az édesapja, és akivel az életrajzi adatait sokszor összekeverik. 
1467-ben Mátyás király elleni felkelés vezetıje, mely felkelés az új adózási rendszer miatt tört ki. 
1467.08.17. napján a kolozsvári hadgyőlésen a szász nemzet képviselıje. Ekkor a Debrecenben tartózkodó 

Mátyás király serege leverte a felkelést. Ezután elmenekült a moldvai vajdához, és ennek seregében 
harcolt tovább Mátyás király ellen, mialatt fogságba is esett. 

1467.11.03. napján kelt okiratban Mátyás király – Vízaknay Miklós hőtlensége miatt - a birtokait Ernuszt 
Jánosnak és fiainak adományozta. Érintett birtokok: Farkastelke, Saddorf, Feyeregyhaz, Hydegwyz stb. 

1468.01.19. napján Kolozsváron Mátyás király lefejeztette. 

1,271,463. Haranglábi Katalin (okirati elıfordulása: 1464-1500) † 1500 után 
1464. évben Harangláb, Gálfalva, Sáros, Bozzás, Désfalva, Somosteleke, Lackod, Széplak és Kornélteleke 

birtokvitájában szerepel. 
1472-ben Bozziás, Désfalva és Kis-Sáros használatával kapcsolatos perben szerepel. 
1477-ben Vízakna, Hidegvíz, Mihályfalva, Vesszıd, Ujfalu, Bolya, Saldorf, Salygó, Indogály, Farkastelek, 

Fejéregyház, Oláh, Indogály, Jovedics elfoglalása ügyében perlik. 
1483.12.16. napján a kolozsmonostori konvent elıtt rokonai eltiltják ıt és rokonait a Kis-Küküllın építendı 

malom megvalósításától. 
1500.–ban Boziás birtokára vonatkozóan vezetnek pert.  
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1,271,472. guthi Országh Mihály (okirati elıfordulása: 1427-1484) * 1410 körül. † 1484. nov. 
18. – 1484. dec. 31. között  
1430-ban udvari vitéz, aulicus. 
1430-1438 között világosvári várnagy és zarándi ispán. 
1433-ban fıkamarás, ekkor Zsigmond királyt Rómába kísérte. 
1436. december – 1438 tavasz között fıkincstartó. 
Ifj. Stibor (2,542,798) vagyonának felosztásakor Csejte és Jókı uradalmakat kapta meg. 
1436-1437 között a kunok bírája, 1437-ben aradi és csongrádi ispán. 
1439-1440 között az egyik országnagy. 
Albert király halála után I. Ulászló király híve. 
1440-ben tagja annak a küldöttségnek, amely a királlyá választás hírét vitte I. Ulászló királyhoz, Krakkóba. 
1440. július – 1453. november között ismét fıkincstartó. 
1441-ben I. Ulászló király Kıszeg várát elkobozta Garay Lászlótól és neki (és Pálóci Simonnak) adta. 
1441-1445 között soproni ispán. 
1444-ben maga is próbálta a nemességet a török ellen feltüzelni, így közvetetetten neki is felróható a várnai 

csata és annak következményei. 
1445-ben a hét országos kapitány egyike. 
1447-ben Bécsben békekötésen tárgyal, majd V. László királyt Nándorfehérvárról elkísérte Temesvárra. 
1448-1458 között nyitrai ispán. 
1449-ben az országnagyok neki és Rozgonyi Sebestyénnek (1,273,294) adták Nagyszombatot, 

Rózsavölgyet, Gerencsért, Magyaradot és Szili községet. 
1450-ben egész Nagyszombatot megszerezte, miután Rozgonyi István meghalt. 
1451-ben Nagyszombatból kért segítséget Pozsonytól a csehek ellen. 
1453-ban saját költségén vállalta, hogy Nagyszombat várost megvédi mindenkitıl. 
1454-1458 között ajtónállómester (1458-ban fıajtónállómester). 
1457-ben barsi ispán. 
1458.07.27.-tıl haláláig nádor, Mátyás király kinevezésével. 
1458-ban ı is aláírta azt a követelményt, hogy Mátyás a cseh „gubernátor” lányát veszi majd feleségül. 
1466-ban részt vett a morvaországi hadjáratban, a cseh támadások következményeként. 
1467-ben az erdélyi felkelést leverı sereg vezére. 
1471-ben Mátyás mellett állt, amikor a lengyelek az országra rátámadtak.  
1473-ban a kalocsai érsekkel Sziléziába ment diplomáciai követségbe, ahol végül a lengyelekkel nem tudott 

kiegyezni. 
1475-1476-ban Szabács ostrománál hadakozott, melyet a törökök átalakítottak saját céljaikra azért, hogy a 

Szerémségben jobban tudjanak fosztogatni. Mivel Országh Mihály (1,271,472) nem tudta bevenni a 
várat, a Száva túlpartján erıdítményt létesített és katonákat telepített oda, hogy a törökökre 
figyeljenek.  

1476-ban fogadta Fehérváron Beatrixot, Mátyás király jegyesét, és ı volt az aki „megkérdezhette” Mátyás 
királytól, hogy akarja-e, hogy feleségét megkoronázzák, majd ezután másokkal együtt megkoronázta (!) 
Beatrixot.  

Mátyás királytól nagy uradalmakat és javakat kapott, és pl. megkapta a nyitrai püspökség jövedelmét. 
Visszaemlékezéseit Thuróczy János (317,860) feljegyezte a krónikájába. 
Rengeteg okiratban fordul elı. 

1,271,473. Rozgonyi Borbála (okirati elıfordulása: 1433-1441) 
 

1,271,474. Maróthy / Maróti Lajos (okirati elıfordulása: 1443-1466) † 1466. márc. 12. után 
1448-ban Hunyadi János rátámadt Murád szultánra, hogy a törökkel éppen hadakozó Szkander bégnek 

segítséget nyújtson. Ujlaki Miklós (2,542,950) azért nem csatlakozott a királyhoz, mert leányát, Katalint 
épp ekkor jegyezte el Maróti Lajossal.  

1449.05.23. napján Maróti Lajos és Mátyus ellentmondása ellenére, elintézték a Bellyeieknek a Bellye és 
Chakfalwa birtokok ügyét. 

1456-ban székhelyéül használta Valpó castrumot. 
1461.01.16. napján a Bodrog- és bácsmegyei adószedés ellen szövetségre lépett más elıkelıkkel. 
1462.04.19. napján Valpón kelt okiratban Maróti Lajos és Mátyus, valamint Gerebeny László és társai 

Iwanocz és Galgócz birtokvitában békésen megegyeztek, a birtokot kettéosztva. 
1465-ben Alparét vonatkozásában kölcsönös örökösödési szerzıdésre lépett Újlaki Miklóssal (2,542,950) és 

fiával. 

= 1448. után 
1,271,475. újlaki Újlaky Katalin (okirati elıfordulása: 1448-1499) 

Második férje Korbáviai János. Engel Pálnál ellentmondást látok a második férjével kapcsolatban. A 
Korbáviai családnál Károly (okirati elıfordulása: 1451-1493) felesége, az Újlaki családnál János felesége. 

Atyinán obszerváns ferences kolostort alapított Fruzsina testvérével (aki Garai Jób felesége volt) Szőz Mária 
védıszenttel. 

 

1,271,480. Pekry Miklós (okirati elıfordulása: 1439-1453) † 1453. ápr. 27. után 
1439..08.02.napján a zágrábi káptalan okirata szerint rokonaival tiltakozott, hogy Maróthy László alattomosan 

Peker és Azywagh birtokokba beiktatta magát, ezért ettıl ıt és Albert királyt eltiltotta. Itt „Pekeri” néven 
szerepel az okiratban. 
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1447.03.30.-án Budán kelt Pálóci László országbíró igen bonyolult oklevele, melyben felperesként szerepel ro-
konaival együtt. Itt igen sok alakban írták a családi nevet. 

1450.01.22. napján kelt a csázmai káptalan okirata egy zálogügyben, ahol ı és rokonai jogosultak voltak egy 
birtokot kiváltani, de a zálogügyletben érdekelt a zálogbirtokost arról biztosította, hogyha a kiváltás 
megtörtpnik, akkor neki 150 aranyforintot fizet. 

1453.04.27. napján kelt a csázmai káptalan okirata, eszerint a maga, a nıvére és sógora nevében eltiltott min-
denkit Garignicza birtokuk és tartozékaik használatától, elfoglalásától. 

 

1,271,484. Frangepán Bertalan (okirati elıfordulása: 1416-1458) 
1435-ben megszerezte a Frangepán család által zálogbirtokba vett Sokol várat. 
1437-ben Ozalj vára az övé, azonban Miklós testvére 1449-ben megszerezte osztozkodással. 
1444.12.20. napján kelt okiratban Frangepán Bertalan, mint modrusi, vegliai, zenggi ispán Mali Protizczy 

földet három pálos kolostornak, és a cirkvenicai kolostornak adta. 
1445.07.01. napján Gyırben kelt okiratban, mint a gyıri püspökség kormányzója (valószínőleg ı az) 

értesítette Pozsony városát, hogy vámot neki fizessék, amíg a király a köztük lévı ügyet el nem dönti.  
1449-ben a Frangepán családon belüli osztozáskor megszerezte Tersác várát, Jelovik castrumot, ı lett a 
tersáci ág alapítója. 
1452.08.09. napján kelt a tinnini káptalan okirata, amely szerint Zwchan-i Gáspár elıadta, hogy Othok, 

Omersal, Topolano, Zwchya birtokrészeit elzálogosította Frangepán Bertalannak 600 aranyforintért. 
1454.07.02. napján Prágában kelt V. László király oklevele, amelyben érdemeire tekintettel neki adomá-

nyozta Dool, Rwnczy, Nowgraad, Thersacz birtokokat. 
1456. elıtt zálogba vette Bakar várát testvérétıl, Mártontól.  

1,271,485. Walsee Erzsébet (okirati elıfordulása: 1458-1461) † 1461. márc. 26. után 
1461.03.26. napján Frangepán Bertalan özvegyeként kaszálót adományozott a zenggi Szent Ilona pálos 

kolostornak. 
Nagyon valószínő, hogy szülei Reinprecht von Walsee és Katharina von Duino voltak, akiknek másik lányuk 

– Barbara – a férje testvérének, Frangepán Miklósnak a felesége lett. Nem volt ritka a kettıs test-
vérházasság, erre alapozom a feltételezésemet. Ez a kérdés kutatásra vár, ha a feltételezés helyes, az 
ısfa (Wallsee-ágon) hosszan kiegészítésre kerülne. 

 

1,271,486. Morosini Paolo 
 

1,271,488. alsólendvai Bánffy István (okirati elıfordulása: 1377-1415) † 1416. okt. 11. elıtt 
1390-1391. között királynéi udvari lovag, magiszter. 
1395.11.04. napján királyi szolgálatban volt, emiatt perét halasztották  
1414.11.24. napján magiszter. 

1,271,489. N. Klára (okirati elıfordulása: 1416-1430) † 1430. márc. 16. után 
1416.10.11. napján özvegy, 1417-ben már Blagaji László (okirati elıfordulása: 1396-1436) felesége. 
1436.03.16. napján kelt Zsigmond király oklevele, ebben még élıként szerepel. 

 

1,271,490. Kompolti István (okirati elıfordulása: 1380-1425) †1425. márc. 27. után 
1380-ban királyi kapitány Itáliában. 
1391-ben a budai káptalan elıtt Terennei Péter zálogösszeg megfizetése ellenében visszaadta neki Kıtelek 

birtokát. 
1403-ban Pata birtokosa. 
1409-ben Zsigmond király adományba adta neki Agarcs, Pata és Pély birtokot. 
1411-1417 között állandó bírótárs. 
1412-ben új adományt kap Szentmiklós birtokra. 
1415-tıl Zsigmond király bizalmasa, aki hadjárataira is elkísérte. 
1415-ben Kisnána zálogbirtokosa. 
1416-ban Zsigmond királytól Pély, Kömlı, Folt, Márkegyháza birtokában új adomány címén megerısítést 

kapott. 
A Sárkány-rend tagja. 
1421-ben Zsigmond király az abasári monostor kegyuraságát adományozta neki. 
1421-ben Zsigmond királlyal elcserélte Isaszeget Visontára és Karácsondra. 
1421-ben a Visontai rokon család kihaltával megszerezte ezek Visonta birtokát. 
1423-1425 között országbíró. 
1425-ben a herpályi uradalmat érintıi birtokpert (is) vitte, és e birtokper alatt halt meg. 
Birtokszerzései: 1403-ban Pélyt és Patát, 1404-ben Miskét, 1409-ben Szentmiklóscsánya és Agarcs birto-

kokat, 1416-ban Kömlı, Folt és Makegyháza birtokokat, 1417-ben Debrı, Csál, Tótfalu és Kál birtokokat, 
1421-ben Visonta és Karácsond birtokait kapja.  

1425.03.27. napján kelt méltóságsorban szerepel. 

1,271,491. Tarkıi Erzsébet (okirati elıfordulása: 1409-1424) † 1424. máj. 5. után 
1424.05.05. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, mely szerint testvéreivel András mestert nyugtatták a fe-

lesége után birtokaiból járó jegyajándék és hitbér ügyében. 
 

1,271,492 - Johann I von Schlesien-Sagan, Sagan hercege  kb. 1385-1439. 
1,271,493 - Scholastika von Sachsen-Wittenberg kb. 1393 – kb. 1462. 
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1,271,494 - Wilhelm Przemyslide, Troppau hercege † 1452. 
1,271,495 - Salome Czastolowicz † 1489. 
 

1,271,498. Hunyadi Buthi Vajk (Voyk) (okirati elıfordulása: 1409-1419) † 1429 elıtt 
Havaselvi bojár, Zsigmond király szolgálatában. 
1409-1414 között udvari lovag. 
1410.02.10. napján állította ki Zsigmond király a végleges adománylevelét. 
1414-ben már „Hunyadi” néven nevezik az oklevelek. 
1414.07.01. napján Szentimrén Nadabi László erdélyi vajda figyelmeztette, hogy a zaklatásaival ne okozza 

azt, hogy a Zalasdiak a királyi várat elhagyják. Felszólította, hogy fizesse meg az okozott károkat. Ezen 
oklevélben „miles”-ként szerepelt. 

Többször említik „Oláh” Jánosnak.  
Érdekes, hogy Engel Pálnál a felesége Barancskai (?) Ankó – Anikó, valószínőleg Barancskai György lánya. 

Ezzel érdemes lenne foglalkozni bıvebben. 

1,271,499. karánsebesi Marzsinay (Morzsinai, Morsinai, Morzsina) Erzsébet 
Második férje: Csolnokosi Jaroszláv. 

 

1,271,500. Széchy Miklós (okirati elıfordulása: 1403-1457) 
1438-1440 között vasi és zalai fıispán.  
1440-tól Komárom várát a Széchy család birtokolta átmenetileg. 
1447-1453 között vasi fıispán.  
1448-1453 között komáromi fıispán.  
1457-ben zalai fıispán. 
Igen sok okiratban szerepel, azonban egyrészt ezek a hivatali mőködésével függnek össze, másrészt a 

névazonosságok miatt nagy nehézséget okoz a rá vonatkozó okiratok szétválogatása, ezért ezek 
ismertetését mellıztem. 

1,271,501. Vöröskıi / Wolfurt Zsuzsanna (okirati elıfordulása: 1412-1435) † 1450 elıtt 
Okiratokban „Susko” néven szerepel. 
Elsı férje Ellerbach Burkhard, akitıl Bertold fia született. 
1435-ben Zsigmond király Modort, Némestdióst és Igram falvakat 6600 forint értékben Wolfurt Pálnak adta 

zálogba azzal, hogy magszakadás esetén a zálog átszállhat Zsuzsannára illetve Ilonára (Bazini Györgyné). 
1450-ben két fia (Miklós még kiskorú) felperesek voltak, mivel a nagybátyjuk (Wolfurt Pál) halála után a 

rájuk szállt vöröskıi, óvári és scharfenecki várakat Pál özvegye (Bazini György felesége) az anyjuk, 
Susko halála után elfoglalta tılük. Innen tudjuk, hogy 1450-ben már nem élt.  

 

1,271,502. = 1,271,398. 
1,271,503. = 1,271,399. 
 

1,271,520. Pethı János (okirati elıfordulása: 1373-1424) † 1424. jún. 19. elıtti napokban 
1402-1403 között királyi familiáris.  
1404-1424 között Zala vármegye fıispánja.  
1404-ben Zsigmond király elfoglalta Kemend castrumot, majd adományba adta neki. 
1405 körül kezdte építeni Márványkı castellumot az 1401-ben Zsigmond királytól kapott engedély alapján.  
Érdekesség, hogy az építést fából engedélyezték csak. 
1405-ben gyıri ispán.  
1421-1424 között vasi ispán.  
1422-1423 között tátikai várnagy. 
1422.06.12. napján a vasvári káptalan elıtt Darabos László prédikátor a korábban 1000 forintért zálogba 

adott birtokokat, újabb 600 forintért, új feltételekkel elzálogosítja. Érintett birtokok: Vasvár, Olaszka, 
Mihályfa, Gecse, stb. 

Igen sok okiratban szerepel, ezek  jórészt a hivatali mőködésével függnek össze, másrészt a névazonos-
ságok miatt nagy nehézséget okoz a rá vonatkozó okiratok szétválogatása, ezért ezek ismertetését 
mellıztem. 

Halálával kapcsolatban lásd.: Dl. 92653 oklevelet. 

1,271,521. N.N. (okirati elıfordulása: 1397) 
 

1,271,522. = 2,542,976 
1,271,523. = 2,542,977 
 

1,271,524. Papdi Domokos 
 

1,271,528. Sulyok Miklós / Chyba (okirati elıfordulása: 1399-1439) 
Marcali Miklós és Dénes familiárisa. 
1412-1418 között somogyi alispán.  
1419-1420 között kırösi ispán. 
1419-ben zágrábi ispán.  
1439-ben Marcali Imre familiárisa.  
Fıleg a kırösi ispánságával kapcsolatban maradtak fenn okiratok. 
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1,271,533. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1467-1469) † 1469. márc. 4. után 
1467.05.13. napján kelt okiratban szerepelt férjével együtt Gerecz város ügyében. 
1469.03.04. napján kelt okiratban a budai káptalan jelentette, hogy 1468.11.15. napján kelt oklevél szerint 

beiktatták.  
 

1,271,536. devecseri Choron Kálmán † 1461 elıtt 
 

1,271,548. Hosszútóthy Ambrus (okirati elıfordulása: 1440-1456) † 1456. aug. 31. - 1458. 
máj. 26. között 
1440-ben Veszprém vármegyei ispán. 
1447.03.27. napján gersei Pethı László és Péter (1,268,274) familiárisa. 
1450.03.01. napján Uzsai János örököse. 
1454-1456 között Zalai vármegyei ispán. 
1455. évbıl fennmaradt a pecsétje. 
1456.01.09. napján kelt okirat szerint Marcali János familiárisa. 
1456.08.31. napján kelt V. László király oklevele Szentantalfalvai László és társa panasza ügyében, mely 

szerint Ambrus elhajtott jószágokat és jogtalan ítéletet hozott (zalai ispánként) a maga javára. Az 
okiratban a király felszólította Ambrust, hogy hagyjon fel ezzel a magatartással. 

1,271,549. N. Ilona / N. Apollónia (okirati elıfordulása: 1458) 
 

1,271,550. Váti N. 
Váti László fia, lásd.: Váti Katalin szócikkében (635,775). 

 

1,271,618. István (Litassy család) (okirati elıfordulása: 1339) 
 

1,271,648. „Apród” Miklós (Tárczay család) (okirati elıfordulása: 1335-1354) 
Comes. 
1335.06.13. napján kelt okirat szerint a szepesi káptalan elıtt egyrészrıl ı és fiai (Jakab, János) a maguk 

és társaik nevében, másrészrıl Pongrác fia Bertalan és fia megállapodtak, hogy a birtokaik 
visszaszerzése során Pongrácz Miklós és fia által nyújtott segítségért ıket osztályos atyafiakká fogadták 
el, a birtokokon megosztoztak velük. 

= 1335. elıtt 
1,271,649. Polyánkai N. (okirati elıfordulása: 1335) 

Egy 1335-ben kelt oklevél szerint Apród Miklós felesége Pongrác  fia Bertalan (szádvári várnagy) uterinája. 
 

1,271,650. István (Diódi család) (okirati elıfordulása: 1352) 
Magiszter. 

1,271,664. Miklós (Bethlen család) (okirati elıfordulása: 1347) 
1347-ben Neczpály Imre perelte ıt és rokonait az ısi jószág megosztása miatt.  

 

1,271,672. Nadabi László (okirati elıfordulása: 1334-1379) 
Magiszter. 
1347-1358 között pomázi Cikó familiárisa, tornai ispán. 
1364-1366 között Bebek István (5,085,586.) familiárisa, alországbíró. 
1368-ban Lackfi Imre familiárisa, horvát vicebán. 
1373-1375 között Lackfi István familiárisa, erdélyi alvajda. 
1374-ben relator. 
1379-ben soproni ispán, kapuvári várnagy. 

 

1,271,676. Ábránffy István (okirati elıfordulása: 1404-1428) 
Elıfordul az 1406.03.19., 1416.04.16., 1418.08.24. napjain kelt oklevelekben is. 

 

1,271,808. Lónyay András (okirati elıfordulása: 1399-1463) 
1418-ban Lónyay részbirtokát (vámmal együt) elzálogosította nıvéreinek Pocsai Péternének (Kata) és özv. 

Fügi Jánosnénak. 
1428 elıtt talán ı az a Lónyay András, aki Újhely (Patakvár) várnagya volt. 
1463-ban Bereg vármegye alispánja. 

1,271,812. tibai Nagymihályi László (okirati elıfordulása: 1373-1386) 
 

1,271,816. Szirmay János (okirati elıfordulása:1407-1417) 
Ugocsai szolgabíró. 

 

1,271,832. Károlyi Bertalan (okirati elıfordulása: 1394-1447) † 1447. márc. 3. – 1454. dec. 
11. között 
Sárkányrend vitéze. 
1406.06.18. napján Csengeren Perényi Péter (1,268,528) volt székelyispán elıtt esküt tett, hogy az apja 

nem vette el ökreit egy jobbágynak. 
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1418-ban Zsigmond királytól érdemei elismeréseképp új adományt kap. (Zsigmond király vitéze volt, és így 
kísérte ıt Nyugat-Európába.)1423.02.03. napján Budán Zsigmond király utasítja a váradi káptalant, 
hogy Károlyi Bertalan petri erdejének kivágása és egy jobbágy megverése ügyében idézést bocsásson ki. 

1431.09.15. napján a leleszi konvent bizonyította, hogy Károlyi Bertalan a maga és rokonai nevében 
megfizette 50 forint tartozását Dobrachi Györgynek és feleségének. 

1444.10.05. napján Hédervári Lırinc nádor utasította a leleszi konventet, hogy Orosz Jakabot a Károlyi 
Bertalannal szembeni perében idézze, mely per Zalka, Muzsa és Gemse birtokokra vonatkozott. 

1447.03.03. napján Budán, Hédervári Lırinc nádor perdöntı bajvívást (!) rendelt el Kállai Lıkös János 
panyolai erdeje és halastava elfoglalása ügyében Károlyi Bertalan ellen indult perben. 

1,271,833. Kölcsey Krisztina (okirati elıfordulása: 1454-1467) † 1467. febr. 6. után 
1454.12.11. napján Miklós váradi kanonok Domahídi Andrásnénak Károlyi Bertalan özvegye és Károlyi Lancz 

özvegye elleni perében az özvegyek részére esküt ítélt. 
1459.02.27. napján a leleszi konvent elıtt ı és fiai óvást jelentettek be Báthory András ellen, aki a közöttük 

létrejött szerzıdést felbontotta és javaikban kárt okozott. 
1467.02.06. napján ügyvédet vall a leleszi konvent elıtt egy egy éve folyó perben. 

 

1,271,836. Kasuhy Miklós 
1,271,837. N. Ilona 
 

1,271,840. somlyói Báthory Szaniszló (okirati elıfordulása: 1355-1395) 
1355.11.03. napján a váradi káptalan elıtt az édesanyja Somlyó vár, Somlyó falvai, Mikolaka birtokokat 

(azaz leánynegyedét) felosztotta az örökösei között, így a felét fiainak adta (Szaniszló, László, György), 
a másik felét fiainak és leányainak közösen adta. 

1374-ben alapította Szatmár megyében Szaniszló falut, melyet róla neveztek el. 
1378.04.24. napján Visegrádon kelt I. Lajos király okirata, mely szerint a király elıtt Meggyesi János és 

István perelte ıt és társait anyjuk leánynegyde tárgyában. I. Lajos király (a felperesekkel egyetértve) 
Szaniszlóra és társaira örök hallgatást parancsolt anyjuk birtokaira nézve. 

1379-ben be akarta magát iktatni Medjes birtokba, de Simon bán fiai ellentmondtak a beiktatásnak. A per 
megindult, ami végül Garai Miklós nádor (5,086,002) elé került, ekkor azonban már nem élt Szaniszló. 

1382-ben udvari lovag.  
1385-ben Tagy birtokosa. 
Az 1390 évi hadjáratban valószínőleg Zsigmond mellett harcolt. 
1390-ben Somlyóért folyó hosszú pert megnyerte Bebek Imre országbiró döntésével. 
Igen sok okiratban szerepel. 

= 1372 elıtt 
1,271,841. Szikszói Anna (okirati elıfordulása: 1353-1381) 

1353.07.25. napján fiúsították. 
1372-ben már Báthory Szaniszló felesége. 
1381-ben a fiúsítását visszavonják. 

 

1,271,842. várdai Várday Mihály (okirati elıfordulása: 1391-1428) † 1428. jún. 4. - 1429. 
aug. 1. között 
1423-ban udvari familiáris. 

= 1423. elıtt 
1,271,843. álmosdi Chyre / Csire Anna (okirati elıfordulása: 1423-1439) † 1439 – 1452 kö-

zött 
1423-ban már férjezett, 1438-ban már özvegy. 

 

1,271,844. Szokoly Miklós (okirati elıfordulása: 1440-1470) † 1472. szept. 18. elıtt 
1444-1445 között Hunyadi János familiárisa, országgyőlési követ, Szabolcs vármegye alispánja. 
1447-1450 között Szabolcs vármegye fıispánja. 
1449-ben tokaji várnagy. 
1451-ben Tornai Szilveszterné Czudar Zsuzsanna pereskedett anyja (Debreceni Katalin) jogán a vagyonért, 

a pert, melyben Szokoly Miklós is érdekelt volt, 1453 decemberére halasztották. 
1453. év elején V. László király (mint hőséges híve) kérésére a Debreceni leányágról az elhalt Telegdi 

Frankra szállt birtokokat Miklós feleségének (és testvéreinek) adta új adományként. 
1454-ben munkácsi várnagy. 
1455-ben V. László király utasította az egri püspöki helynököt, hogy a Szokoly-Tornai pert országbírói 

hatáskörbe tegye át. 
1458.01.30. napján a Tornaiak a Telegdiekkel egyezséget kötöttek, azonban az egyezségbıl Szokoly Miklóst 

kihagyták. 
1459-ben a leleszi konvent elıtt feleségével egyezséget köt a Debreceni-vagyonnal kapcsolatban, azonban 

ezután is viták keletkeztek, és 1461-ben Szokoly Miklós emiatt elfoglalta a hat faluban a Telegdieket 
illetı részeket. 

1461-ben Ibrány birtokosa (26 portával). 
1462-ben Ali béget legyızte Futaknál. Heltai Gáspár késıbb (1510-1574) megénekelte a gyızelmét. 
1469-ben a Zólyomi család Sámsoni jobbágyaival szemben hatalmaskodott. 



————    348348348348    ———— 

 
 

1469-ben egy hosszadalmas perben Szokoly Miklós Mátyás királyt (!) és az anyját tilalmazta a 
székesfehérvári konvent elıtt Sámson birtok ügyében, a pert 1472-ben idézhetıség hiányában 
megszüntették. 

1472.09.18. napján kelt okiratban néhainak említik, ezzel szemben (érthetetlen módon) 1475-ben Mátyás 
király parancsára a leleszi konvent 8 faluba ellentmondás nélkül beiktatta, miközben Mátyás király anyja 
pedig Szokoly-féle birtokokat foglalt el. 

Második felesége Báthory Veronika (1477). 

1,271,845. telegdi Telegdi Klára (okirati elıfordulása: 1443-1462) 
1443-ban puella. 
1459-ben és ezt megelızıen is Sámson és más települések birtokosaként tartják nyilván az oklevelek. 

 

1,271,846. bélteki Drágffy Miklós (okirati elıfordulása: 1434-1472) † 1480. jún. 14.  
1439-1444 között országnagy, országgyőlési követ, fırend.  
1444-ben részt vett az országgyőlésen, és aláírta a határozatokat. 
1452-ben Hunyadi János kormányzó kötelezi, hogy bizonyos földeket adjon vissza. 
1460-tól Közép-Szolnok megye fıispánja. 
1460-ban belsı-szolnoki fıispán. 
1460-ban zálogban bírta Tóhát, Nyires, Csokmány, Kusaly, Aranyasmezı, Bikácza és Felsı-Várcza 

helységek egyes részeit. 
1460-ban halálos ítélettel fenyegette meg azokat, akik a Mátyás király által Szakácsiba összehívott 

vármegyei győlésen megjelennek (?). 
1461-ben kusalyi Jakcs János elzálogosította Cseh birtokát neki, ami után azonban eltiltások következtek, 

mely 1464-ig tartó pereskedést eredményezett. 
1467-ben Sarmasági Elek az ellene történt hatalmaskodás következményei alól feloldotta. 
1477-ben Szurduk-Kápolnokot elcserélte Mikle Jánossal annak mármarosmegyei birtokaiért. 
Elsı felesége Báthory Katalin († 1453-1459 között). 

1,271,847. Jakcs de Kusaly Eufemia / Afra / Africa (okirati elıfordulása: 1459-1477) 
„Cosciu” családi név alatt is elıfordul. (pl.: TURUL, 2009/2) 
1460-ban –társaival-örökösödési jogon beiktatták a következı birtokokba: Bene, Kaszony, Szernye, Újfalva, 

Nagy-Almási, Kis-Almási, Oroszi, Kovászó, Nagy-Muzsaly, Kis-Muzsaly. 
 

1,271,848. Kecseti László (Géresi család) (okirati elıfordulása: 1440-1468) † 1468. máj. 22. – 
1473. jan. 15. között  
1440-ben rokonaival együtt Erzsébet királynétól Ölyves birtokot kapota adományba.  
1440.09.13. napján kelt okiratban a kolozsmonostori konvent elıtt ı és társai eltiltották a királyt attól, hogy 

eladományozza egész Dengeleg birtokot. Egy másik ezen a napon kelt okiratból kiderül, hogy az ország 
szokásaitól eltérıen Chwch-i Miklós csak egy napot (!) várakozott a beiktatásra. 

1442.01.03. napján az ı és mások nevében tiltakoztak az ellen, hogy Hunyadi János erdélyi vajda elfoglalta 
Bochard, Hary, Elwes birtokukat. 

1456.10.26. napján kelt V. László király oklevele, melyben királyi emberként említik. 
1462.10.26. napján kelt Pálóci László országbíró oklevele, melyben királyi ember. 
Az 1467. évi erdélyi lázadásban részt vett, ezért 1468.05.12. napján kelt okiratában arról tájékoztatta 

Mátyás király a kolozsmonostori konventet, hogy a hőtlenné vált Kecseti László Szász-Filpes, Ölyves, 
Tuzson, Puszta-Szilvás, Méhes, Tomb és Faragó, Méhes, Velkér, Szent-Márton birtokait eladományozta 
szentgyörgyi Erdélyi Benedeknek és Andrásnak. Jószágvesztésre ítélték. 

1,271,849. valkói és farnasi Veres Anna (okirati elıfordulása: 1453-1473) † 1473. jan. 15. 
után.   
1453.02.08. napján V. László király beiktatta ıt és rokonait Ölyves birtokába. 
1468.05.29. napján birtokiktatással kapcsolatban tiltakozik, mely iktatás Farnas, Ölyves, Tuzson és Tomb 

birtokokat érintette. 
1473.01.15. napján kelt a kolozsmonostori konvent okirata, amely szerint Rapolth-i György (1,269,978) a 

maga és társai nevében egyezséget kötött Annával (a korábban) nála zálogban volt Hary birtokkal 
kapcsolatos vitájukban. Egyébként 200 aranyforint ellenében átengedte Annának és gyerekeinek néhai 
Kecheth-i László Kechet-en lévı birtokrészének felét tartozékokkal, valamint Felsewthewk egészbirtok 
felét és Dengeleg egészbirtokot. Anna nagyon nagy szegénysége miatt nem tudta kifizetni az összeget, 
ezért Dengeleg felét zálogba adta Rapolth-i Györgynek (1,269,978). 

 
 
1,271,852. zalaházi Zalai István (okirati elıfordulása: 1434) 
1,271,853. czegei Wass Anna (Veronika ?) 
 

1,271,854. sajókeresztúri Keresztúri György (okirati elıfordulása: 1449) 
1449.02.25. napján többekkel együtt ügyvédjének vallotta Kémeri Miklós deákot. 

1,271,855. Zutori / Kémeri / Középföldi Agáta 
 

1,271,856. „Oláh” László de Kusaly (Jakchy család) (okirati elıfordulása: 1406-1432)  
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† 1432. máj. 3. után 
1406.03.19. napján kelt okiratban szerepel elsı alkalommal. 
1432.05.03. napján kelt okiratban szerepel utoljára élıként. 

 

1,271,868. rimaszécsi Szécsi László (okirati elıfordulása: 1460-1504) † 1508. nov. 3. elıtt 
1495.04.03. napján kelt okiratában az egri káptalan jelentette, hogy Szapolyai István nádor (317,066) 

1495.04.06.-i parancsa szerint leánynegyed címén be akarta vezetni Lórántffy Annát és Szécsi Lászlót 
Zobor és Kürt részbirtokba, azonban ennek Derencsényi Péter (1,271,870) és testvére ellentmondott. 

1500-ban beiktatták Enyicke várába.  

= 1494 elıtt 
1,271,869. serkei Lorántffy Anna (okirati elıfordulása: 1495-1498) † 1498. okt. 25. után 

Utoljára 1498.10.25. napján Szapolyai István nádor (317,066) oklevelében szerepelt élıként. 
 

1,271,870. Derencsényi Péter (okirati elıfordulása: 1489-1509) † 1509. dec. 29. után 
1498. évben a Csarnavodai kuriáért többekkel pereskedik. 
1495.04.03. napján kelt okiratában az egri káptalan jelentette, hogy Szapolyai István nádor (317,066) 

1495.04.06.-i parancsa szerint leánynegyed címén be akarta vezetni Lorántffy Annát (1,271,869) és 
Szécsi Lászlót (1,271,868) Zobor és Kürt részbirtokba, azonban ennek Derencsényi Péter és testvére 
ellentmondott. 

1496.04.18. napján Corvin János Berény birtokot eladományozta, valószínőleg ı Corvin János gyulai 
várnagya. 

1497.08.03. napján kelt okiratban a budai káptalan igazolása Szapolyai István nádor (317,066) 1497.07.23. 
elıtt kelt ítéletének végrehajtása ügyében, mely ítélet Derencsényi Péter javára született meg II. Ulászló 
királlyal és Barachi Mihály özvegyével szemben. Jelentette, hogy a király és az özvegy ellentmondását 
figyelmen kívül hagyva Kewres részbirtokba zálogjog alapján bevezette Derencsényi Pétert. 

1497.11.17. napján kelt okiratban elismerte, hogy enyingi Török Imrének (317,864) tartozik 567 forinttal, 
aki 67 forintot a tartozásból elengedett. Kötelezte magát arra, hogy a hátralékot 1498.03.21. napjáig 
Zygeth várába megküldi. 

1498.03.16. napján kelt II. Ulászló király oklevele, mely szerint Derencsényi Péter hőtlenségbe esett, ezért 
összes javait osztályos testvéreinek adományozta. A hőtlenség oka: 1497 karácsonya idején miután 
pénzt loptak tıle, a gyanusított Szalontai Lukácsot (aki Corvin János herceg szakácsa volt) felakasztatta. 

1498.08.22. napján kelt okiratban II. Ulászló király utasította a jászói konventet, hogy ıt és társait iktassák 
be adásvételt követıen Morho birtokba, mely korábban a Dapsai és Ravasz családé volt. 

1499.02.02. napján kelt okiratban az egri káptalan igazolta, hogy ı és társa a rokonokkal megegyeztek, 
mely szerint Derencsényi Péter és társa visszaadta a Gömör, Nógrád és Hont megyei bizonyos 
birtokokat, egyben pedig nyugtatták egymást a kölcsönös hatalmaskodási ügyeikben. 

1508.09.22. napján kelt a jászói konvent oklevele, amelyben eltiltotta Derencsényi Györgyöt, hogy örökölt 
birtokait elidegenítse, egyben pedig II. Ulászló királyt eltiltotta a birtokok eladományozásától. 

1509.12.29. napján kelt –Lorántffyakra vonatkozó- okiratban birtokosa Zele és Pogon birtokoknak. 

= 1498 elıtt 
1,271,871. Csarnavodai Margit (okirati elıfordulása: 1498) 
 

1,271,872. János (Kendeffy család) (okirati elıfordulása: 1394-1448) 
 

1,271,874. = 635,920 
1,271,875. = 635,875 
 

1,271,880. eperjesi, iregdi, kecskeméti Patóchy Imre (okirati elıfordulása: 1399-1418)  
1418-ban a Maróthyak Hosszúaszó, Keresztúr, Iregd birtokán hatalmaskodott. 

1,271,881. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1451) 
 

1,271,884. gyéresi Czibak János (okirati elıfordulása: 1418-1459) † 1459. szept. 26. után 
Elsı oklevél, amelyben szerepel, 1418.03.20.-án kelt. 
Az utolsó oklevél, melyben  még elıként említik, a váradi káptalan 1459.09.26. napján kelt oklevele, 

melyben a káptalan társaival együtt a királyi személyes jelenlét elé idézte. 
 

1,271,886. gyulavarsándi Szakolyi Bálint (okirati elıfordulása: 1420-1460) 
1445-ben Maróthy-familiáris, és Gyula várnagya. 
Második felesége N. Margit. 

= 1445. elıtt 
1,271,887. Varsányi Borbála (okirati elıfordulása: 1445-1458) 

1446.03.09. napján az aradi káptalan elıtt az apja neki adta birtokait, mivel a király fiúsította, másrészt 
mivel a birtokai védelméhez pénzzel hozzájárult. 

 

1,271,888. bethleni Bethlen János (okirati elıfordulása: 1397-1417) † 1417. jan. 28. után 
Apja halála után a bálványosi várnagyokkal pereskedett. 
1406-ban udvari ifjú. 
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1407-ben magiszter. 
1414-ben strenuus miles, Zsigmond király szolgálatában. 
1416-ban udvari lovag. 
1417.01.28. napján Szentimrén kelt Zsigmond király oklevele, mely szerint elıtte János elmondta, hogy 

közte és Nyres István és társai között Manyk és Maroth birtokrész ügyében per van folyamatban, és 
mivel Nyres János a királlyal szemben hőtlen lett, a per is hőtlenséget foglal magában, így az nem a 
vajda, hanem a királyi kúria hatáskörébe tartozik. A kérelmét 1416.12.21. napján nyújtotta be 
formálisan. 

1,271,889. pomázi Cikó Ilona (okirati elıfordulása: 1409-1412) † 1412. nov. 22. után 
1412.11.22. napján Visegrádon Zsigmond király elıtt Cikó Ferenc lányai (így valószínőleg Ilona is) eltiltják 

fivéreiket, hogy birtokaikat elidegenítsék. 
 

1,271,892. somkereki Erdélyi Antal (okirati elıfordulása: 1391-1429)  † 1429. nov. 21. - 
1430. márc. 16. között 
1392. évi családi osztálynál szerepel. 
1396-ban Zsigmond király seregében Bajazid szultán elleni hadjáratban hısiesen harcolt. 
1396-ban a nikápolyi ütközetben vitézkedett, és a Dunán tartotta készenlétben azt a hajót, amivel 

Zsigmond király menekülni tudott. Ezután Zsigmond királlyal Konstantinápolyba ment, majd vele tért 
vissza. 

1401-ben Garai Miklós (2,542,866) familiárisa, knini várnagy. 
1401-ben, amikor a fıurak elfogták Zsigmond királyt, hőséges maradva Knin várának kapitányaként 

megvédte a várat Hervoja ellen.  
1402.07.22. napján Zsigmond királytól adományba kapta Harina, Bilak és Necz helységek 70 

jobbágyteleknyi birtokát.  
1405-1411 között somlói várnagy. 
1402-1403-ban a királlyal Csehországba ment, és oklevelek szerint Nápolyi László trónharca idején is 

hőséges maradt. 
1403.05.14. napján Zsigmond király a hőtlen Komán János birtokait neki és társainak adományozta. 
1405.06.21. napján Zsigmond király hozzájárult, hogy az általa adományozott (Harina, Bilak és Necz) birtok 

Szécsényi Frank (5,085,598) és Simon (?;1,272,502) sáromberki és gernyeszegi birtokaival elcserélje. 
1405.12.29. napján Zsigmond király az ı és János testvére kérésére átírta a saját 1405.06.22. napján kelt 

oklevelét. 
1406-ban Garai Miklós (2,542,866) relátora. 
1406-1408 között sárosi alispán. 
1408.03.18. napján Lack Jakab erdélyi vajda az ı és társai bírságát elengedi. 
1408-1413 között erdélyi birtokain gazdálkodott. 
1410.08.16. napján Tétényben kelt okiratban Zsigmond király engedte neki és társainak, hogy erdélyi 

birtokaikon megerısített kastélyt építsenek. (Engedélyét 1414.07.24. napján átírta, 1415.04.07. napján 
Konstanzban megújította: ekkor kıvár építését is engedélyezte.)  

1412.06.23. napján Zsigmond király neki és társainak adományozta Sarumberk várát, Gernyeszteget, Ne-
banchot stb. 

1412.06.26. napján Somkerek helysége vásártartási jogot kapott. 
1414-ben Garai Miklós nádor (2,542,866) udvari fıembere, elkisérte az udvart Németországba. 
1414.11.08. napján Aachenben jelen volt Zsigmond királynak és Borbálának koronázásán, majd az udvarral 

a konstanzi zsinatra ment.  
1414.11.25. napján Kölnben kelt okiratban Zsigmond király pallosjoggal ruházta fel ıt és más rokonait. 
1415.01.26. napján Konstanzban Zsigmond császár birodalmi nemességet és címert adományozott neki és 

családjának. 
1415.03.10. napján Sáromberek helységre kapott vásártartási jogot. (A jog szerint a hetivásárokon kívül 

két-két országos vásárt is tarthatott Somkereken és Sárombereken.)  
1416-ban budai és rohonci várnagy. 
1416.07.08. napján Kisfaludon kelt oklevél szerint Drághi Ferenc és társai Erdélyi Antalnak adták Falutava 

nevő halastavat a nekik nyújtott szolgálatai és költségei fejében. 
1422.07.10. napján Zsigmond király megerısítette az ı és társai adományát Gernyeszteg, Sarumberk, Ne-

banch, Ebes birtokokban és Sarumberk várában. 
1423-ban alnádor. 
1425.02.10. napján az erdélyi káptalan elıtt Strigi Péter alvajda gyerekei nyugtatták Erdélyi Antalt, hogy 

apjuk életében átvett ingóságokat és ingatlant visszaadta nekik. 
1425.04.23. Kusalyban kelt oklevél szerint Jakcs János 150 aranyforintot vett kölcsön Erdélyi Antaltól, 

zálogba 48 márka súlyú ezüsttálat adott. 
1426.07.31. napján a kolozsmonostori konvent elıtt Noway János Magyarfrata és Méhes közötti erdı egy 

részét 10 évre 20 forintért zálogba adta neki. 
1427.01.08. napján Küküllı várában kelt Csáki László erdélyi vajda oklevele, amely szerint Erdélyi Antal 

Csemer részbirtok ügyében kért segítséget. A vajda utasította a hatóságot, hogy iktassák vissza Antalt a 
birtokba. 

1427.04.01. napján Felpestesen kelt az okirat, amelyben Lépes Lóránd vajda (634,190) vizsgálatra 
utasította az erdélyi káptalant atekintetben, hogy (ahogy állította) Erdélyi Antal jogosult-e régóta 
vámszedésre. A káptalan április 11. napján igazolta, hogy Antal állítása igaz volt. 

1427.05.01. napján Szentimrén kelt oklevél szerint 200 aranyforintért megvette Faragó részbirtokot, 
halastóval együtt. 
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1427.05.09. napján Szentimrén kelt okiratban Lépes Lóránd vajda (634,190) elhalasztotta Erdélyi Antal 
Abaffy János elleni perét.  

1429.04.25. napján Novajon kelt okirat szerint Lépes Lóránd (634,190) kérte az erdélyi káptalant, hogy ıt 
és Alárd Jakabot iktassa be Rich birtokba, a káptalan pedig folyó év május 30-án jelentést tett a 
beiktatásról. 

1429.11.21. napján kelt okirat még nem említi néhaiként. 

1,271,893. tapsonyi Antimus Margit (okirati elıfordulása: 1402-1403) 
 

1,271,894. Dárói Majos István  (okirati elıfordulása: 1370-1432) elesett, † 1432. okt. 28. elıtt 
1370.06.28. napján és 1380.11.11. napján a somogyi konvent elıtt az apja maga és fiai (köztük István) 

nevében vallotta, hogy Daro várának Tolna és Somogy megyében lévı részbirtokait fiait és Dorottya 
lányát (Szécsi Zsigmondné) egyenlıen illetik, ezért kiadta Dorottya részét. 

 

1,271,904. „Ungi” Albert (nagymihályi Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1380-1434) † 
1434. febr. 3. elıtt 
1397.05.30. napján a leleszi konvent rá vonatkozóan adott ki bizonyságlevelet, amely szerint Zsigmond 

király április 19. napján kelt parancsára Nagymihály birtokba bevezették. 
1410-ben udvari ifjú (egy furcsa lehet az olvasónak, tekintve, hogy legalább 30-35 évesnek kellett lennie, 

azonban tudni kell, hogy az udvari ifjú pozíció nem életkorhoz volt kötve). 
Marcali Miklós és Csáky Miklós temesi ispánok seregeiben harcolt a török ellen, híres vitéz. A velenceiek 

ellen Ozorai Pipo  oldalán harcolt, több sebesülés érte.  
1414.01.08. napján Rozgonyi Simon országbíró (5,085,892) átírta a kérésére az egri képtalan 1367.06.08. 

napján kelt oklevelét. 
1417-1433 között vránai perjel. 
1418-ban az ısi birtokra új adományt kapott Zsigmond királytól. 
1419-1426 között horvát-dalmát bán. 
1422-ben a Zsigmond király által Radul havasalföldi vajda ellen folytatott háborúba 225 lándzsást vezetett 

saját költségén. 
1424.08.24. napján Tatán kelt okiratban Zsigmond király úgy határozott, hogy a neki és társainak a Chapi 

nemesekkel szembeni perét maga kívánja megvizsgálni. 
1427-ben újabb birtokadományokat szerzett. 

 

1,271,928. = 317,072 
1,271,929. = 317,073 
 

1,271,934. bárczai Bárczay Miklós 
 

1,271,936. sarmasági Sarmasági László (okirati elıfordulása: 1349) 
1349-ben ı és testvérei által kötött egyezsége Sámsoni Istvánnal Szertelek és Mázsatelek birtokokra 

megerısítést nyert. 
Az oklevelek, tartalmuk hiányosságai és a rengeteg szereplı miatt nehezen beazonosíthatók. Lehetséges, 

hogy apja János, nagyapja Márton volt (lásd.: 1359.05.15., Visegrád, András erdélyi vajda oklevele) 
 

1,271,944. albisi Zólyomi Tamás (okirati elıfordulása: 1393-1440) 
1417-ben udvari ifjú.  
1427-ben (Lazarevics István halála után) erıszakkal elfoglalta Kondoros, Lukaháza, Soma, Árokteleke, Sza-

tatelek birtokokat, ami ellen 1429 ıszén Brankovics György tiltakozott. Az ügyben a király Brankovics 
György javára döntött. 

1440-ben az elıkelık között szerepel. 
Sámson birtokosa. 

1,271,945. kisvárdai Várdai Katalin 
Életébıl nem találtam oklevelet, beazonosítása az 1479.03.10. napján kelt oklevél alapján történt. 

 

1,272,064. mikeszászi Guthy Ország Sebestyén (okirati elıfordulása: 1441-1460) † 1493. 
elıtt 
Királyi ember. 
Engel Pál tévedni látszik, amikor utód nélkül írta le. 

 

1,272,065. Vízaknay Magdolna (okirati elıfordulása: 1439-1495) † 1495. máj. 21. után 
1495.05.21.-én már özvegy, amikor Hidegvíz, Mihályfalva, Vesszıd, Bolya, Indogály, Salgó és Saldurf 

birtokait a gyulafejérvári káptalannak hagyományozta 
 

1,272,128. Sztritei Péter (okirati elıfordulása: 1371-1384) 
 

1,272,132. Szeretvai Jakab (okirati elıfordulása: 1353-1395) 
1353.01.24.-énkelt az egri káptalan oklevele, ebbıl tudjuk, hogy Kápolnai Miklóssal szemben neki és társainak 

határpere volt Nagyszeretva és Kisszeretva vonatkozásában. 
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1,272,134. Pányi Ferenc (okirati elıfordulása: 1378-1412) 
1387-ben bényi nemes. 

= 1408. elıtt 
1,272,135. Butkai Margit (okirati elıfordulása: 1408-1411) † 1411. márc. 16. után 
 

1,272,144. Kerepeczi Gergely (okirati elıfordulása: 1398-1406) 
1406-ban társaival Tódor herceg ellen vizsgálatot kezdeményeztek.1406-ban Pacsán kelt Zsigmond király 

oklevele, mely kötelezte a leleszi konventet a vizsgálat lefolytatására. A panasz szerint a herceg Kerepec 
faluból negyven szekér szénát önhatalmúlag elvitt és bántalmazta a kerepecieket. 

 

1,272,148. Bégányi Buda (okirati elıfordulása: 1476) 
1476-ban a leleszi konvent az ı és társai panaszára kivizsgálta, hogy Nagybégányi Miklós és társai a 

panaszosok Pap Berke kaszálóját háborgatta-e vagy sem. A vizsgálat szerint nem történt 
birtokháborítás. 

 

1,272,352. Kerepeczi Miklós (okirati elıfordulása: 1413-1434) † 1434. jún. 13. után 
1417.09.26. napján Budán Perényi Péter országbíró utasítást adott a leleszi konventnek Újhelyi György, 

Kerepeczi Miklós, Lápi László ügyében. 
1423.06.22. napján Gömör villa mellett kelt okirat szerint Gömör és Torna megye közgyőlésén egyrészrıl 

Kerepeczi Miklós, másrészrıl Imre fiai kiegyeztek János diák elnökletével kapcsolatos ügyben. 
1425.01.22. napján Gömörben kelt Gömör megye okirata, amely szerint Kerepeczi Miklós panaszt nyújtott 

be, miszerint a Kasza-i vámon megtámadták szekereit. A megye utasította a vámolást végzı László 
prépostot, hogy tegyen esküt, hogy Kerepeczi Miklós embere nem mutatott fel pecsétet és nem akart 
megesküdni arra, hogy a szekér Kerepeczi Miklósé. 

1434.06.13. napján kelt Zsigmond király oklevele, amely szerint Hanvai István fia Mihály sok szolgálatot 
tett neki, ezért neki és rokonainak (így Kerepeczi Miklósnak is) adományba adta Hanwa, Fyller, Prosa, 
Repas, Felsewfalu, Alsowfalu, Raas, Rwnya, Keresyan, Megh stb. birtokokban levı királyi jogot, 
haszonvételeket. 

1,272,353. kövecsesi Czinege Potenciána 
 

1,272,384. Berencsi N. 
Berencsi István vagy Benedek vagy János vagy Szilveszter, azaz Berencsi Osvald valamelyik fia. 

 

1,272,436. Bellyéni Péter 
1,272,437. Tornallyai Benkes Kata 
 

1,272,432. Jánossy Gáspár 
 

1,272,480. Tabajdi „Kalandai” Cornelius „Kornis” (Kornis család) (okirati elıfordulása: 
1402-1431) 

1,272,481. N. Erzsébet 
 

1,272,484. „Jánoki” „de Zuha” „Pázmán” Tamás (Jánoky család) (okirati elıfordulása: 1454-
1478) 

 

1,272,488. dennai és gordovai Fánchy Gáspár (okirati elıfordulása: 1455-1490) 
Vicebán. 
1464.04.02. napján a fehérvári keresztes konvent elıtt rendezıdött a Chani, Alapi és Fánchy család ügye, 

mely néhai Fánchy Péter birtokaival kapcsolatos perekbıl származtak.  
1464.09.14. napján kelt a fehérvári káptalan okirata, amelyben ı és társai sok birtok ügyében egyezséget 

kötöttek, aminek eredményeként a felsorolt birtokokat csak Gáspártól lehetett visszaváltani. 
1487.12.21. napján Mátyás király kötelezte ıt és társait, hogy a Forster György és Batthyány Boldizsár 

(318,326) közötti hatalmaskodások miatti perben született választottbírói ítéletrıl tájékoztassák a 
somogyi konventet. 

1489.01.19. napján a somogyi konvent elıtt a fenti bevallást megtették, eszerint Fánchy Gáspár volt az 
egyik választottbíró. 

1489.11.08. napján kelt okiratban Báthory István erdélyi vajda tájékoztatta a fenti ügyben a fehérvári 
keresztes konventet. 

1489.12.15. napján Kırös megyei vicebán Polonai Ozsváttal. 

1,272,489. N. Katalin † 1496. jún. 4. után 
1496.06.04. napján Szapolyai István nádor (317,066) elıtt kijelentette, hogy Buthkai Péter és felesége 

Margit kiadta neki Gordowából és néhai férje javaiból ıt illetı jegy– és nászajándékot. 
1496.06.04. napján kelt ugyancsak egy igen bonyolult oklevél a családi vita tárgyában (jegy- és nászajándék) 

 

1,272,490. litvai Horvát Péter (okirati elıfordulása: 1463-1496) † 1496 – 1500 között 
1464.09.14. napján újlakon kelt Mátyás király oklevele, mely szerint akirály átírta Pálóci László országbíró 

1463.05.08.-i oklevelét, mely szerint Horvát Péter és társa megvett Hont és Zólyom vármegyei 
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birtokokat. Mátyás király megerısítette az adásvételt, egyben neki(k) is adományozta az oklevélben 
felsorolt birtokokat. 

1,272,491. N. Dorottya (okirati elıfordulása: 1475-1500) 
Talán Balassa családba tartozott, érdemes kutatni. 
1490-ben eladta Szenternát Gyulai Jánosnak. 

 

1,272,496. dolhai Dolhay Szaniszló (okirati elıfordulása: 1395-1430) 
Bilkey Lukács rokonával együtt nagybátyjai elleni hatalmaskodási ügybe keveredett, mely kb. 

negyedszázadig tartott. A perben Jolsvai Leusták nádor (1,268,502) hőtlenségben marasztalta, azonban 
a havaselıi hadjáratban való részvétele miatt 1395-ben Zsigmond király felmentette. (Temesvár, 
1395.09.17.) Lehetséges, hogy már ekkor Vazul herceg familiárisa, és ez is eredményezte a felmentést. 

1398-ban Munkácsi Vazul (Vaszil) herceg familiárisa, aki neki ajándékozta Sarkad falut, és ezáltal válhatott 
„valóságos” magyar nemessé. Sarkad faluért cserébe adta Kereczke és Kusnicza birtokokat, amelyek 
Munkács várához tartoztak. Ez utóbbi falvakra (is) nyerte a kenézséget az apja. Lehetséges, hogy emiatt 
a csere miatt tört ki egy olyan viszály, amelybe öccse (Péter) bele is halt. 

1402-ben Sarkadra új adománylevelet kapott. 
Nem vett részt Zsigmond király elleni felkelésben, a király pártján maradt, emiatt (is) kapta adományba 

Borsova, Hegy, Helmecz birtokait és a dolhai részbirtokot. Az elıbbi birtokokba csak 1409-ben jutott, a 
Borsovaiak ellenállása miatt. 

1404-ben Tódor herceg familiárisa, szatmári alispán. 
1405-ben Zsigmond király kivette az ı és társai birtokait a megyei bíráskodás alól. 
1407-ben kötelezték, hogy Verbıcz, Ardó, Mátyfalva, Rákos birtokok ügyében keletkezett okiratait 

bemutassa, azonban ennek nem tett eleget, így a birtokok a királyra szálltak, aki viszont érdemeire 
tekintettel 1410-ben visszaadta azokat. (Zsigmond király oklevele, Buda, 1410.06.28.)  

1411-ben újabb birtokokat szerzett (Dolha, Sarkad, Románpatak, Kukhavasa) és megszerezte a dolhai 
vámot, amibe ellentmondás folytán csak 1418-ban iktatták be.  

1412-ben a rozsályi Kunokkal pereskedett. 
1412-ben lerohanta Kércs és Kenéz falvakat, elfoglalva azokat. 
1413-ban Komlós birtokosa, emiatt került viszályba a Komlósiakkal, akik Négyforrás nevő birtokát 1415-ben 

elpusztították, és más károkat okoztak. A nyolc bíróból álló testület döntését Szaniszló teljesítette, a 
Komlósiak nem, így hosszú pereskedés után 1430-ban elfoglalta Kövesd pusztát és 1500 holdat erdıvel 
együtt. 

1413-ban huszti várnagy. 
1414-ben máramarosi alispán. 
1414-ben Sarkadon hatalmaskodásba keveredett dávidházi Szeles Demeterrel. Másokkal is rengeteg 

határvitája volt. 
1414-ben a Borsvaiak visszafoglalták a korábbi birtokukat, a per 1421 után zárult (lásd. Zsigmond király 

oklevele, Buda, 1414.08.22. és Perényi Péter országbíró oklevele, Buda, 1421.09.01.) A per egyezséggel 
végzıdött. 

1414-ben ıt perelték 500 forintnyi követelés miatt. 
1417-1418 között munkácsi várnagy 
Eredetileg Sarkad, majd Dolha volt a központja.  
Igen sok hadjáratban harcolt, pl. a durazzói párt ellen, lengyelekkel szemben stb.  
A keleti egyház híveként született, majd római katolikus hitre tért, emiatt Zsigmond király engedélyével 

Szent Katalinnak Sarkadon, Mihály arkangyalnak Makarján emeltetett kápolnát. 
1417-ben Zsigmond királyt, mint udvarának tagja, elkísérte a konstanzi zsinatra, ahol 1417.07.25. napján 

adománylevelet kapott. 

1,272,497. Makarjay Katalin 
 

1,272,500. losonczi Losonczy László (okirati elıfordulása: 1372-1395) † 1395. febr. 9. – 
1395. nov. 5. között 
1385-1386 között besztercei várnagy. 
1386-ban udvari lovag. 
1386-1387 között temesi ispán és csanádi ispán. 
1387-ben szörényi bán és kapitány. 
1387-1389 között szlavón bán. 
1386. november – 1387. április között szlavón fıkapitány. 
II. „Kis” Károly király udvari vitéze. 
1386-ban harcolt Mária királynı kiszabadítására indított harcokban. 
1387-ben Temesvárnál legyızte Horváti Lászlót és visszafoglalta Gomnec, Medvevár várait. 
1387-ben adományba kapta Dézna és Pankota várakat. 
1388-ban sikertelen hadjáratot folytatott I. Tvrtko bosnyák király ellen. 
1389-ben Klisszát foglalta vissza. 

 

1,272,502. Szécsényi Simon (okirati elıfordulása: 1373-1411) † 1412. jan. 29. körül 
1387-ben Zsigmond király neki és Szécsényi Franknak (5,085,598) adományba adta Saskı várát. 
1388-ban Zsigmond király eladta neki a Hont vármegyei Salgó várát. 
1388-1390 között honti, trencséni ispán. 
1389-ben testvérével (Frank országbíró) a szerbiai hadjáratban részt vett Porecs és Csesztin ostromában. 
1389-ben adományba kapta Tapolcsány várát Frankkal (5,085,598). 
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1389 után nem sokkal megszerezte Jenı várát. 
1390-ben bihari ispán. 
1390-1391 között székely ispán. 
1395-ben országbíró. 
1401-ben erdélyi vajda. 
1401-ben Zsigmond király letartóztatásában vezetı szerepe volt, azonban hamar a király híve lett és 1403-

ban már a lázadás leverésének egyik vezére volt. 
1403-1405 között ajtónállómester, sárosi ispán. 
1404-ben szepesi ispán. 
1404-ben Szepesvár honorbirtokosa. 
1404-1405 között borsodi ispán. 
1405-ben hevesi és borsodi ispán. 
1406-1409 között ajtónállómester. 
1408-ben a Sárkányrend alapító tagja. 
1411-ben báró. 

1,272,503. garai Garay Erzsébet (okirati elıfordulása: 1405-1411) † 1411. dec. 9. után 
Utolsó oklevél, melyben élıként szerepel 1411.12.09.-én kelt. 

 

1,272,576. fáji Fáy László (okirati elıfordulása: 1334-1361) 
 

1,272,580. lánczi Lánczi Gergely (okirati elıfordulása: 1484) 
1,272,581. N. Dorottya 
 

1,272,600. Szakoly Bálint  
1,272,601. Barakonyi Margit 
 

1,272,602. Czékey Miklós 
 

1,272,604. czéczei Czéczei Lırinc (okirati elıfordulása: 1479-1517) † 1517. júl. 12. – 1525. 
febr. 21. között 
1479.03.02. napján testvérével, Mátéval megkapta Erdıhegyi Demeter zarándi és erdıhegyi birtokát. 
1484-ben az ı és Dóczy Imre jobbágyai a Jaksicsok birtokain hatalmaskodtak, ezért 1485-ben per lett 

ebbıl. 
1485-ben egregius. Ugyanebben az évben Székudvaron hatalmaskodott. 
1486-ban testvérével (Máté) megvette a pusztagibárti és tuzsai birtokokat. 
1486-ban vádolták, hogy megkárosította a Dóczyak székudvari malmát. 
1487-bıl fennmaradt a pecsétje. Ebben az idıben testvérével (Máté, liptói, sárosi, ungi fıispán) jelentıs 

vagyont győjtött. 
1487-ben Dóczy Imre megintette a Zaránd megyei törvényszék elıtt, mivel székudvari malmát használta. 
1489-ben zálogba vette szentdemeteri Bessenyei Istvántól a következı birtokokat: Kovácsház-i birtokrész, 

Bekényfalva, Hodos-i, Bodszeg-i és Szentdemeter-i birtokokat. 
1496-ban beiktatták a vizsolyi, deteki, kércsi, jánosdi birtokokba. 
1503-ban beiktatták Csécse birtokba. 
1517.07.12. napján a jászói konvent bizonyságlevele szerint Czéczey Lırinc elıadta, hogy Szapolyai István 

(317,066) özvegyének és fiának cserébe adta Blathnicza várát Jahodnyk és Therbozlo birtokkal együtt 
más birtokokért. 

1,272,605. fancsali Fancsali Anna (okirati elıfordulása: 1525) † 1525. febr. 21. után 
1525.02.21. napján Budán kelt Báthory István oklevele, amelyben kötelezte Abaúj megyét, hogy hajtsa 

végre Fancsali Anna és rokonai között a birtokosztályt. 
 

1,272,608. Hubay Sebestyén 
1,272,609. N.N. 

Lásd.: fiánál. 
 

1,272,704. monoki „Szász” Monoky János (okirati elıfordulása: 1373-1400) 
magiszter 

1,272,705. N. Dóra 
 

1,272,760. Zombory Pál (okirati elıfordulása: 1390-1425) 
 

1,272,768. gagyi Báthory János (okirati elıfordulása: 1422) 
 

1,272,770. szemerei Szemere György (okirati elıfordulása: 1435) † 1462 elıtt 
1,272,771. N. Dorottya † 1479. 
 

1,272,800. melléthei és horkai Barna István (okirati elıfordulása: 1469) 
1469-ben adományt kapott Szenterzsébetre. 
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1,272,801. alsó- és felsıberetki Beretkei Zsuzsanna 
 

1,272,808. csoltói Basó Gergely 
 

1,272,812. tornallyai Tornallyay János (okirati elıfordulása: 1489) 
 

1,273,024. „Solymosi” Bertalan (Csery család) (okirati elıfordulása: 1369) 
 

1,273,026. Mátyás 
 

1,273,088. Márk (Kubinyi család) (okirati elıfordulása: 1339-1355) † megölték, 1355. nov. 
11. – 1360 között 
1339.10.13.-án Doncs mester ellen pert indít testvéreivel, mivel apjával kötött cseréhez (Felsı-Kubin 

megszerzése), nem szerezte be a királyi jóváhagyást, és 1334-ben a király elvette Doncs mester árvai 
váruradalmát, így a Kubinyi rész veszélybe került.  

1349-ben Tamás fia Iván és társa perelte ıt Revucze birtok ügyében, de a pert végül megnyerte Márk.  
A rendezetlen Kubinyra vonatkozó helyzet megoldását végül testvére, Salamon katonai szolgálatai biztosí-

tották, hogy a család a birtokot megtarthatta, agy 1355.10.24.-én nekim és testvéreinek kiállította a 
király a cserelevelet és 27-én pedig a beiktatásra való oklevelet, így végül november 11-én vehették 
jogilag rendezetten végleg birtokba Kubint. 

Márkot egyes források szerint a testvére, Salamon ölte meg 1355-1360 között valamikor. Ennek ellent-
mondani látszik, hogy semmilyen per nem in dult ellene etekintetben. Így, ha mégis tényszerően igaz 
lenne, hogy ı ölte volna meg Márkot, akkor az csakis véletlen baleset lehetett. 

 

1,273,092. beniczei és micsinyei Beniczky György (okirati elıfordulása: 1450) 
1,273,093. alsólelóczi és jezernicei Tarnóczy Borbála (okirati elıfordulása: 1450) 
 

1,273,120. Palugyay Márk (okirati elıfordulása: 1335-1368) † 1368. márc. 15. – 1385. okt. 6. 
között 
1335.05.27. napján az egri káptalan elıtt folyó perbeli óvás ügyében szerepel, mint érdekelt. 
1340.12.06. napján apja a maga és az ı és mások nevében átiratta Károly Róbert királlyal a család 1285. 

évi adománylevelét.  
1350.07.12. napján kelt az esztergomi káptalan okirata, amely igazolja, hogy július 1-én ı és társai a 

perbeli kispalugyai erdıben részt vettek a határjárásban, ezután ıt és testvéreit beiktatták. 
1358.09.24. napján kelt az esztergomi káptalan okirata, amely szerint a káptalan elıtt ı és társai meg-

egyeztek Palugyai Jánossal és társaival, hogy Poruba birtokot még három évig használhatják, majd 
pedig visszadni kötelesek. 

1368.03.15. napján kelt Liptó megye bizonyságlevele, amely szerint (valószínőleg ı) megesküdött, hogy 
Palugyai Domokost sújtó hatalmaskodást nem ı követte el. 

1385.10.06. napján kelt okiratban csak a testvérei szerepelnek, feltehetı tehát, hogy ekkor már nem élt. 

1,273,121. nádasdi Baán Anna 
 

1,273,140. necpáli Neczpály György (okirati elıfordulása: 1357-1439) † 1439. aug. 4. után 
Magiszter 
1357.10.24. napján kelt okiratban I. Lajos király parancsot adott Túróc vármegye ispánjának, hogy vizs-

gálják ki a panaszt, miszerint a Gyulaháziak 1357.10.05. napján megölték Imrét, György apját. 
1357.11.09. napján kelt okiratban Túróc megye alispánja és szolgabírák jelentették I. Lajos királynak, hogy 

György apját valóban megölték Gyulaházi Gyula családtagjai, amikor Szentmártonból hazafelé tartott. 
1360.03.19. napján Visegrádon kelt I. Lajos király parancsa Túróc megye hatóságaihoz, hogy amennyiben 

Gyula fia János fia Miklós és társa elégedetlen lenne Neczpály Györggyel szembeni perben hozott 
ítéletével, elfogultság miatt az ügyet a királyi udvar elé terjesszék. A per tárgya, hogy 1357.10.05. 
napján Gyulaházai Gyula fiai és rokonai megölték Neczpály György apját Imrét, amikor Szentmártonból 
a birtokára ment. (a per 1361-ben is tartott). 

1364.04.13. napján Egyeden kelt okiratban a túróci konvent igazolta, hogy Gombási János ıt és társát 
felmentette Neczpály Balázs özvegyének hitbére és jegyajándéka tekintetében. A felmentés oka az volt, 
hogy 50 aranyforintot fizettek. 

1374.10.13. napján kelt oklevélben jelentette a túróci konvent, hogy ı és társai egy birtokvitában kie-
gyeztek. 

1378.03.21. napján kelt okiratban a túróci konvent bizonyította, hogy mivel kötelezettségeinek eleget tett, 
Neczpály János lánya Borbála (Jezeni Péterné) felmentette ıt (az unokatestvérét) Neczpály, Syma, 
Vyzlaskok birtokból neki járó javak (azaz leánynegyed, anyja hitbére és jegyajándéka) és egy 
végrendelet által ıt megilletı összeg kifizetése alól. 

1393.03.06. napján kelt okiratban a túróci konvent igazolta, hogy Neczpály György Neczpály birtokának 
minden szomszédját eltiltotta a birtoka elfoglalásától, és hasznainak szedésétıl. 

1393.08.01. napja elıtt kelt oklevélben a csanádi káptalan idézte Neczpály Györgyöt, mivel Bethlen Domo-
kos visszatartotta a neki járó birtokrészeket a következı birtokokból: Iktár, Eısi, Gyoma. 

1396.05.25. napján Esztergomban kelt okiratban Zsigmond király kötelezte a túróci konventet, hogy Sa-
bokrek (?) birtokba iktassa be ıt. 
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1397.07.25. napján Nagyszombatban kelt okiratban Zsigmond király a szolgálataira tekintettel neki és 
utódainak adta Kernesháza telket. 

1398.07.15. napján kelt okiratban a túróci konvent elıtt Osztóy Klára eladta neki Oztoy-i birtokrészét. 
1398.08.20. napján a túróci konvent elıtt ı mint felperes és rengeteg alperes között birtokvitán alapuló per 

van folyamatban. 
1405.04.15. napján kelt okiratban Zsigmond király megerısített több olyan oklevelet amiket Neczpály 

György fia Demeter a maga és apja nevében kért. 
1412.12.16. napján kelt az aradi káptalan oklevele, amelybıl megtudjuk, hogy itt folyt közte és Bethlen 

Gergely között egy birtokosztályos per. 
1413.03.30. napján Visegrádon kelt okiratban Garai Miklós nádor (2,542,866) tanúsította, hogy Neczpály 

György a fia János által van képviselve egy szerteágazó birtokperben. 
1420.06.28. napján Zsigmond király oklevélben parancsolta meg az aradi káptalannak, hogy Neczpály 

Györgynek és két fiának adja ki az általuk ırzött okiratokat a következı ingatlanokra vonatkozóan: 
Iktár, Madus, İsi. 

1425.05.15. napján kelt okiratban az egri káptalan igazolja, hogy fiai az ı terheit is átvállalták a 
Bethlenekkel szemben folyó perben. 

1439.06.07. napján Budán kelt Albert király oklevele, amelyben a túróci konventet utasította, hogy ıt és 
rokonait iktassa be az addig zálogként birtokolt Jahodnyk birtokba. 

1439.08.04. napján a túróci Szőz Mária monostor prépostja és a konvent igazolta, hogy Albert király által 
1439.06.07. napján kiadott parancsára ıt és rokonait beiktatták Jahodnyk birtokba. 

Elgondolkodtató az, hogy milyen hosszú életet élhetett, ha 82 (!) éven át szerepel oklevelekben. Ez 
valószínőleg csak úgy lehetséges, hogy 1357-ben igen kiskorú gyermek lehetett. 

 

1,273,144. János (Majthényi család) (okirati elıfordulása: 1330-1341) 
Csejtei várkapitány. 

 

1,273,148. Miklós „de Lubela” (Lipthay család) (okirati elıfordulása: 1381-1391) 
1391-ben a Liptó vármegyei nemesség birtokjogvizsgáló törvényszéken bemutatta a váltságlevelét. 

 

1,273,152. Miklós de genere Salamon (Esterházy család) (okirati elıfordulása: 1362) 
1362-ben Salamonwathán lakott, és részt vett a családi osztályban. 

 

1,273,156. Tankházy Antal 
 

1,273,164. Tankházy Domokos 
1,273,165. Zálogi Klára (okirati elıfordulása: 1405-1433) 
 

1,273,168. Kilián (Bessenyei család) 
 

1,273,172. Pónya János (okirati elıfordulása: 1407-1463) 
Deák. 
1407,1410, 1421 években királyi ember. 
1420-ban nádori ember. 
1425.03.18. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, amely szerint Pónya János nyugtatta Salamonwathai 

Istvánt és anyját, hogy azok megfizették neki Nogbari Péter leánya Ilona hitbérét és nászajándékát. 
1454-ben a pozsonyi káptalan elıtt szerepel egy okiratban, amelyben egyházi földek ügye szerepelt. 

1,273,173. Nogbari Ilona (okirati elıfordulása: 1425) † 1425. márc. 18. után 
1425.03.18. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, amely szerint Pónya János nyugtatta Sala-

Monwathai Istvánt és anyját, hogy azok megfizették neki Nogbari Péter leánya Ilona hitbérét és násza-
jándékát. 

 

1,273,188. Tankházy István (okirati elıfordulása: 1350-1360) 
 

1,273,192. Miklós de Belwatha (Wathay család) (okirati elıfordulása: 1360)  
 

1,273,208. bakai Temesközi Bálint (okirati elıfordulása: 1435-1469) † 1469 után 
1435-ben adományt kap Németfödémes, Újfalu, Baka, Seprıs, Makháza, Süly, Bodok településekre. 
1439-ben Rozgonyi Ifj. István (2,542,946) és ennek fia, Rozgonyi Sebestyén (1,273,294) familiárisa. 
1439-ben Albert király neki és társainak adományozta Egyházasbakát és Felszerbakát. 
1442-1450 pozsonyi várnagy. 
1446-ban pozsonyi várnagyként kifogásolta, hogy Forgách Péter társa egyre több cseh személyt fogadott be 

a várba. 
1445-ben Újfalu birtokosa, ezt érdemeire tekintettel a Rozgonyi család ajándékozta neki, és Országh Mihály 

fıkincstartó (1,271,472) is megígérte, hogy ebben a birtokában megvédelmezi. 
1445-ben Bodakon adományt kapott Rozgonyi Sebestyéntıl (1,273,294) és Györgytıl. 
1445-ben neki és családjának adományozta Rozgonyi Sebestyén (1,273,294) és György Német-Födémest. 

Kifejezetten familiárisuknak nevezi az oklevél.  
1450-ben kelt okirat már mint volt pozsonyi várnagyként említi, mint akinek a megvesztegetésével a várat 

sikerült kifosztani. 
1451-ben Hunyadi László familiárisa és kölpényi várnagy. 
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1452-ben nyitrai ispán. 
1452-ben Egyházasbaka az ı és testvére birtokában van. 
1452-1454 nagyszombati és szakolcai kapitány. 
1453-ban Szakolca kapitánya (várnagya). 
Pozsonyi várnagy, kapitány, Nagyfödémes ura. 
1454-ben V. László király újra kötelezi Kappler Jánost a Fırév átadására neki és Rozgonyi Sebestyénnek 

(1,273,294). 
1454-ben a bodaki részében Kappler János zavarta, így Temesközi Bálintot V. László király vette védelmébe. 
1461-ben Vácott a váci káptalan az ı és társai panaszára idézi Hartyáni Tamást és annak társait. 
1469-ben Elefánti Benedektıl, annak fancsali birtokrészébıl 100 aranyforint értékben vásárolt. 

1,273,209. N. Ilona  (okirati elıfordulása: 1448-1481) † 1481 után 
1448-ban szerepel „Ilka” név alatt. 
1481-ben már Zapwsko Mihály felesége, akinek Baka fele a birtokában van. 
1481-ben zálogjogon volt a birtokábana ciferi malom. 
Személyét kutatni érdemes volna tovább. 

 

1,273,224. tiszaujhelyi Ujhelyi György (okirati elıfordulása: 1397-1416) 
1,273,225. ráskai Ráskai Erzsébet (okirati elıfordulása: 1448) † 1448. szept. 15. után 

1448.09.15. napján kelt a leleszi káptalan oklevele a Ráskai családbeli jegyajándék és nászajándék 
kielégítése ügyében, itt még élıként említik. 

 

1,273,226. Ibrányi András (okirati elıfordulása: 1401-1440) † 1447. máj. 23. elıtt 
Deák. 
1401-ben szerepel elsı alkalommal oklevélben. 
Életében volt tanú (Madai perben), királyi ember (Révbács ügyében), ügyvéd (Toronyai Lángos lánya, 

Orsolya képviseletében) stb. 
1422-1428 között Tarpa tiszttartója.  
1435-ban Ibrány birtokosa. 
1440-ben Benk birtok ügyében tanúként szerepel. 

1,273,227. Szakolyi Katalin (okirati elıfordulása: 1447-1477) 
1447.05.23. napján kelt okiratban özvegyként a váradi káptalan elıtt Vajai Istvánt és társait nyugtatta, 

hogy ezek az ı néhai férje után ıt illetı hitbér és jegyajándék tekintetében kielégítették. Érintett 
birtokok: Ibran, Kerezthwth, Nymeertheleke, Ezlar, Lewk, Gyomatelke, Rozanthelke, Bagos. Ugyanezen 
a napon 10 jobbágytelket adtak neki Keresztúrban, 50 aranyért zálogba.. 

Személye kutatandó, jelenleg a következı adatok állnak rendelkezésre Engel Pálnál 
- Szakolyi Katalin (Imre lánya; oe.: nincs adat) Ártándi Balázs (oe.: 1470-1489) felesége azzal, hogy 

Ártándi balázs második felesége Kismarjai Ilona (oe.: 1479); 
- Szakolyi Katalin (László lánya; oe.: 1420-1437) Ráskai Vidfi János (oe.: 1396-1438) felesége; 
- Szakolyi Katalin (Bálint lánya; oe.: 1453-1484) Izsákai István (oe.: 1467), Cibak Ferenc (oe.: 1484) 

felesége; 
- Szokoli Katalin (Miklós lánya; oe.: 1467) férj nélkül. 
(Szakolyi családhoz tartozását, lásd.: pl. 

http://www.szabarchiv.hu/drupal/userfiles/file/Nemeth_Peter_A_Pec_nembeli_Ibranyiak.pdf) 
Az a tény, hogy Ibrányi András rokonságának késıbb a Szakolyi családból Péter, Miklós és Pelbárttal vannak 

közös ügyeik, megerısíteni látszik, hogy Katalin a Szakolyi családból való volt, azonban 
személyazonosságát csak további kutatások deríthetik ki- 

 

1,273,232. Illés (Bilkey család) (okirati elıfordulása: 1380-1436) † 1436. szept. 10. után 
1393.10.24. napján kelt okiratban Jolsvai Lesták nádor (1,268,502) megállapította a Szabolcs és Bereg 

megyék egyetemes győlésén, hogy egy Rakolch és Mysthyshew birtokba történt beiktatás után Bilkey 
Illés és társai a beiktatottat kizavarták a birtokból. 

1402.06.27. napján kelt Csáki György székelyispán oklevele szerint Rakolch és Mistichew birtokon ı és 
Péter hatalmaskodtak fegyveresen. 

1435.08.15. napján kelt a leleszi konvent oklevele, mely szerint Illés és Gergely fia István birtokai 
felértékelésre kerültek, majd azokat és ingóságaikat elvették fej-és jószágvesztés miatt. 

1436.08.08. napján kelt okiratában a leleszi konvent Illés ügyében intézkedik. 
1436.09.10. napján az ügyben többekkel idézték. A fej- és jószágveszés végrehajtását ez az okirat rendeli 

el. Kiderül belıle, hogy a foglalások idejére fogságba vetették. Illés a fogságban országbírói engedéllyel 
egyezséget kötött Újhelyi Demeterrel azzal, hogy ha Demeter kiszabadítja ıt a fogságból, akkor neki 
adja Haholch, Mystyschew és Lokow birtokokat, egyben Demeter az összes bírói eljárást semmisnek 
nyilvánít vele szemben. 

 

1,273,240. kricsfalusi Sztojka Simon 
Máramaros megyei alispán. 

1,273,241. Stresemley Borbála 
Eddig nem találtam megoldást arra, hogy ez a Borbála ki lehet, esetleg valamilyen módon lehet-e azonos a 

családfában található másik Stresemley Borbálával. A probléma lényege, hogy Stresemley családot csak 
egyet ismerünk, és szükségképpen adódna, hogy a két Borbála vagy azonos legyen, vagy közeli rokon. 
A genealógia az egyezést kizárja, így lehetséges pl., hogy ez a Borbála is Stresemley György lánya, de 
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más keresztneve(i) volt(ak). Legvalószínőbb, hogy Stresemley György unokája vagy más közeli rokona 
volt Borbála. 

 

1,273,246. dolhai és petrovai Petrovay János (okirati elıfordulása: 1505-1539) 
1505-ben Máramaros megye országgyőlési követe a rákosi országgyőlésen. 
1508-ban és 1519-ben máramarosi alispán. 
1508-ban ellentmondott Szurdok és Rozsálya birtokba való beiktatásnak Drágffy György ellenében.  
1518-ban Pogány Zsigmond beiktatásánál megjelent Szarvaszón.  
1519-ben bedıi Pap Simonnal állt perben.  
1514-ben megvádolták ıt és másokat, hogy Dózsa Györgyhöz csatlakozott. Ezért 1514.10.20. napján II. 

Ulászló király összes birtokait eladományozta Werbıczy Istvánnak. Mivel ı és társai az országgyőléshez 
fordultak védelemért, így az 1514-iki évi XXXV-ik törvénycikk vizsgálatot rendelt el, mely vizsgálat 
felmentette ıt. 

1530-ban a megyei a tisztikar „a mi urunk, rokonunk és barátunknak” nevezi, ez is mutatja befolyását. 
1539-ben Sztojka Simonnak (1,273,240) adott zálogba egy jobbágytelket 16 forintért. 
Máramaros legnagyobb birtokosainak egyike: Petrova, Ruszkova, Ruszpolyána, Rozsálya, Leordina, 

Szurdok, Bedı birtokai alapján.  
 

1,273,280. Kont Pál (erdıdi Pálffy család) (okirati elıfordulása: 1425)  
1,273,281. vingárti Geréb Anna (okirati elıfordulása: 1425) 
 

1,273,292. gerebeni Vitovecz János (okirati elıfordulása: 1439-1468) † 1468. ápr. 18. – 1468. 
ápr. 30. 
Cseh származású, rettenetesen kegyetlen zsoldosvezér. 
Holy Prokop cseh huszita hadvezér tanítványa volt a hadi ismeretekben. 
1438-1439 körül Cilleiek szolgálatába került.  
1439-1443 között III. Frigyes német király és I. Ulászló magyar király ellen harcolt. 
1442-tıl Cillei Ulrik kapitánya. 
1445-ben Cilleivel elfoglalta a zágrábi püspökség és vránai perjelség szlavón birtokait. 
1446-ban Pekrec ostrománál félig megvakult. 
1446 tavaszán Hunyadi János ellenfele. 
1448-tól Greben várában volt a székhelye. 
1450-ben megvásárolta Béla castrumot. 
1451-1456 között szlavón vicebán, kırösi ispán. 
1452-ben szerepe volt V. László király kiszabadításában. 
1456-ban visszafoglalta Garignica várát. 
1457.02.17.-én ott van azok között akik a magyar koronát III. Frigyes királynak felajánlották. 
1457. január – 1460 szeptember között horvát-dalmát bán.  
1457. január - 1466. június között; 1466. augusztus - december között; 1467. augusztus - 1468. április 

között szlavón bán. 
1458 körül birtokba vette Zágráb várát. 
1459-ben megfosztották báni tisztségétıl. 
1459-ben magyar ellenkirályként III. Frigyes német-római császár Krapina bárójává, majd Sternberg 

grófjává emelte. 
1463-ban Mátyás királlyal egyezséget kötött, átengedte a királyi várakat, ezért cserébe megtarthatta a 

zagorjei grófságot a grófi címmel. 
1467-1468. között Thúz Jánossal együtt bán. 
Zágráb, Kövi, Kistallóc, Greben, Krapina stb. birtokosa.  

1,273,293. Weisspriach N. 
 

1,273,294. rozgonyi Rozgonyi Sebestyén (okirati elıfordulása: 1439-1461) † 1461. nov. 22.- 
1461. dec. 21. között 
Hunyadiak híve.  
1439-ben Albert király neki ajándékozta Cseklész várát és városát, valamint Szempcet.  
1443-1449 között pozsonyi ispán.  
1445-ben Országh Mihály királyi kincstárnok (1,271,472) Nagyszombat városát már két éve hatalmában 

tartotta, ekkor azonban átengedte Sebestyénnek (és Györgynek). 
1445-ben és 1455-ben országnagy. 
1449-ben az országnagyok Országh Mihály kincstartónak (1,271,472) és neki adták Nagyszombat várost 

Rózsavölggyel, Gerencsérrel, Magyaraddal és Szilivel. 
1450-ben, amikor Rozgonyi Ilona nıül ment Bazini Imréhez, Béke falu felét, Szempcet stb. hozományba 

vitte, ez ellen 1451-ben tiltakozott. 
1450-ben Cseklész várának felét testvére György elzálogosította Bazini Imre és Lászlónak 3000 magyar 

aranyforintért, hogy ıt török fogságából kiválthassa. 
1452-ben kelt okiratból értesülünk arról, hogy ötéves (!) fogságból végre kiszabadult. (Ez felveti azt a 

kérdést, hogy ha 1447-ben török fogságban volt, akkor 1449-1451 között hogy kaphatott adományt, 
illetve hogyan tiltakozhatott. Ez természetesen nem kizárt, de a regesztából nem derül ki.) 

1452-ben ismételten tiltakozott Szempc hozományba adása ellen. 



————    359359359359    ———— 

 
 

1453-ban három jobbágyát elfogta Bazini és Szentgyörgyi Imre és László, valamint Keresztúr és Szempc 
birtokokat elfoglalta Nankreiter Nabukodonozor. 

1453-ban V. László király neki adományozta Éleskı várát. 
1453-ban V. László király kötelezte Cillei Ulrik szlavón bánt és Kappler János pozsonyi várnagyot, hogy 

adják vissza neki Fırévet, átkelıhellyel. 
1454-ben V. László király újra kötelezi Kappler Jánost a Fırév átadására neki és Temesközi Bálintnak 

(1,273,208). 
1454-ben nagyszombati kapitány. 
1456-ban részt vett a Nándorfehérvári diadalban. 
1456-ban Györggyel tiltakozott az ellen, hogy Bazini és Szentgyörgyi János és Zsigmond (nagyszombati 

kapitányok) utasítására Nankenreuter Nabukodonozor kirabolta Sebestyén Szentábrahám birtokát, és 
Szempcrıl elvitte az összes állatát. 

1456-1458 között királyi lovászmester. 
1457. márciusában Hunyadi Mátyással együtt elfogták, neki azonban sikerült megszöknie június 17. napján 

oly módon, hogy két lepedıt összekötött, és leereszkedett a börtönablakból. 
1457-ben Vöröskı miatt Bazini Jánossal és Zsigmonddal pereskedett. 
1458-ban Mátyás utasítására Giskra ellen hadjáratot vezetett, megszállta Vadna várát, előzve az ottani 

huszitákat, majd Galgóc várába ment az oda menekült cseh vezér, Valgata ellen. Érkezése hírére a 
csehek Galgócról elmenekültek.  

1458.07.19. napján Újfalu melletti táborban kelt oklevél szerint Felsımagyarország-rész kapitánya, 
oklevelet ad ki egy egyezségi ügyben. 

1458-ban Pesten segítette Szilágyi Mihályt, hogy az elıkészíthesse Mátyás királlyá választását, majd ı is 
azok között volt, akik kezességet vállaltak arra, hogy Mátyás feleségül veszi a cseh „gubernátor”, Pod-
jebrád György (cseh, egyetlen huszita király) lányát, Katalint.  

1458-ban Kassa közelébe, Mislie helyre ment, ahol elfoglalt egy kisebb várat, majd bevette Gálszécset és 
Sárospatakot. Ugyan gyorsan bevette ezeket a várakat, de rengeteg katonát veszített. 

1458.09.01. napján Mátyás király a szolgálataiért Cserép (Földes) várát adta neki. 
1458. szeptember – 1459. március között, és 1459. július – 1461 tavasza között (utóbb Kanizsai Lászlóval 

és Rozgonyi Jánossal együtt) erdélyi vajda. 
1459 évbıl fennmaradt a pecsétje. 
1459-ben kelt Mátyás király azon oklevele, mely beszámol korábbi török fogságáról, mely fogság alatt Béke 

falu tulajdonát is elvették tıle, egyben ígéri neki, hogy visszaadja. (Nem világos egyébként más 
oklevelekbıl, hogy itt nem véletlenül egy újabb fogságról van-e szó. Valószínőleg nem.) 

1459-ben Körmend melletti csatában szentmártoni Nagy Simon macsói bán vezette királyi sereg alvezére 
volt. A sereg III. Frigyes német római császártól és a vele tartó lázadóktól az elsı csatában vereséget 
szenvedett, a másodikban gyızött. 

1459-ben felesküdött Mátyás királyra, amikor Mátyás király elleni szervezkedés indult, és felszabadította 
Pata, Osgyán, Derencs (Derencsény), Balogvár és más várakat. 

1460.02.11. napján Mátyás király bizonyságlevelet ad ki arról, hogy neki adományozta Cserép várát, 
Cserép, Tard, Olaszi, Nyárád, Kürt birtokokat. 

1460-ban megkapta Balogvárat. 
1460.03.01. napján Budán Mátyás király oklevelében tudatja, hogy Szlopnai Gáspár (1,271,304) és ı 

milyen károkat okoztak. 
1460.12.27. napján Mátyás király privilégiális levelet adott Szapolyai Imrének és neki a csehek elleni 

háborúban keletkezett költségeikrıl. 
1461-ben adományba kapta Gömört. 
1461.06.28. napján Mátyás beiktatta Debrı várába, Debrı, Kál, Tótfalu és Csal birtokba. 
1461-ben Erdélyben járt Mátyás király megbízásából.  

1,273,295. Dengelegi Borbála (okirati elıfordulása: 1457) 
 

1,273,296. szerdahelyi Dersffy Márton (okirati elıfordulása: 1386-1418)  † fogságban, 1418. 
szept. 5. elıtt; temetve: Szerdahely, Szent László kápolna 
Erzsébet és Mária királynék vitéze.  
1386-ban a garai kerületben Erzsébet királyné és Mária királynı oldalán harcolt, e szolgálataiért Kırös 

megyei birtokadományt kapott. 
1389-1392 és 1394-1397 között Bebek Detre szlavón bán (2,536,662) al-bánja.  
1397-1402 között Bebek Detre nádor (2,536,662) al-nádora.  
1398-ban adományba kapta Tapalóc castrumot Zsigmond királytól. 
1403-ban Tamási Jánossal fele-fele arányban megszerezte Kaposújvár castrumot. 
1404-1406 között asztalnokmester.  
1405.06.01. napján Szerdahelyen kelt okiratban a királytól kapott összes javait eladományozta zerdahelyi 

Korom Jánosnak. 
1412.05.25. napján Budaszentlırincen kelt okiratban László pálos rendfınök hozzájárult Dersffy Márton 

(volt asztalnokmester) kérésének teljesítéséhez, mivel Márton 100 aranyforint alamizsnát adott a Szent 
László rendház fenntartására, melyet az ısei alapítottak. A kérés szerint az általa alapított Szent Márton 
kápolnában (ahová temetkezni kívánt) folyamatosan misézzenek érte. 

1414.02.05. napján kelt a csázmai káptalan okirata, amelyben ıt, mint volt étekfogómestert bepanaszolták, 
hogy Atyinai Benedek és János tiltakoztak az ellen, hogy Ivanócz birtokához csatolta a panaszosokat 
illetı haszonvételeket. 
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1415-tıl haláláig fogságban volt. Állítólag nem a Szent Márton kápolnába, hanem a Szent László kápolnába 
temették.  

1,273,297. Sági Anna (okirati elıfordulása: 1415-1427) † 1427. aug. 7. után 
1418.09.05. napján Budán kelt Zsigmond király oklevele, amelyben kötelezte a somogyi konventet, hogy 

figyelmeztesse a zábrági és csázmai káptalant, hogy adják ki azon jelentést, amely Fülöp szlavón 
vicebán és társa hatalmaskodása ügyében keletkezett. Az okiratot a káptalanok szerdahelyi Márton bán 
özvegye (Sági Anna) és fiai (Ders, György, Péter) szerint azért nem adták ki, mert a vicebánokkal 
elfogultak voltak.  

1419.07.03. napján kelt okiratban a somogyi konvent az ı és gyerekei kérésére I. Lajos királynak 1356.04. 
06. napján kelt oklevelét átírta. 

1424.04.07. napján Szerdahelyen kelt okiratban ı és fiai a pálosok szerdahelyi Szent László kolostorának 
földet adományoztak. Az adományt arra tekintettel tették, hogy szüleik (!) és rokonaik a kolostorban 
vannak eltemetve. 

1425.05.01. napján kelt a somogyi konvent bizonyságlevele, mely szerint ı és György fia többekkel együtt 
nyugtatták Szerdahelyi Dancsot 50 eskütársával azon eskü ügyében, amelyet korábban Kompolt István 
országbíró ítélt meg. 

1427.08.07. napján Ztrezan kelt okiratban a pálos rendfınök igazolta, hogy a Mindenszentek pálos 
kolostorának perjele és a szerzetesek pert indítottak gyermekei és ı ellen a Brikmechi Ztanko által a 
kolostorra hagyott vitás telek ügyében. A felek egyezséget kötöttek, mert Sági Anna a pálosoknak 
kifizetett érte 21 aranyforintot. 

 

1,273,298. báthmonostori Töttös László (okirati elıfordulása: 1380-1415)  † elesett, Bosznia, 
1416. július körül 
1400 körül építette fel fából Zsembéc castellumot. 
1415.07.25. napján perét elhalasztják, Boszniában harcolt, itt veszett nyoma, valószínőleg elesett vagy 

török fogságba esett és ott halt meg. 
Feleségével rengeteg oklevélben fordul elı, ezeknek a közreadását terjedelmi okok miatt mellızöm, illetve 

megjegyzem, hogy a névazonosságok miatt bizonyos nehézséget okoz a különbözı oklevelek 
szétválogatása, ami az ısjegyzéknek nem célja. 

1,273,299. medvei, medvevári, tátikai Albeni Orsolya (okirati elıfordulása: 1401-1437) 
A szakirodalom nem ért egyet az ı személyében, pl.: Engel Pál Cikó Orsolyát teszi meg Töttös László 

feleségeként. Mivel azonban a források szerint „Orsolya” Medvei János püspök testvére volt, a kérdést ez 
eldönti.  

 

1,273,300. laki Thuz Péter (okirati elıfordulása: 1422-1444) 
1440-es évek elején építette Öreglak (Lak) várát. 
Somogyi ispán, és Újlaki Miklós (2,542,950) familiárisa. 
1444. januárjában szolgabíró Somogy vármegyében 

1,273,301. N. Klára (okirati elıfordulása: 1446) 
 

1,273,304. németújvári Batthyány Albert (okirati elıfordulása: 1403-1435) † 1435 – 1443 kö-
zött 
Királyi tanácsos. Lovaskapitány. 
1410-ben új adományt kap. 
1428-ban egy részbirtokot visszaváltott Vincze Bálinttól. 
Sok okiratban szerepel, érdemes lenne a rá vonatkozó okiratokat kiválogatni. 

1,273,305. csébi, enyerei Pogány Klára 
Engel Pál szerint Antimus Klára volna a helyes személy, azonban a TURUL 1995/1-2 füzetében Feketekuthy 

László „Pálffy nádor ısei” címő értekezésében csebi Pogány Klára anyaságát feltételezi és közvetetetten 
bizonyítja, ezért itt ezt a megoldást vettem alapul. 

Csebi Pogány Klára ısfájának összeállításánál fıleg Bilkey Irén: Zalalövı története 1490-1566-címő 
értekezésében közölt táblázatot vettem alapul. 

1443-ban mint Batthyány Albert özvegye fiával panaszt tettek Fánchy Péter ellen, mivel az az ı atádi 
birtokára rátört és elpusztított 28 jobbágytelket. 

 

1,273,306. = 634,260 
1,273,307. = 634,261 
 

1,273,308. Bodóbári Fülöp (Filep) (Nagylúcsei család) † 1469. ápr. 9. elıtt  
Csallóközi jobbágy. 

 

1,273,856. Hegen / Hegun (Szénás család) (okirati elıfordulása: 1258-1279) 
Comes 

. 

1,274,048. Nórápi „Laki” Hektor (Laki Család) (okirati elıfordulása: 1286-1311) † 1311-
1317 között 

Comes. 
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1286-ban a Pápa nb. Lampert proximusa. 
1310-1311 közöt hölgykıi várnagy. 
Második felesége Héder nb. Margit (okirati elıfordulása: 1317-1324) 

 

1,274,058. Hetyei Lırinc 
 

1,274,058. Lırinc (Ibrányi család) 
 

1,274,084. Adorjáni Demeter 
 

1,274,440. = 2,546,594 
1,274,441. = 2,546,595 
 

1,274,444. Sıji Bertalan (Szobi család) (okirati elıfordulása: 1383-1404) † 1405. jún. 12. 
elıtt 
Deák. 
1388.04.09. napján magiszter, Zámbó Miklós tárnokmester protonotáriusa. 
1392.05.12. napján magiszter, Bebek Imre (2,536,520) familiárisa. 
1392-1393 között erdélyi alvajda. 
1392.02.22.-1404.11.10. között országbírói ítélımester. 
1394.03.20.-1395.05.17. között Szeged várnagya. 
1396-1397 között Pásztói János familiárisa, országbírói ítélımester. 
1397-1405 között Szécsényi Frank (5,085,598) familiárisa, alországbíró. 
Sok okiratban fordul elı. 

1,274,445. N. Margit (okirati elıfordulása: 1405-1415) 
Második férje Kökényesi György (okirati elıfordulása: 1388-1420). 

 

1,274,752. Jármy Mihály † 1350 körül 
 

1,274,848. Vay István (okirati elıfordulása: 1411-1439) 
1414-ben testvérével (Ábrahám) és másokkal ellentmondott Gyergyi Pál fiainak Vaja, Csokal, Marton és 

Laskod puszták birtokába történı beiktatásának. 
A családjában 1418.02.07. napján elnyert pallosjog illetve címeradományozás jogosultja lett kiterjesztés 

folytán. 
1439-ben királyi ember. 

1,274,849. derzsi Kánthor Klára 
Elsı férje Naményi (Lónyai) Szaniszló. 

 
 

22. generáció 
 

2,536,448. Elias de Réva (Révay család) (okirati elıfordulása: 1302) 
 

2,536,480. Gyulay Mihály (okirati elıfordulása: 1389-1416) 
2,536,481. Geszti Anna (okirati elıfordulása: 1413-1428) 

Második férje Szanai Miklós (oe.: 1420-1421). 
 

2,536,484. Macedóniai Miklós (okirati elıfordulása: 1386-1437) † 1437. nov. 9. után 
1386.10.13. napján Budán kelt okiratban Bebek Imre országbíró elhalasztja a pert május 1. napjára, mely 

pert Csáki Miklós fiai indítottak Macedóniai Péter fiai (András és Miklós) és társaik ellen. 
1410. körül építette Macedónia castellumot Temes vármegyében. 
1412-1416 között az elıkelık listájában szerepel. 
1416-os és 1418-as temesközi csatákban diadalt aratott. 
1437.11.09. napján Mezısomlyón kelt okiratban Krassó vármegye elmarasztalta meg nem jelenés miatt, 

mivel a megye elıljárói elıtt bírságot kellett volna fizetnie. 

2,536,485. N. Ilona (okirati elıfordulása: 1423) 
 

2,536,486. szeri Pósafi György (okirati elıfordulása: 1385-1416) † 1416. szept. 2. után 
1385.06.26.-án kelt az aradi káptalan oklevele, mely szerint az ı és mások nevében Pósafi birtokok 

használatától mindenkit eltiltottak. 
1516.09.02. napján kelt (Perényi Péter országbíró által kibocsátott) az utolsó okirat, melyben élıként 

szerepel. 
 

2,536,512. homonnai Drugeth János (okirati elıfordulása: 1342-1361) 
1348.03.17. után kelt okiratban a budai káptalan jelentette I. Lajos királynak, hogy Drugeth Jánost és 

testvérét Miklóst beiktatta Nyevicke várába. 
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1356-1361 között Ung megyei ispán. 
 

2,536,520. pelsıczi Bebek Imre (okirati elıfordulása: 1370-1395)  † 1395. máj. 29. – 1395. 
dec. 31. között. 
1379-1380 között tornai ispán.  
1380. október - 1383 június között szlavón bán. 
1380-1383 között horvát bán. 
1381.12.06. napján a viszlicai lengyel országgyőlésen magyar követként jelent meg három társával, ahol 

kijelentették, hogy nem akarják Zsigmond királyt királyként a lengyelekkel megválasztatni. 
1383-ban Erzsébet királyné és Mária királynı megbízásából a II. (Kis) Károly megsegítésére Nápolyba 

küldött magyar csapatok vezére. 
1383-1390 között folyamatosan, vissza-visszatérve Galiciában harcolt: Ezen harcoknak akkor lett vége, 

amikor I. (Nagy) Lajos lánya Hedvig a lengyel seregekkel kiőzte ıt és seregét Galiciából. 
1384. október - 1386 január között oroszországi (halicsi) vajda, egyben sárosi és szepesi ispán. 
1386. március - április között szlavón bán. 
1386 január - 1392 március között országbíró. 
1387-ben Zsigmond király neki és Bebek Detrének (2,536,662) adományozta Szokoly várát. 
1388-ban Boldogkı várának várnagya. 
1388-ban beregi ispán. 
1390-1392 között liptói és turóci ispán. 
Az 1390 évi hadjáratban Zsigmond mellett harcolt.  
1392.03.03.-1393. szeptember között erdélyi vajda. 
1393-tól haláláig királynéi tárnokmester és borsodi ispán. 
1391-ben Bebek Detrével együtt kapta adományul Zsigmond királytól Göncöt. 
Sok okiratban fordul elı, relator. 

 

2,536,524. Pálóci Péter (okirati elıfordulása: 1362-1400) † 1400 után 
Jolsvai Leusták (1,268,502) familiárisa, magiszter. 
1385-ben Pozsonyi alispán, ebbıl az évbıl fennmaradt a pecsétje.  

2,536,525. N. Anna (okirati elıfordulása: 1418) 
 

2,536,528. nádasdi Fekete András (Szapolyai család) (okirati elıfordulása: 1330) 
1330-ban Tersztye-t kapta rokonaival Róbert Károly királytól cserébe Kasza várért, és várbirtokért. 

 

2,536,544. rátóti Gyula (Gyulaffy család) (okirati elıfordulása: 1364-1418) † 1426 elıtt 
Magiszter. 
1394.12.27.-én fogott bíró a veszprémi káptalan és Vezsenyi László közti ügyben.  
1412–ben Pula birtokosa.  
1413-ban Chamfalu birtokosa. 
1408.07.02.-én esküdt a mándhidai nádori közgyőlésen.  

2,536,545. N. Angis / Angéla (okirati elıfordulása: 1426-1431) † 1431. ápr. 6. után 
Talán Bebek „Nagy” János lánya. 
1431.03.16. napján Budán Zsigmond király utasította a kapornaki konventet, hogy vizsgálja ki rátóti Gyula 

özvegyének és fiának panaszát, miszerint Karmaschi Sebestyén és familiárisai a sádi birtokon 
hatalmaskodtak. 

1431.04.06. napján a kapornaki konvent jelentette Zsigmond királynak, hogy a Sásdon lefolytatott vizsgálat 
szerint Rátóti Gyula özvegyének és fiának panasza alapos. 

 

2,536,548. = 1,271,520. 
 

2,536,550. szeri Pósafi Gábor / Gáborkó (okirati elıfordulása: 1389-1440) 
Lazarevics István szerb despota familiárisa. 
1411-1421 között torontáli ispán. 
1439-1440 között az elıkelık között említik. 

2,536,551. telegdi Telegdi Margit 
Lehetséges, hogy ı az, akinek Macedóniai Frank volt a férje, és akinek 1429-1431 között özvegye volt.  
A kérdés további kutatást igényel. 

 

2,536,552. rozgonyi Rozgonyi János (okirati elıfordulása: 1379-1438) † 1438. ápr. 3. - 1440 
között 
1402-ben az aula tagja.  
1409-1435 között sárosi ispán. 
1410-ben sárosi várnagy.  
1412-1436 között fıkincstartó. 
1428-1435 között zempléni ispán. 
1433 november - 1437 december között tárnokmester. 
1435-1437 között szepesi ispán. 
1437-ben budai várnagy volt. 
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1437-ben Tata várának honorbirtokosa, majd 1439-ben zálogba vette Zsigmond királytól az 1410-1430 kö-
zött épült Tata várát. 

1438-1440 között átmenetileg megszerezte Solymár castrumot, de 1440-ben I. Ulászló hívei megszerezték tıle. 
1438.02.12. napján Tasnádon kelt okiratban (mint volt tárnokmester) kötelezte magát, hogy fia Rajnald 

adósságát (616 aranyforint) 1438.04.06. napjáig megfizeti Saphar Péternek, ellenkezı esetben az 
összeg duplájával fog nıni. Végül április 3-án a határidıt május 1.-re módosították. 

Sok okiratban fordul elı. A csókakıi Rozgonyi-ág megalapítója. 

2,536,553. domoszlói Domoszlói Apollónia (okirati elıfordulása: 1406-1425) † 1425. nov. 1. 
után 
1425.11.01. napján kelt a váradi káptalan oklevele, melyben egy birtokügyben szerepel, ekkor még élıként. 

 

2,536,576. János (Thurzó család) (okirati elıfordulása: 1317-1359) 
1344-ben Görgın kapott anyai örökségbıl kúriát. 
1359-ben azt a krigi birtokrész felét, melyet apja eladott, visszaszerezte. 
1359- körül Krig-be költözött. 

 

2,536,608. Imre de Abafalva (Abaffy család) (okirati elıfordulása: 1381-1400) † 1400. jan. 
19. után 
1381-ben „abaházai” néven említik. 
Úgy tőnik, hogy az apa túlélte a fiát, Mihályt, mivel Mihály 1388-ban fordul elı utoljára okiratban.  
1400.01.19. napján kelt okirat szerint Gömör megye vizsgálatot folytatott, hogy Abaffy Imre zálogbirtokait 

(Poka, Pogon) használja-e a zálogbaadó Putnoky Mihály.  
 

2,536,640. Zrínyi György (okirati elıfordulása: 1340-1361) † 1361 
1340-ben kiskorú, gyámja, „Ostroviczai” Gergely volt, és nagybátyjának, vegliai grófjának házában 

nevelkedett. 
I. (Nagy) Lajos király apródja, majd Zrin, Buzim, Ostrovica grófja.  
I. (Nagy) Lajos királlyal várakat cserélt. 
1347-ben megkapja Zrin várát a nápolyi hadjáratban tanúsított vitézsége miatt. Más forrás szerint elcserélte 

Zrín váráért Ostrovicát I. (Nagy) Lajos királlyal.  
1361-ben kelt oklevél szerint már nem élt, így rövid életet élhetett, mivel 1330-1335 körül születhetett. 

 

2,536,648. ursini Blagay (Babonic) Antal (okirati elıfordulása: 1396-1436) † 1437. aug. 13. elıtt 
1425-ben testvéreivel Buzsin várának egyes részeit zálogba vették. 
Gradac várát 1426-ban zálogba veszi a Csupor családtól. 

2,536,649. medvei, medvevári, tátikai Albeni Magdolna (okirati elıfordulása: 1433) 
Testvérei közül nagy tisztségre emelkedtek:János idısebbik, † 1433. máj. 25. elıtt, zágrábi püspök, 

fıkancellár (1399-1433. márc. 14.); Péter (Petermann), † 1414. ápr. 9. elıtt,  horvát bán (1399-1414. 
jan. 27.); János ifjabbik, horvát bán (1405-1420. aug. 15.); Henrik, † 1445. máj. 10. elıtt. Pécsi püspök 
(1406-1444. febr. 22.) 

 

2,536,656. Korbáviai Károly † 1380. elıtt 
2,536,657. N. Klára (okirati elıfordulása: 1380) 
 

2,536,660. Nelipic Iwan / Iván / János (okirati elıfordulása: 1344-1376) † 1381. elıtt 
Magiszter. 
1345.06.23. kelt István bosnyák bán királyi megbízott bizonyságlevele szerint királyi megbízásból járt el az 

elfoglalt királyi javak visszaszerzése ügyében. Egyezséget kötött „Tigen”-i Neliptius comes fiával és 
anyjával. Érintett birtokok: Vnax, Potcitel, Serb, Stoli várak. 

1345-ben –amikor Iván I. (Nagy) Lajos királynak esküdött fel- adományba kapta Sinj várát Cetina 
districtussal együtt. 
1345-ben, apja halála után, anyjával átadták I. (Nagy) Lajosnak Unac, Pocitelj, Srb és Stog várakat. 
1345-ben Brecevo horvátországi castrum tulajdonosa. 
1345-ben Nagy Lajos megerısítette Kamicsác castrum birtokában, melyet korábban örökölt. 
1357 körül Imotával együtt elcserélte I. (Nagy) Lajos királlyal, ekkor Újvár néven volt ismert a vár. 
1358-ban klisszai comes.  
1360-ban szanai és orbáni ispán. 
1365-ben zalai ispán. 
1367-1369 között barsi ispán. 
1367-1369 között lévai várnagy. 
1369 körül Léva várának várnagya. 
1372-ben Pec várának birtokosa. 
1372-ben Travnik várának birtokosa. 
1372-1374 között túróci ispán. 
1374-ben somogyi ispán. 
1374 Hegyesd (Zala) honorbirtokosa. 
1375-ben Hont vármegyei ispán.  
Cacvina várának birtokosa, valamint Becevo, Imotski, Komicsász, Klissza, Novi, Pec Sinj stb. ura. 
Sok okiratban fordul elı. 
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2,536,661. N. Margit (okirati elıfordulása: 1381-1410) 
1381-ban (mint Iván özvegye) Sinj várának várnagyává Drochina fia Gerdomillust tette. 

 

2,536,662. pelsıczi Bebek Detre (okirati elıfordulása: 1370-1404) † 1404. márc. 13 - szept. 4.  
1379-ben királynéi asztalnokmester és árvai várnagy. 
1383 - 1387 között zászlótartó. 
1384. turóci ispán. 
1387-ben Zsigmond király Bebek Detrének és Imrének (2,536,520) adományozta Szokoly várát. 
1388. királynéi udvarmester. 
1389. június – 1392 március és 1394. augusztus – 1397. február között szlavón bán. 
1390. október - 1391. november között horvát-dalmát bán. 
1391-ben Zsigmond király hadjáratában a király oldalán harcolt. 
1392 - 1393 között szörényi bán és temesi ispán. 
1397. május – 1402.09.08. között nádor (még 1403-ban is nádornak jelölik az oklevelek). 
1397 - 1402 között több vármegye ispánja, pl. Borsod, Liptó, Szepes, Túróc. 
1397-ben (annak ellenére,hogy a Laczkfi ligának tagja volt) hozzájárult Laczkfi István és unokaöccse 

meggyilkolásához. 
1397-1398 között fejéri ispán. 
1398-ban megszerezte Szentgyörgy várat, melyet Zsigmond király az 1403 évi lázadáskor elkobzott. 
1399 - 1400 között Szepesvár honorbirtokosa. 
1401-ben vezetésével fogják el Zsigmond királyt a fıurak, ekkor (fogság alatt) az országtanács tagja. A 

Garayak és a siklósi liga ellen harcolt. 
1403 évi lázadás után kegyelmet kapott, de tisztségeit elvesztette és hamarosan meghalt. 
Rengeteg okiratban szerepel. 

2,536,663. N. Klára (okirati elıfordulása: 1413) 
 

2,536,672. Frangepán János (okirati elıfordulása: 1359-1393)  † Zengg, 1393. nov. 29. 
1380 - 1385 között báró.  
1385. júniusában 150 lovassal és Losonczi Lászlóval Párizsba ment, hogy elıkészítsék Mária királynı és 

Orleans-i Lajos házasságát. 
1387. júniusban Novigrádot ostromolja velencei támogatással, és kiszabadította Mária királynıt. 
Tettéért Cetin várát kapta Zsigmond királytól adományba, valamint szabad bányászásra és fémfeldolgozásra 

kapott jogot, és mentesült az urbura (bányajövedelem utáni illeték-adó) megfizetése alól.  
Más források szerint Novigrádot kapta adományba. 
1389-ben Klisszát az ı segítségével foglalta vissza Losonczi László I. Tvrtko bosnyák királytól.  
1392. november-1393. november között horvát-dalmát és szlavón bán. 
I. Lajos király velencei követe.  
Zsigmond király uralkodása alatt sikeresen védte Medvevárat, és szerepe volt abban, hogy Horvátországot 

és Dalmáciát Zsigmond király hőségére kényszerítették. 
1391-ben Zsigmond király mindenféle bányászatra feljogosította a saját birtokain. 
1392 - 1393 között horvát-szlavón bán. 
1393-ban eredménytelenül próbálta Velencét törökellenes szövetség megkötésére rávenni, elsı alkalommal 

Zsigmonddal, majd Nápolyi Lászlóval. 

2,536,673. Anna von Görz † 1402 
 

2,536,676. - Alberto I d'Este, Modena ura 1347 † 1393 
2,536,677. - Isotta Albaresani 
 

2,536,682. - Carlo Ruffo, Montalto grófja † 1414. 
2,536,683. - Ceccarella Sanseverino 
 

2,536,684. - Fernando I el Justo, Aragónia királya 1380 † 1416 
2,536,685. - Leonor de Castilla, Albuquerque grófnıje 1374 † 1435 
 

2,536,688. - Vuk Brankovic † 1398. 
2,536,689. - Mara Lazarevic † 1426. 
 

2,536,690. - Theodoros Kantakuzenos kb. 1361†1410 
 

2,536,692. - Comino Araniti 
2,536,693. - N. Sakati 
 

2,536,704. András (Pongrácz család) (okirati elıfordulása: 1286-1299) 
Comes. 
1286.05.08. napján kelt okiratban IV. László király ıt és testvérét Bogomért kérésükre (akik ekkor királyi 

hospesek voltak, és ıseik csehországi nemesek voltak), Bogomár szolgálataira tekintettel a nemesek és 
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királyi szerviensek közé vették fel Szentpéter, Szentmiklós és Howkfolua birtokokkal. Az oklevél szerint a 
jogaik a királyi zászló alatt hadviselı nemesek jogaival lettek egyenlıek. 

1299-ben megalapítja Zentmiklóst és Andrásfalut. 
 

2,536,736. Miklós (Korlátkıi család) 
 

2,536,760. = 162,724,356 
 

2,536,788. Malduri / Meltewri Hank 
 

2,536,864. Tamás de Nádasd (Nádasdi család) (okirati elıfordulása: 1359-1413) 
Magiszter, deák. 
1386.09.10. napján a vasvári káptalan kiadta neki másolatban az 1341.02.18. napján kelt oklevelét. 
1399.11.14. napján Visegrádon kelt okiratban Szécsényi Frank országbíró (5,085,598) elhalasztotta Tamás 

és fia András ellen Pethı János és társa által indított pert 1400.01.13. napjára. 
1406.03.21. napján kelt a budai káptalan okirata, mely szerint a káptalan elıtt Elleweyaro-i Gál és László 

neki és két fiának átengedték Pethenych, Endrych, Chepench 2/3 részét, akik viszont ezen birtokaik 1/3 
részérıl lemondtak Gál és László javára, kölcsönös öröklési joggal. 

Sok okiratban szerepel. 
 

2,536,866. Miklós (Óvári család) (okirati elıfordulása: 1372-1395) † 1396. jún. 5. - 1398 kö-
zött 
Kanizsai Miklós familiárisa.  
1372.02.05. napján kelt okiratban a gyıri káptalan elıtt szerepel egy birtokügyben, mely leánynegyede, 

hitbér és jegyajándékot érintett. 
1379.06.23. napján kelt a vasvári káptalan okirata, amely szerint elıtte Maranchi Lırinc felesége és társai 

Óvári Miklóst és társát nyugtatták az elhalálozás folytán birtokukba került Óvár, Cheem, Chatar, Cheyke, 
Zarvaskend, Tótfalu stb. ügyében, tekintettel arra, hogy 45 dénármárkát hitbér és jegyajándék 
értékeként megfizettek. 

1384.08.03. napján kelt okiratból kiderül, hogy a vasvári káptalan elıtt Óvári Miklós többekkel együtt 
bemutatta oklevelét Cheke birtok ügyében, hitbér és leánynegyed tárgyában. A választottbírók döntését 
nem fogadta el, ezért a királyi oklevél alapján marasztalták.  

1391-ben vasi alispán, magiszter. 
1390-1392 között sárvári várnagy.  
1396.06.05. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király utasította a vasvári káptalant, hogy iktassa be 

Gyaplya részbirtokba ıt és társát. 
Az okiratokban legtöbbször „Ouar-i” néven szerepel. 

2,536,867. N. Erzsébet (okirati elıfordulása: 1393) † 1393. máj. 21. után 
1393.05.21. napján a vasvári káptalan kiadta saját 1328.03.06. napján kelt okiratát neki, mely Mihalfalva, 

Dienesfalva, Lak és Iwahonfelde ügyében keletkezett. 
 

2,536,880. szenterzsébeti Terjék Ferenc (okirati elıfordulása: 1412-1424)  
2,536,881. Salamonvári Katalin  

Salamonvári birtokokat hozott a házasságába. 
 

2,536,888. ákosházi Sárkány István †1405. júl. 4. elıtt 
Elıfordultak „Buzádszigeti” és „Sárkányszigeti” néven.   

 

2,536,890. = 2,536,866 
 

2,536,892. Girolti Jakab †1433. febr. 26. elıtt   
 

2,536,912. Vid de Ráska (Ráskai család) (okirati elıfordulása: 1365-1393) † 1396 elıtt 
1365.09.08. napján kelt okiratban a leleszi konvent elıtt Mándy Gergely és társa eltiltotta ıt és apját, 

testvérét egy birtoklásától. 
1381.08.30. napján kelt Garai Miklós nádor (5,086,002) bizonyságlevele, mely szerint Zemplén és Ung 

megyék közös győlésén Vid azt állította, hogy Gyepel birtok Jezenew várral és tartozékaival az övé, és 
erre megesküdött. 

1393-ban Szatmár vármegyei alispán.  

2,536,913. Farkasfalvi Dorottya (okirati elıfordulása: 1384-1396) 
 

2,536,920. földvári és pataji „de Cesanis” Zubor Jakab (okirati elıfordulása: 1403-1435) † 
1435. jan. 19. - 1435. márc. 9. között; tem.: (?) Buda, királyfürdı 
1403.06.28. napján Budán kelt okirattal a hőtlen Marczali Miklós volt temesi fıispánnak a budai várban lévı 

házát és telkét a nádor, Jakabnak adományozta szolgálataira tekintettel. 
1405.11.16. napján Krapinán kelt okiratban Zsigmond király értesiti a budai káptalant, hogy Borbála 

királyné koronázására, Székesfehérvárra „szeretett híve”, Jakab által meghivja. 
1421-ben Zsigmond király utasitja Solt székbiráit, hogy „szeretett hive” Zubor Jakab (és felesége) elleni 

ügyeket a király elıtt érvényesitsék. 
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1422.12.15. napján a kalocsai káptalan szerint ı harmadmagával letetette az ártatlansági esküt Tetétleni 
Kelemennel szemben. 

1426-ban Prednatovicgh Tamás igazolja, hogy azt a ládát, amelyet Zubor Jakabnak ırzésre átadott, 
visszakapta. Az okiratból derül ki, hogy Zubor Jakab ezelıtt „de Cesanis” néven volt ismert. 

1428.10.27. napján Tolnavár város birája Borbála királynénak elıadja, hogy Jakab a pataji - 1427.09.21. 
napján tartott- vásáron Tót György királynéi jobbágyot börtönbe vetette, ami miatt az nemsokára meghalt. 
Jakab képviselıje, azzal védekezett, hogy Jakab ekkor éppen a király szolgálatában Szerbiában volt.  

1429.07.12. napján Székesfehérvár közelében lévı táborban Zsigmond király ítéletlevelet bocsátott ki, mely 
szerint 1413-ban Zubor Jakab a székesfehérvári dékán (Pál) Faad-i jobbágyait elfogatta, kifosztotta, 
ezért kötelezte arra, hogy ötvenedmagával (! nemesekkel) tegyen ártatlansági esküt, és ha ez sikerül, 
csak akkor nem ítélkeznek felette. 

1433.05.07. napján szerepel egy okiratban, amelyben arról írnak, hogy felesége Kér helység birtokában 
van, nagyanyja, Gunya mester lánya Anna révén. 

1435.01.19. napján még él, szerepel egy okiratban. 
Sírkımaradványa Budán került elı, a királyfürdınél. 

2,536,921. zselizi Vesszıs Katalin (okirati elıfordulása: 1422-1441) † 1441. máj. 17. után 
Elsı férje Falkus fia Miklós. 
1422-ben Tetétleni Mihállyal pereskedik, mely perbe 1424-ben férje rokonai is beléptek, amikor ı, a férje és 

Földvári Domonkos és Zuborius egyezséget kötött Tetétleni Mihállyal. 
1424-ben a fejérvári káptalan elıtt rokonait, bátmonostori Tıttös László fiait eltiltja az atyja után (Vesszıs 

Tamás) ıt illetı birtokok használatától. 
1436-ban a szekcsıi Herczeg családdal pereskedik. 
1441.05.17. napján kelt levélben szerepel, amit Bátmonostori Töttös Lászlótól kapott. 

 

2,536,922. Derecskei Pál (okirati elıfordulása: 1400-1426) † 1426 után 
1406-1407 között Ozorai Pipo familiárisa, krassói alispán. 
1410-1420 között zarándi ispán, világosvári várnagy. 
1410.11.06. napján Rachan kelt Zsigmond király oklevele, melyben utasította a szekszárdi konventet, hogy 

iktassa be ıt és Zsuzsanna testvérét az Ozorai Pipótól nekik adott Archa birtokba.  
1416-ban csongrádi alispán. 
1424.02.03. napján kelt okirat szerint a somogyi konvent elıtt Warang-i Miklós úgy rendelkezett, hogy 

amennyiben örökökös nélkül halna meg, az összes birtokát örökölje Derecskei Pál a neki nyújtott 
szolgálataira tekintettel. 1424.08.06. napján kelt okirattal Zsigmond király a Warang-i rendelkezést 
Derecskei Pál kérésére jóváhagyta. Érintett birtokok: Warangh, Gyalau, Kakasd, Thwmurken. 

1425-1426 között temesi alispán. 
 

2,536,928. Kegel (Keglevich család) (okirati elıfordulása: 1358) † 1358. máj. 24. után 
1358.05.24. napján Kninben kelt okiratban János dalmát-horvát bán jelentette, hogy igazoltnak tekinti, 

hogy Kegeltıl és Mártontól Korbáviai Gergely Bredarit erıszakkal vette el, ezért nekik visszaítélte és 
beiktatta ıket. 

 

2,536,956. Szentpéteri Péter (okirati elıfordulása: 1389-1416) † 1416. nov. 24. – 1423. júl. 
27. között 
Elsı alkalommal a boszniai káptalan 1389.08.03. napján kelt okiratában szerepelt. Késıbb Valkó vármegye 

1404.06.29.-én kelt okiratában említik, majd 1405.01.17.-én újra a boszniai káptalan okiratában 
szerepel. 

Utoljára Újlaki László macsói bán 1416.11.24.-én kelt oklevelében szerepel, az 1423.07.27. napján kelt 
oklevélben a feleségének már más a férje. 

2,536,957. Hosszúbácsi Margit (okirati elıfordulása: 1423) † 1423. júl. 27. után 
Hosszúbácsi Balázs nıvére, örököse. Vajay Szabolcs (1998/3-4 A csömöri Zay családról I. rész) Engel Pától 

eltérıen írta le Hosszúbácsi Margit ısfáját. Mivel Engel Pál korábban publikálta az archontológiáját, 
Vajay Szabolcs munkáját veszem alapul azzal, hogy eszerint az, hogy Margit „nıvére” volt Balázsnak, 
nem testvéri, hanem közeli rokoni kapcsolatra utal. Megjegyzem, hogy nem egyértelmő Vajay 
hivatkozott Turulbeli cikkhez kapcsolt táblája. Az eltérés fı oka, hogy a Hosszúbácsi családban élt 
mindkét László egyaránt hőtlen lett Zsigmond királyhoz. 

Zsigmond királynak 1423.07.27. napján kelt oklevélében már Kesse-i Jakab a férje. 
 

2,536,960. Balassa Péter (okirati elıfordulása: 1300-1337) † 1337. szept. 15. után 
1300.07.05. napján kelt okiratban a váci káptalan elıtt ı és testvérei nevében Miklós az ellen tiltakozott, 

hogy Demeter el akarta adni Gomath (? Gyarmat) birtokot. Demetert az eladástól eltiltották. 
1321.05.01. napján Temesváron kelt I. Károly Róbert király oklevele, amelyben neki és társainak adta 

szolgálataikra tekintettel Kékkı, Gyarmat, Zonchan, Budetin, Lietava, Óvár és Hricsó várakat tartozékokkal. 
Komárom és Kraszna vármegyék fıispánja. 
1322.07.25. napján Temesváron kelt okiratban Károly Róbert király kötelezte a budai káptalant, hogy 

határolja meg Balassa Péter Ludány birtokát, mivel a határjárás e tekintetben elmaradt. 
1323.07.28. napján Visegrádon kelt Károly Róbert király oklevele, amely szerint értesítette Hont és Nógrád 

megyéket, hogy ne szabjanak ki a dica miatt bírságot Balassa Péter Zahara, Podlusan, Germoth 
birtokaira, mivel a dica-t elengedte Péternek. 

1326.01.10. napján kelt a váci káptalan oklevele, amely szerint elıtte Balassa Péter Doarchan birtokot 
eladományozta. 
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1334.05.10. napján kelt az esztergomi káptalan okirata, amelyben szomszédosként szerepel. 
1335.01.13. napján kelt a sági konvent bizonyságleve, amelyben „Key kkwi” az elıneve, azaz „kékkıi”. Az 

okirat Sempte birtokkal kapcsolatos egyezséget írta le. 
1337.08.12. napján Visegrádon kelt Pál országbíró oklevele, amely szerint a sági préposttal folyt perében 

egyezséget kötött. 
1337.09.15. napján Visegrádon kelt Pál országbíró oklevele, amely szerint a fenti perben Balassa Péter ellen 

ítélt, mivel az nem tudta a megállapodást teljesíteni. 
Oklevéltani érdekesség, hogy Balassa Péter halálát 1347 utánra szokták datálni egy 1347.07.24. napján kelt 

okirat alapján. Azonban ez a sági konvent elıtt kelt állítólagos oklevél hamis (tiltakozik, hogy Károly 
király Hyduegh birtokát és Abba földjét elfoglalta, ezért eltiltja utódait is az elfoglalástól és 
eladományozástól.). Az oklevél XVI. századi hamisítvány, ami megtévesztı, az az, hogy a megmaradt 
pecsétdarabjai eredetiek. Valószínőleg a hártyáról levakarták az eredeti szöveget és visszahamisították 
az új szöveget. A királyt rossz (dátum szerint nem megfelelı) titulussal látja el (a néhai királyt 
serenissimus princeps ... dominus noster-nek írta), ez bizonyítja, hogy az okirat biztosan hamis. 

Lehoczky szerint Palesztinában a szeldzsukok ölték meg, ezzel az a probléma, hogy Balassa Péter életében 
nem voltak keresztes hadjáratok. Az is igaz azonban, hogy keresztes hadjáratoktól függetlenül 
eljuthatott Palesztinába. Mivel más bizonyíték nincs erre, az adatot fenntartással kell kezelni. 

 

2,536,964. Visontai Imre (okirati elıfordulása: 1323-1348) † 1348. márc. 5. után 
Siroki várnagy.  
1323-1339 között vécseki officialis.  
1324-ben udvari ifjú. 
1348.03.05. napján kelt okiratban az egri káptalan elıtt ı és testvére  István osztályt tettek Berke, Aba, 

Tornanegyvenház stb. birtokok ügyében. Visontát felosztották ekkor. 
 

2,536,976. terenyei Balogi Miklós (Derencsényi család) (okirati elıfordulása: 1322-1325) 
1322-ben királyi ember lefoglalt birtokok értékbecslésekor. 

 

2,536,984. Gálszécsi Detre (okirati elıfordulása: 1271-1299) 
Comes. 

 

2,536,992. Perényi István (okirati elıfordulása: 1327-1332) 
1329.05.07. napján kelt okirat szerint az egri káptalan elıtt tiltakozott Középnémety István, hogy Simon 

(akivel korábbi közös birtokon osztozott) Perényi Istvánnal szemben elvesztette a perét, és ezért az ı 
(Középnémety István) birtokát is meg akarták terhelni. 

 

2,537,000. Kórógyi Fülöp / Fülpös (okirati elıfordulása: 1313-1350) † 1351. dec. 7. elıtt 
1349-ben udvari lovag. 
Elsı felesége Monoszló Egyed lánya, N. (okirati elıfordulása: 1313) 
1350.01.22. napján kelt a boszniai káptalan bizonyságlevele, mely szerint egy királyi embert küldtek ki 

hozzá, akinek részvételével bejárták Zentlazlou, Luka, Jagona birtokok határát, melyek között lévı Par-
lacha, Ledenyik, Lychaan villákkal kapcsolatban azt állította Nekcsei Denk, hogy azok az ı birtokán 
állnak, miközben Fülpös szerint valójában az ı Zombathel birtokához tartoznak. 

1351.12.07. napján kelt okiratban a fiai már családfıként szerepelnek, vélhetıen ekkor már nem élt. 

2,537,001. N.N. (okirati elıfordulása: 1352) 
 

2,536,004. Jolsvai Péter (okirati elıfordulása: 1340-1353) 
2,537,005. Csetneki N. 
 

2,536,024. Tamás (Somi család) 
 

2,537,026. Gyulai István (okirati elıfordulása: 1394-1409) † 1411. jan. 13. elıtt 
Baranyai alispán. 

 

2,537,028. szentgyörgyi Vince Bálint (okirati elıfordulása: 1391-1430) † 1430. márc. 8. - 
1433 között 
1412.02.10. napján Fehérvár mellett kelt okirat szerint Batthyány Albert (1,273,304) panaszt tett, mely 

szerint Vince Bálint és társai 1408-ban, szüretkor (feleségeik felbújtására) a panaszost illetı borkilen-
cedet elszállíttatták. Augusztus 28.-án a pert szeptember 15.-re halasztották. 

1415-1429 között kamara(haszna) ispán. 
1424.05.22. napján kelt a veszprémi káptalan okirata, mely szerint az örsi prépost tiltakozott Vince Bálint 

és társai ellen, akik a prépostság Örs nevő birtokán 11 holdat elszántottak. 
1430.03.08. napján kelt okiratban Zsigmond király elhalasztotta Chapy Albert özvegye által ellene és társai 

ellen indított pert, egyben pedig a királyi személyes bíróság elé utalta azt. 

2,537,029. N. Margit (okirati elıfordulása: 1425) 
 

2,537,040. szerdahelyi Imreffy Mihály (okirati elıfordulása: 1355-1370) 
Magiszter. 
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2,537,044. Zákányi Budiszló (Korbáviai család) (okirati elıfordulása: 1379-1380) † 1379. 
jún. 24. – 1380. jan. 23. között 
1379.06.24. körül kelt okiratban I. (Nagy) Lajos király a Bosznia határán fekvı Gereben és Zaraklyn 

várakért cserébe Zákány birtokot adományozta, melyhez tartoztak: Gykynes, Intho, Tothfalu, a két 
Waly, Felduar. 

Állítólag az 1379-ben kelt oklevél, melyben Zákány várát Budiszlónak adta I. (Nagy) Lajos, hamis oklevél. 

2,537,045. N. Ilona Erzsébet (okirati elıfordulása: 1380-1384) † 1384 után  
1380.01.23. napján kelt  I. (Nagy) Lajos király Erzsébet (?, Ilona) Korbáviai Budiszló özvegye és fia (miklós) 

javára megerısíti az 1379.06.24. körül kelt okiratban tett adományát. 
 

2,537,056. Perényi Simon (okirati elıfordulása: 1338-1374) * 1318. dec. 31. elıtt, † (párbaj-
ban) 1374. 
1374-ben macsói bán. 
1374-ben testvére (Imre) ölte meg, az okiratok szerint „casualiter” azaz véletlenül. Nem világos, hogy akkor 

miért ırizte meg az emlékezet azt, hogy párbajban halt meg, hacsak ez a párbaj olyan volt, amely nem 
mehetett volna el halálos eredményig. 

İ a Perényi bárói család ıse. 

2,537,057. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1378) † 1378. febr. 23. után 
1378.02.23.napján a jászói konvent elıtt Pál prépost által felvett okiratban szerepel, melyben a férje 

megölése miatt kapott javakat sorolják fel. (Perényi rokonokkal bevallást tett. Imre véletlenül ölte meg a 
férjét, ezért egyezségre jutottak, melynek keretében az özvegy és fia birtokokat kapott.) 

 

2,537,058. felsılendvai Herczegh (Széchy) Péter (okirati elıfordulása: 1383-1432) † 1432. 
dec. 2. elıtt 
A szentgotthárdi cisztercita apátság várnagya. 
1396-1398 körül szerezte meg házassága révén Hegyesd castrumot. 
1416.09.04. napján Zala, Vas és Sopron vármegyék királyi adószedıje. 
1423.11.07. napján kelt okiratban Garai Miklós nádor (2,542,866) elhalasztotta Pethı Jánosnak ellene és 

felesége elleni pert. A halasztás további napjai 1424.11.19.; 1425.06.12; 1428.06.01. és 1429. júniusa. 
1428.11.16. –i halasztásban már nem említik a feleségét, vélhetıen ekkor már nem élt. 

Második felesége Salamonvári Beátka (okirati elıfordulása: 1427-1428), harmadik felesége Asszonyfalvi 
Lıkös Ilko (okirati elıfordulása: 1430-1435). 

Megj.: Engel Pál második feleségnek ismer egy N. Margit nevő nıt, aki 1426-ban szerepel okiratban. 

= 1398 elıtt 
2,537,059. Peleskei Peleskey / Pölöskei Sára (okirati elıfordulása: 1394-1426) † 1426. nov. 

16. – 1428. jún. 1. között 
Házasságába vitte Hegyesd castrumot. 
1423.11.07. napján kelt okiratban Garai Miklós nádor (2,542,866) elhalasztotta Pethı Jánosnak Herceg 

Péter és felesége elleni pert. A halasztás további napjai 1424.11.19.; 1425.06.12; 1428.06.01. és 1429. 
júniusa. 1428.11.16. –i halasztásban már nem említik a feleségét, vélhetıen ekkor már nem élt Pölöskei 
Sára. 

Megj.: Engel Pál 1412-ig jelzi élıként az okiratban Pölöskei Sárát. 
 

2,537,072. ecsedi Báthory Péter (okirati elıfordulása: 1334-1370) *1330 elıtt † 1370 után 
1345.01.20. napján Itáliában folytatott bölcsészeti tanulmányokat.  
1347-ben kb. 15-17 évesen (!) váradi kanonok, mivel azonban testvére meghalt, a rendbıl kilépett. 
1349.04.19. napján (fivére halála miatt) már itthon van és birtokait kezeli. 
1351.05.01. napján rokonaival osztozik. 
1366-ig gazdaként említik, közhivatalt nem viselt. 
1370-ben Opuliai László (5,085,970) kötelezte ıt és rokonait, hogy Bogáti Jakab feleségének fizessenek 1 

márka tartozásukat. 
Tıle származik az „ecsedi” ág. 

 

2,537,074. zánthói Pethew (Petıfi) János (okirati elıfordulása: 1357-1393) † 1395. márc. 27. 
elıtt  
Relator. 
1372-1391 között udvari lovag.  
Az 1390 évi hadjáratban Zsigmond király oldalán harcolt.  

2,537,075. N.N. (okirati elıfordulása: 1395) 
 

2,537,076. Tarkıi Henrik (okirati elıfordulása: 1347-1378) † 1409. elıtt 
1371.10.11. napján kelt okiratban az egri vikárius kötelezte az újfalui plébánosokat, hogy Tarkıi Henriket és 

társait Gyógyi Péterné jegy– és nászajándékra vonatkozó okiratok kiadása ügyében idézzék meg. 
1373-ban elhajtotta Bogdány faluból Kapalyai Jánosnak és Dezsınek kilenc lovát. 
1374.11.01. napján Visegrádon kelt okiratban I. Lajos király megtiltotta az összes hatóságnak, hogy Henrik 

és felsorolt rokonai ügyében bíráskodjanak. 
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2,537,077. Idai Anna (okirati elıfordulása: 1360-1409) † 1409. után 
 

2,537,078. Domoszlói Demeter (okirati elıfordulása: 1371-1409) † 1412. elıtt 
1405.03.08. napján Budán Garai Miklós nádor (2,542,866) utasította a váradi káptalant, hogy vizsgálja meg 

Debreceni László vagyonának Dózsa nádortól (20,343,820) származó részét, mert a lányaik férjei (így 
Domoszlói Demeter is) nıágon ıket illetı részt meg kívánják szerezni. 

1405.06.19. napján Budán Garai Miklós nádor (2,542,866) elıtt kijelentette, hogy feleségének nincsen 
Szentpéterszegre és Keresztúrra vonatkozó oklevele. 

1406.02.27. Domoszlói Demeter fiúsította lányait (Rozgonyi Jánosné, Tarkıi Lászlóné, Pásztói Imréné) Bihar 
megyei birtokaiban. 

2,537,079. Debreceni Ilona / Ilka (okirati elıfordulása: 1405-1429) † 1429. jan. 16. után 
Utoljára az egri káptalan 1429.01.16. napján kelt oklevelében fordul elı élıként. 

 

2,537,088. István de Karán (Mérey család) (okirati elıfordulása: 1304) 
 

2,537,090. Pöszei Dezsı 
 

2,537,092. Juliai Rafael 
 

2,537,094. Gyány Miklós 
Talán egyezik Gaan-i Bán Miklóssal, lásd. 1329.11.18. napján Fehérvár által kiadott oklevelet.  
Tovább kutatandó. 

 

2,537,136. Gereci Sándor (Dárói Majos család) (okirati elıfordulása: 1315-1323) 
1323-ban Gútkeled nb. báni szolgálatban. 

 

2,537,152. Miklós „Forgách” de Ghimes (Forgách család) (okirati elıfordulása: 1307) † 1336  
Felesége családja birtokára, Panyitra költözött. 
Koszmáli elınévvel is elıfordul az okiratokban. 

= 1300 elıtt 
2,537,153. Ákos nb. Csetneki Anna (okirati elıfordulása: 1307-1349) 

1307.07.11. napján az egri káptalan elıtt fitestvérei átengedték neki és családjának Panyitot. 
Második férje Örsúr nb. Leányi Csépán fia János, akihez 1336 elıtt ment nıül. 
Engel Pál szerint Benedek lánya, inkább azonban unokája. 

 

2,537,156. Pál (Thúróczy család) (okirati elıfordulása: 1279-1302) 
Comes. 

2,537,312. Zbigniew Bąk z Brzezia h. Zadora † 1310 után 
Sieradzi vajda. 

 

2,537,316. Jan Tenczyński z Tenczyna h. Topór † 1405.  
Krakkói kasztelán. 

2,537,317. Anna N. † 1400.  
 

2,537,318. = 1,268,694.  
2,537,319. = 1,268,695. 
 

2,537,328. Dobiesław Kurozwęcki z Kurozwąk h. Poraj † 1397.  
 

2,537,344. Hanko Jordan h. Trąby (Brzezina) 
 

2,537,348. Zbigniew Łapanowski z Łapanowa h. Śreniawa (DruŜyna), † 1389 után. 
 

2,537,376. Rafał Tarnowski z Tarnowa h. Leliwa † 1374.  
Wislicai kasztelán. 

2,537,377. DzierŜka Dzierzka z Wielowsi † 1382 után 
 

2,537,380. Sławnik z Wąsoszy   
2,537,381. N. z Wapna   
 

2,537,384. N. Dzwonowski z Dzwonowa h. Nałęcz  
 

2,537,388. Piotr Gorajski z Goraja h. Korczak 
śydaczówi vajda. 

 

2,537,390. Andrzej z Mokrska h. Jelita 
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2,537,442. Mancina Męcina Gowarczewski z Gowarczowa h. Rawicz  
 

2,537,446. N. Kościelecki z Chodcza h. Ogończyk 
 

2,537,450. Wincenty Granowski z Granowa i Granówka h. Leliwa † 1410.  
2,537,451. ElŜbieta Pilecka z Pilczy h. Topór, † 1420. máj. 12. 
 

2,537,452. Piotr Kurowski z Kurowa h. Śreniawa † 1463.  
2,537,453. Burneta N.  
 

2,539,520. Bárczay Iván (János / Inarch) (okirati elıfordulása: 1299-1312) 
 

2,539,522. Koksó Miklós 
 

2,539,524. Jakab (Jekuli Fijas család) (okirati elıfordulása: 1313-1328) † 1328. máj. 31. -
1336. nov. 18. között 
1313.12.10. napján kelt okirat szerint a szepesi káptalan az ı, testvérei és apja kérésére átírta IV. László 

király 1282. évi privilégiális oklevelét. 
1328.05.31. napján kelt okiratban szerepel az az egyezség, mely közte és testvérei, valamint Ditlinus fia 

Ulrik és társai között létrejött. 

2,539,525. Perinni Mária (okirati elıfordulása: 1336-1342) † 1342. jan. 2. után 
1336.11.18. napján kelt a bizonyságlevél azon egyezségrıl, amelyet férje testvéreivel kötött (már özve-

gyen) a maga és gyermekei (Klára, Jakab, Lırinc) nevében Bozegeyst Peterman Gylnytz-i polgárral Jekul 
és Szentmargit birtokok ügyében. 

1342.01.02. napján a szepesi káptalannál sógorait bepanaszolta, hogy azok eladták Jákóréte földet annak 
ellenére, hogy az az ı fiát és mostohafiát illette néhai férje után. 

 

2,539,526. Zonk / Chonk (Stefkfalvi család) (okirati elıfordulása: 1305-1349) 
 

2,539,712. morvai Gyapol János (Rákóczi család) (okirati elıfordulása: 1348-1385) 
Oklevelekben „Morvai” néven (is) szerepel. 
1348.09.03. napján a leleszi konvent elıtt ıt és Benedeket eltiltották Felsenk birtok elidegenítésétıl. 
1350.09.01. napján ı és rokonai egyezséget kötnek az Isépyekkel, Hosszumezeyekkel oly módon, hogy az 

Isépyek megkapták Felsink birtokot, viszont lemondtak Morva, Rákóc és Alsink iránti birtokigényeikrıl, 
majd végül a Hosszumezeyek átadtak a Rákóczi családnak egy Felsink mérető részt Körtvélyesbıl. Végül 
az egyezség nem ment foganatba, még 1382–1385 között is folyt a per. 

1351.12.16. napján a szepesi káptalan elıtt ıt és Benedeket eltiltották egy oklevél kiállításától. 
1370.08.16. napján Patakon kelt Oppelni László (5,085,970) bizonyságlevele, amely szerint Gyapol János 

rátört Körtvélyesi Demeter körtvélyesi házára, ott ıt megsebesítette, feleségét megnyilazta. 

2,539,713. szinnyei Petıcz Jolánta 
TURUL 1928.-1/2 számából, a Rákóczi családra vonatkozó közlés alapján. 

 

2,539,716. Posoga-i András (deregnyıi Nagy család) 
 

2,539,724. János (bajori Fejér család) (okirati elıfordulása: 1393) 
2,539,725. N.N.  

Második férje Széki Jakab, mivel fia Bajori Lászlónak uterinus testvére az 1427.11.25.-i oklevél szerint Széki 
Jakab fia. 

 

2,539,776. „Lengyel” János (Kállay család) (okirati elıfordulása: 1312-1347)  
1342, 1344, és 1347 években rokonaival birtokokon osztozkodik. 

 

2,539,778. Tárkányi Doncs (okirati elıfordulása: 1311-1326) 
Magiszter. 

 

2,539,780. Csire / Chire (Csire család) (okirati elıfordulása: 1261) 
 

2,539,782. Lukács (Marjai család) (okirati elıfordulása: 1261-1290) 
Comes. 
1283-ban Gömör megyei szolgabíró, a család bihari ágának alapítója. 

2,539,808. István (Nadányi család) (okirati elıfordulása: 1321-1346) 
1329-ben nadányi Apaj-ágának birtokvitáiban eljárt, és pl.: Gyarmat és Kis-Harang között részt vett a 

határjárásban. 
Székhelye Nadány volt. 

2,539,908. = 2,543,684 
 

2,539,920. podmanini Podmaniczky Kelemen  



————    371371371371    ———— 

 
 

 

2,539,928. Lévai „Cseh” Péter (okirati elıfordulása: 1393-1439) † 1439. dec. 9. -1440. márc. 
12. között 
1399-ben használta elsı alkalomal a „Cheh” nevet, aminek az lehetett az oka, hogy ekkor tagja volt a Cseh-

országba ment királyi seregnek, és híve volt a királyi (cseh) pártnak. 
1401-tıl kezdve mindvégig, élete során hatalmaskodási ügyek sokaságában érintett. 
1402-ben aulicus. 
1404-1415 között lovászmester. 
1407-ben kırösi ispán.  
1408-ban a Sárkányrend alapító tagja, a Szentföldre zarándokolt (elindult), de, hogy megérkezett-e, az 

nem teljesen biztos. 
1409-ben Németújvár birtokosa. 
1412-1439 között barsi ispán. 
1415-1423 között honti és nógrádi ispán. 
1415.05.14. napján Velencében I. Ferdinánd Aragónia királya Berri herceghez írt levelében Lévai Pétert a 

Magyar Királyság marsalljának nevezi. 
1415.06.05. elıtt I. Ferdinánd Aragónia királyától védlevelet kapott, és azzal ment pl.: Granadába 

követségbe. 
1416-ban tagja annak a bizottságnak, mely a törökök fogságba esett bárók érdekében tárgyalt. 
1417-ben az elefánti pálosokkal szemben is hatalmaskodott. 
1417.09.13. napján Budán Garai Miklós (2,542,866) útján Zsigmond király kötelezte Zala vármegyeieket, 

hogy csatlakozzanak Lévai Péter hadaihoz. 
1422-ben megszerezte Nevna várát, Treutel Katalin férjeként, Treutul-hozományként. 
1422-ben megszerezte Orjava várát, Treutel Katalin férjeként, Treutul-hozományként. 
1427-ben megszerezte Terbus castellumot. 
1427-1431 között macsói bán, emiatt (és késıbbi vajdasága miatt) rengeteg okiratban szerepel. 
1427-1428 közötti években kaphatta Zsigmond királytól Revistye várát a vámmal együtt. 
1434-ben a husziták ellen harcolt. 
1434. májusában a husziták által épített Nagytapolcsány erıdítményt (fortalicium) kiváltotta, és a felét a  
földesúrnak, Szécsényi Lászlónak adta át. 
1436. április-1438. január között erdélyi vajda. 
1437.12.03. napján Znaym-ban Zsigmond király a Lévai Cseh Péter által vállalt 10.000 forintnyi költség - és 

a Zsigmondnak adott 3.000 forint fejében neki adta Mykola, Perwczen, Orsan, Zakolya birtokot a 
Mykola-i és Zakolya-i vámmal. 

1438-ban Albert király neki adta a korábban Stibor vajda (10,171,802) tulajdonában állt házat Budán. (Mai 
Dísz tér 12. telkén állt ez a ház) 

1439-ben báró. 
Zsigmond kir. kíséretében részt vett a konstanci zsinaton.  
Elsı felesége iregdi Patócsi Katalin (okirati elıfordulása:  1413) volt. 
Treutel Katalin a második felesége volt, akivel nagy birtokokat szerzett. 

= 1421 elıtt 
2,539,929. Treutel Katalin (okirati elıfordulása: 1399-1459) 

1421.07.04. Pozsonyban Kwuar vár ügyében kelt oklevél szerint a várat a férje meg akarta szerezni, de azt 
a királynak ítélték, csak Treutel Katalin anyja hitbérét és saját leánynegyedét kapta meg a férje. 

1423.09.29. napján Budán kelt okiratban szerepel, hogy per volt folyamatban a Pard-i birtoka miatt. A 
perben a férje képviselte. Ebben az idıben több hasonló ügye fordult elı. 

1439-ben fiától, Cseh Lászlótól megvásárolta Pásztót, amit 1440-ben egy csereügyletben visszaadott neki. 
1440.03.12. napján a garamszentbenedeki konvent elıtt már özvegyen szerepelt, mely okiratban utalnak a 

férje végrendeletére és más ügyekre. 
 

2,539,956. Rápolti Péter (okirati elıfordulása: 1429) † 1442. febr. 15. elıtt 
1429.06.07. napján a Kerekegyházi család Pozsonyban kelt okiratában szerepel. 

2,539,957. Kecseti Ilona (okirati elıfordulása: 1442) † 1442. febr. 15. után 
1442.02.15. napján kelt okiratban Zylwas-i családtagok eltiltják ıt és társait Kechetzylwas elfoglalásától. 

 

2,539,958. bencenci, piskinci Aranyi Miklós (okirati elıfordulása: 1428-1443) 
Hunyadi ispán. 

 

2,539,964. Léhi János 
 

2,540,192. bertóti Berthóthy Demeter (okirati elıfordulása: 1344-1375) 
1349-ben pallosjogot kapott. 
1356.09.29. napján Visegrádon kelt Szécsi Miklós országbíró (5,085,954) okirata, amelyben utasította a 

szepesi káptalant, hogy idézze Vitézi Lırincet és társát Bertóthy Demeter és társa elleni ügyben.  
1357.03.05. napján kelt Szécsi Miklós országbíró (5,085,954) oklevele, amelyben utasította a szepesi káp-

talant, hogy vizsgálja meg Demeter és társa panaszát, ami szerint Fricsi Mihály és társai a közös 
erdıben a panaszosok fát hordó jobbágyait megverették. 

1357.03.29. napján Visegrádon kelt okiratban Szécsi Miklós országbíró (5,085,954) a Surányi János és társa 
által Bertóthy Demeter és társa ellen indított pert elhalasztotta. 
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1358.01.15. napján Visegrádon kelt Szécsi Miklós országbíró (5,085,954) oklevele, amelyben a Demeter és 
társa által Petıc fia Miklós fiai elleni pert elhalasztotta. 

1369.06.11. napján kelt Sáros megye bizonyságlevele, amely szerint Demeter harmadmagával esküdött 
arra, hogy nem becsmérelte Lırinc kamarahasznaszedıt. 

1371.05.08. napján Visegrádon kelt okirat szerint Oppelni László nádor (5,085,970) az általa és társa által 
Vajda Péter ellen indított perét elhalasztotta. 

2,540,193. Bussoni Erzsébet (okirati elıfordulása: 1382-1386) † 1386. máj. 15. után 
Bussoni család a Görgey és Svábi család rokonságához tartozik. 
1382.08.01. után kelt a jászói konvent okirata, amelyben jelentette Lajos királynak, hogy Erzsébetet 

beiktatta a körtvélyesi és svábi birtokrészekbe Sztoján özvegye Olussa ellenében. 
1385.10.26. napján Szepeshelyen kelt okirat szerint Pál szepesi vikárius elhalasztotta Erzsébetnek Svábi Pál 

ellen indított perét. 
1386.03.16. napján Szepeshelyen kelt okirat szerint Pál szepeshelyi vikárius elıtt Erzsébet és Svábi Pál egyez-

séget kötöttek atekintetben, hogy bírákra bízzák Erzsébet anyjának (Klára) hitbére és jegyajándéka ügyét. 
1386.05.15. napján Szepeshelyen kelt Pál szepesi vikárius okirata, mely halasztotta azt a pert, melyet 

Erzsébet indított Tótfalusi Antal ellen az anyja (Klára) hitbére és jegyajándéka ügyében. 
 

2,540,200. raszlavici Raszlaviczay László (okirati elıfordulása: 1422) 
 

2,540,288. Péter (Bégány család) (okirati elıfordulása: 1319) 
 

2,540,320. Karácson de Ilosva (Ilosvay Család) (okirati elıfordulása: 1412-1433) 
1418-ban Zsigmond király kivizsgáltatta, hogy a Bilkeyekkel valóban megtámadta-e a Balicz család bilkei 

birtokait. 
1417-ben királyi ember. 
1427-ben fogott bíró Dolhay Szaniszló (1,272,496) ügyében. 

2,540,384. = 5,085,356 
 

2,540,512. Bardocz Mihály 
 

2,540,528. Bellyéni Péter 
 

2,540,532. Jánossy László 
 

2,540,534. Novák(y) Péter 
 

2,541,056. Puky Péter (okirati elıfordulása: 1426-1438) 
2,541,057. Póky Erzsébet / N. Anna 
 

2,541,572. Miklós (Bakos család) (okirati elıfordulása: 1323-1327) † 1344 elıtt 
Magiszter. 

 

2,541,632. Fúló Imre (okirati elıfordulása: 1391) 
Korlátfalu és Lánc birtokosa. 

 

2,541,648. László (Szendi család) (okirati elıfordulása: 1402-1413) 
 
2.541.652. Csanyi Antal 
 

2,541,664. Baktai György (okirati elıfordulása: 1379-1380) 
1379.05.12. napján Visegrádon kelt okiratban (valószínőleg ı az akit) tanúként jelölik. 
1379.06.21. napján a leleszi konvent oklevelében királyi ember. 

 

2,541,696. Márk (Kinisy család)  
 

2,541,744. Buthkai „Keszeg” János (okirati elıfordulása: 1356-1405) † 1408 elıtt 
Valószínőleg rá vonatkoznak a következı források: 
1393.10.28. napján Jolsvai Leusták nádor (1,268,502) elhalasztotta Várdai Zsigmonddal (2,543,890) 

szembeni perét, melynek tárgya egy jobbágy engedély nélküli elköltözése volt. 
1395.04.24. napján Visegrádon, Jolsvai Leusták nádor (1,268,502) elıtt társaival együtt eltiltotta a 

Kanizsaiakat és Szentgyörgyi Temmelt hat Sopron vármegyei birtok elfoglalásától. 

2,541,745. Semjéni Orsolya † 1408 után 
 

2,541,748. = 2,543,664. 
2,541,749. = 2,543,665. 
 

2,541,760. Szilassy Tamás (okirati elıfordulása: 1409) 
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2,541,824. János a „Siket” (Putnoky család) (okirati elıfordulása: 1325-1370) 
1344-ben „de Kaza”, 1370-ben „de Patha” elınévvel írja nevét. 

2,541,825. Aba nb. Nádasdi Magics (Nádasdi család) (okirati elıfordulása: 1349) 
Elsı férje Bakhtai János. 

 

2,541,832. „Peres” Péter (Gechey család) 
 

2,541,836. Abádi Sebestyén (okirati elıfordulása: 1334-1380) † 1381. júl. 5. elıtt 
1335.05.11. napján az egri káptalan okirata szerint Sebestyén a procuratora útján bemutatta Károly Róbert 

király 1335.04.09. napján kelt oklevelét, mely a Losonczi családbeliekkel kapcsolatos birtokügyet írja le. 
1361.03.23. napján kelt az egri káptalan okirata, mely szerint Imre testvére a maga és Sebestyén nevében 

bemutatta a káptalan 1360.08.20. napján kelt pátensét. 
1372.09.20. napján az egri káptalan okiratban jelentette, hogy Abádot (Opuliai László nádor -5,085,970-

parancsára) három részre osztotta. 1/3-részbe Sebestyént, 2/3-részbe a Losoncziakat iktatta be.  
1374.03.29. napján Visegrádon kelt I. Lajos király oklevele az egri káptalan részére, amelyben utasította a 

káptalant, hogy az Abádra vonatkozó okleveleiket másolatban adja ki Sebestyénnek. Sebestyén 1374. 
05.09. napja elıtt megjelent a káptalan elıtt, és a királyi parancs alapján megkapta az oklevelek 
másolatát. 

1380-ban Abádi Sebestyén a nádor elıtt elıadta, hogy ı és László vajda (és más Losoncziak) közös ıstıl 
származnak, ezért az ilyen eredető javakban osztályt kért. László vajda tagadta ezt, a per tovább 
húzódott, majd 1399. évben Bebek Detre nádor (2,536,662) elıtt megjelent (néhai Sebestyén fia) 
György, és a Losonczi leszármazók, és nyolc oklevelet mutattak be 1251-1399 közötti idıszakból. (Ezek 
ismertetésétıl eltekintek.) 

1381.07.05. napján kelt okirat úgy értelmezhetı, hogy Sebestyén ekkor már nem élt. 
A fentiekhez hasonló több okiratban szerepelt még, ezeket azonban terjedelmi okok miatt mellıztem 

bemutatni. 
 

2,541,920. Márk / Márius (Máriássy család) (okirati elıfordulása: 1337-1355) † 1391. 
Magiszter. 

2,541,921. Görgey Anna 
Márk felesége tárgyában lásd.: 1,270,961. alatt írtakat. 

 

2,541,922. = 40,699,856 
2,541,923. = 40,699,857 
 

2,541,984. Tarkövi Kelemen (Tárcai család) (okirati elıfordulása: 1321-1381) 
Udvari lovag. 
1345.04.30. napján Visegrádon kelt I. Lajos király oklevele az ı és társai panasza ügyében. A panasz 

szerint jobbágyaikat, servienseiket perbe vonták, ezért a király kötelezte az ország összes bíróságát, 
hogy lopás, tolvajlás, és más bőntetteket kivéve senki ne bíráskodjon ezek felett, hanem a 
földesurukhoz forduljanak.  

1346.07.15. napján kelt I. Lajos király oklevele, melyben a király utasította Sáros megyét, hogy iktassa be 
ıt és társait a csere jogcímen megszerzett Luchka birtokba. 

1347.02.16. napján kelt a szepeshelyi káptalan okirata, amely az ı és társa kérésére átírta I. Lajos király 
1346.07.15. napján kelt oklevelét. 

1365.11.04. után Visegrádon kelt okirat szerint Kont Miklós nádor (20,343,600) elhalasztotta azt a pert, 
melyet Szentgyörgyi Domokos indított Luchka elfoglalása miatt ellene és társa ellen. 

1371.10.11. napján kelt György éneklıkanonok, egri vikárius oklevele, amely kötelezte az osztropataki és 
újfalvi plébánosokat, hogy ıt és testvérét idézzék azon ügyben, mely Gyógyi Péterné jegy- és 
nászajándék kifizetésével volt kapcsolatban. 

Rá vonatkozó okleveleket lásd még: 2,537,076. szám alatt jegyzett testvérénél. 
 

2,542,010. szomszédvári Tót János (okirati elıfordulása: 1401-1439) † 1442. febr. 10. elıtt 
Tallóci Matkó familiárisa. 
1439-ben zágrábi ispán. 

2,542,011. Dombai Jeronima (okirati elıfordulása: 1442) † 1442. febr. 10. után 
 

2,542,012. „Szelci” István (Horvát család) (okirati elıfordulása: 1462) 
1462-tıl „litvai” elınevet használja. 

 

2,542,014. budaméri Somosi János (okirati elıfordulása: 1436-1439) 
A Sáros vármegyei Kıszeget megosztva birtokolta 1439-ben. 

2,542,015. N. Margit † 1482 után 
 

2,542,016. Domokos (Szinyei Merse család) (okirati elıfordulása: 1320-1363) 
Magiszter. 
1342.04.29. napján kelt okiratban az egri káptalan az ı és testvérei kérésére átírja a káptalan 1311.05.29. 

napján kelt oklevelét. 
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2,542,017. N.N. (okirati elıfordulása: 1380) 
1380-ban fiának mostohaapja Széplaki Fülöp volt, második férje: Széplaki Fülöp (okirati elıfordulása: 1351-

1390). 
 

2,542,018. haraszti Haraszthy Jakab 
Valószínőleg 1405-ben kapta apjával a címereslevelet, ez azonban még kutatásra vár. 

2,542,019. Tétényi N. 
 

2,542,020. Csúzy Péter (okirati elıfordulása: 1327) 
 

2,542,022. Gagyi Péter (okirati elıfordulása: 1344-1372) † 1372-1374 között 
Másik felesége Putnoki Margit. 
1361.01.20. napján kelt okiratban Kont Miklós nádor (20,343,600)  elhalasztotta azt a pert, amiben érde-

kelt volt. 

= 1372 elıtt 
2,542,023. Idai Erzsébet (okirati elıfordulása: 1360-1378) 

Gagyi Péter feleségeirıl a következıket tudjuk: 
a.) Putnoki Margit egy 1415 évi oklevél szerint Csicseri Orosz Jakab és Somosi Kajal Katalin nagyanyja volt. 

Orosz Jakab nagyanyjai ismeretlenek, Kajal Katalin apai nagyanyja bizonytalan, anyai nagyanyja pedig 
nem Putnoki Margit. Azt is tudjuk, hogy Gagyi Miklós (okirati elıfordulása: 1367) az ı fia. 

b.) Idai Erzsébet 1372-ben Tarkıi Péter (okirati elıfordulása: 1349-1360) özvegye, és ekkor már Gagyi Pé-
ter felesége. Nagy valószínőségelm 1360-1372 között házasodhattak. Engel Pál adatai szerint Tarkıi Pé-
ternek és Idai Erzsébetnek nem születtek gyermekei. 

A fentiekbıl az a következtetés vonható le, hogy mivel az 1415. évi oklevél csak Orosz Jakabot és Kajal 
katalint említi Putnoki Margit unokájának, továbbá, mivel nincs kizáró adat, mely szerint Gagyi Zsuzsan-
nának nem lehetett az anyja Idai Erzsébet, valamint, mivel Engel Pál csak Gagyi Miklósnál jelzi, hogy az 
anyja Putnoki Margit, igen valószínő, hogy itt Idai Erzsébetnek kell állnia. 

 

2,542,024. Berzeviczy Miklós (okirati elıfordulása: 1355-1360) † 1360. jún. 7. után 
Magiszter. 
1355.04.19. napján kelt a szepesi káptalan okirata szerint a Lompnichaiak a vár alatt fekvı kúriát átengedik 

Mihály mester fiának, Miklósnak. 
1355-ben ı és rokoni elosztották egymás között az elhalt Berzeviczy Mihály által épített Berzevice castrumot  
(castellum?). 
1360.06.07. napján kelt okiratban a szepesi káptalan elıtt ı és társai Mertler, a havasok alján fekvı birtok 

ügyében kiegyeztek, és Brezeuicha-i nemesek (azaz a Berzeviczyek) a birtok elpusztításáért 25 márkát 
fizetettek János mesternek és Péternek. 

 

2,542,026. Gerendi Miklós (okirati elıfordulása: 1337-1378) † 1378 – 1382 között 
Magiszter. 
1337.08.29. napján az erdélyi káptalan által kiadott okiratban szerepel elsı alkalommal. 
1391.04.29. napján kelt Zsigmond király oklevelében már néhai és egy kölcsönügylettel kapcsolatban 

szerepel fiai ügyében. 

2,542,027. Váradjai (Járai) Kata † 1417 elıtt 
Vele kapcsolatos genealogiai adatokat lásd.: Gerendi Erzsébetnél (1,271,013). 
Váradjai Katáról testvére Mihály kanonok 1417 évi végrendeletében nem tesz említést, feltehetı, hogy ek-

kor már nem élt.  
 

2,542,056. sóvári Sós Péter (okirati elıfordulása: 1403-1429) † 1429. márc. 7. után 
1427.08.11. napján kelt okiratban Sáros megye elıtt Sebes-i Sinka az ellen tiltakozott, hogy Péter és társai 

a birtokait el akarják foglalni. 
1429.03.07. napján kelt okiratban még szerepel. 

2,542,057. N. Ilona 
 

2,542,080. Laskodi Mihály (Vay család) (okirati elıfordulása: 1313-1323) 
 

2,542,112. János de Csicser (Csicseri Orosz család) (okirati elıfordulása: 1347-1393) 
 

2,542,144. Pongrácz de Nagymihály (Pongrácz család) (okirati elıfordulása: 1346-1381) 
 

2,542,200. Máté (Szakolyi család) (okirati elıfordulása: 1486) 
 

2,542,208. Tyukodi Omode / Amadé 
 

2,542,304. csáholymonostori Csáholyi István (okirati elıfordulása: 1362-1394) † 1410. 
1376-ban (dátum nélkül maradt fenn) kelt a leleszi konvent oklevele, amely szerint az apja a maga, István 

fia és ennek testvére nevében Balog Jánosnak adományozta érdemeire tekintettel Jarm birtokot. 
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1393.08.26. Budán Mária királynı utasította Szatmár megyét, hogy az ítélkezzen Csáholyi Istvánnak 
Meggyesi István elleni ügyében. Ennek tárgya: Meggyesi István Csáholyi István jobbágyaitól szekereket, 
ökröket, lovakat és zabot vett el. 

1393.11.14. napján Csengerben kelt oklevél megállapítja, hogy Jolsvai Leusták nádor (1,268,502) a 
november 3-án Csenger mellett Szatmár és Ugocsa megye nemesei számára tartott közgyőlést, ahol 
többen megesküdtek arra, hogy Csáholyi István egy Wkurytho (Ököritó?) birtokról ökröket, teheneket és 
más jószágokat elhajtott. 

1394.06.10. napján Visegrádon kelt Bebek Detre nádor (2,536,662) ítéletlevele a fenti ügyben. A 
tárgyaláson Pazonyi Benedek mentıtanúként jelent meg, ezért Csáholyi Istvánt kötelezték vérdíj szerint 
tegyen esküt ártatlanságára. Ez megtörtént, ezután azonban Damahyda-i Miklós a váradi káptalan elıtt 
ötven (!) nemessel megesküdött az ellenkezıjére. Ezen az eskütételen Csáholyi István nem jelent meg. 
Jószágvesztésre ítélték, mely szerint 1/3 illette a pernyertes felet, 2/3 a bíróságot. 

 

2,542,306. = 5,087,382 
2,542,307. = 5,087,383 
 

2,542,440. = 5,083,840 
 

2,542,442. Berzeviczy István 
 

2,542,448. = 2,543,738 
2,542,449. berzevici Berzeviczy Anna (okirati elıfordulása: 1441-1455) 
 

2,542,456. Derencsényi Miklós (okirati elıfordulása: 1429-1460) † 1460. jún. 5. után 
1460.06.05. napján kelt a budai káptalan oklevele, melybıl kiderül, hogy társaival birtokperben alperes. 

 

2,542,458. = 134,132 
 

2,542,464. László (Madocsányi család)  
 

2,542,528. Petry István (okirati elıfordulása: 1412) 
1412-ben Zsigmond királytól adományként kapta Lövıpetrit. 

 

2,542,568. Apafi Ferenc (okirati elıfordulása: 1468-1526) 
1504.11.14. napján a kolozsmonostori konvent okirata bizonyítja, hogy cegıi Zalai István a rokonai terhét 

is magára vállalta, és összes birtokrészét 441 magyar aranyforintért eladta Apafi Miklósnak, és 
szüleinek. 

Sok okiratban szerepelhet, ezek szétválogatása azonban a névazonosságok és más nehézségek miatt külön 
kutatásra tartoznak. 

2,542,569. N. Magdolna (okirati elıfordulása: 1504) † 1504. nov. 14. után 
1504.11.14. napján a kolozsmonostori konvent okirata bizonyítja, hogy cegıi Zalai István a rokonai terhét 

is magára vállalta, és összes birtokrészét 441 magyar aranyforintért eladta Apafi Miklósnak, és 
szüleinek. 

 

2,542,570. losonczi Bánffy Péter (okirati elıfordulása: 1491-1518) † 1518. febr. 25. - 1519. 
ápr. 28. között 
1518.02.25. napján ı a saját és felesége és Anna lánya nevében megígérte Erdélyi Mártonnak, hogy a néhai 

Sándor János és fia Gáspár által neki „inscribált” és ezután ıáltala pedig Erdélyi Mártonnak örökösen 
bevallott erdélyi részjószági ügyében az ı kérésére bármikor ügyvédet vall, és nyilatkozatait nem vonja 
vissza Erdélyi tudta (inkább: beleegyezése) nélkül. 

= 1511 elıtt 
2,542,571. Czékei Petronella (okirati elıfordulása: 1511-1524) † 1524. dec. 24. után 

1511. februárjában Czékey Zsófiával együtt tiltakozott Nagymihályi György, Gerendi Lászlı és felesége 
valamint özvegy Ödönffy Imréné ellen, hogy nekik Upory László upori részét eladja. 

1512. januárjában elfordult Czékey Zsófiától, és már ı is ıt perelte az ügyben a többiekkel együtt. 
1518.01.02. napján Budán kelt II. Lajos király oklevele, amely szerint a kolozsmonostori konventet 

tájékoztatta arról, hogy Czékei Petronella be akarta vezettetni magát Dicsıszentmárton városba és 
Chwdewthelke, Zago, Kyralffalva, Zylkuth stb. birtokokba, azonban ez nem sikerült neki. 

1518. után kelt a kolozsmonostori konvent okirat szerint (ahol az általa elfoglalt föld és javak felbecsülése 
és zálog ügyet tárgyalták) már özvegy. 

1523.04.16. napján kelt okirat szerint a kolozsmonostori konvent elıtt Kalotaszeg elidegenítésével kap-
csolatos ügyben szerepel. 

1524.12.24. napján Budán kelt II. Lajos király okirata, amelyben a király kötelezte a váradi káptalant, hogy 
idézzen be Bánffy családbelieket Czékei Petronella panaszára indult hatalmaskodási ügyben, melyben 
gyilkosságot és 200 aranyforint kárt is tárgyaltak. 

Elsı férje: somkereki Erdélyi János. 
 

2,542,572. Várdai Miklós (okirati elıfordulása: 1460-1498) † 1510-1518 között 



————    376376376376    ———— 

 
 

Bodrogi ispán. 
1470.08.22. napján kelt Mátyás király oklevele, amelyben a király tájékoztatta a boszniai káptalant, hogy 

Várdai Miklós és testvére (Simon) panaszt nyújtottak be, melyben elıadták, hogy Velikei György halála 
után annak birtokai ıket illeti, ennek ellenére a Velikeiek 16 évvel korábban elfoglalták azt. A panaszt 
szeptember 11-én igazolták. 

1473.11.12. napján kelt a levele Kállai Lıkös Jánoshoz, amelyben kéri, hogy az higyjen el mindent, amit a 
küldötte, Madai András mond. 

1474.06.09. napján kelt a bácsi káptalan okirata, mely szerint a káptalan elıtt ı és testvérei Egervári 
Lászlót és Bodó Gáspárt eltiltották Chente város és tartozékai elfoglalásától. 

Az 1480-as években rengeteg birtok-és hatalmaskodási ügyben szerepelt. 
1487.03.18. napján kelt a levele Aladár testvéréhez, amelyben felemlíti peres ügybeli hibáit. 
1487.11.19. napján kelt Mátyás király oklevele, amelyben a király kötelezte Orbán egri püspököt és a királyi 

kúria bíráit, hogy hozzanak ítéletet az ı és társai elleni perben. 
1491.01.06. napján kelt II. Ulászló okirata, amely szerint Várdai Miklós Albert herceg és a lengyelek ellen 

harcolt, ezért felmentést kaptak a királytól Nándorfehérvár védelmére történt kirendelésük alól. 
1493.10.31. napján kelt okirat szerint Bodó Gáspár egyezséget kötött vele és Aladár testvérével egy 

birtokperben. Az egyezség szerint Bodó Gáspár Bagyon birtokról lemondott a javukra, viszont Wasar, és 
Almás birtokok nála maradtak. Nyres, Byay felét is a Várdaiak kapták meg.  

1494.01.13. napján kelt okiratban Bodrog vármegye jelentette, hogy elıtte panaszolta, hogy a kalocsai 
káptalan jobbágyai az ı aranyi jobbágyaitól ökröket vettek el. 

1494.10.23. napján kelt okiratban a kıi káptalan elıtt eltiltotta a maga és fiai nevében Bodó Gáspárt 
Wazzar, Bagyon stb. birtokok elidegenítésétıl. 

1495.06.15. napján kelt okirat szerint fogott bírák elıtt osztozott Aladár testvérével a Bátmonostor-i kastély 
és ingóságok tekintetében. 

1498.11.15. napján kelt II. Ulászló király oklevele, mely szerint bepanaszolta Pongrácz Mátyást, hogy az 
hatalmaskodott a katymári birtokán, megtámadva ottani jobbágyait. 

1499.05.16. napján kelt okiratban II. Ulászló király az ı és testvére Aladár panaszára a pécsváradi 
konventet vizsgálatra kötelezte okiratok kiadásának megtagadása miatt. 

1502. évi országgyőlésen a bárók között említik, itt volt ülnök is. 
1505.05.05. napján kelt okiratban Tolna vármegye jelentette, hogy a Várdai Miklós által felmutatott királyi 

parancs hamis volt, ezért Várdai Miklós hamis vádat jelentett be a vármegye ellen, ami miatt 100 forint 
bírsággal sújtották. A döntés ellen fellebbezett. 

1505.06.02. napján kelt okiratban Tolna vármegye jelentette, hogy az alispánok panasz tettek ellene. A 
panasz szerint More és Battyáni jobbágyai az adószedıt megverték, a verekedésben haláleset is történt. 
Várdai Miklós megígérte, hogy saját úriszékén fog igazságot szolgáltatni. Mivel az idézésre a jobbágyai 
nem jelentek meg, 20 márka büntetéssel sújtották, a jobbágyokat pedig fej- és jószágvesztéssel. 

1505.06.17. napján kelt Perényi Imre nádor oklevelében panaszolja Böröczk és társa hatalmaskodását. 
1509.06.18. napján kelt okiratban – Elek Pál jobbágy ügyében – szerepel. 
1518.05.28. napján kelt okiratban már néhaiként szerepel. 

2,542,573. bélteki Drágffy Eufrozina Fruzsina Eufémia * 1450-1460 elıtt 
Dúsgazdag felesége Várdai Miklósnak. 

 

2,542,574. hasasterjéni csúzi Markoss László (okirati elıfordulása: 1472-1474) † 1474. máj 4. 
után 
Többször fordul elı „Marcus” néven. 
1472.02.24. napján kelt okiratban János esztergomi érsek neki, mint familiárisának érdemeire tekintettel 

1000 aranyforintért zálogba adta Revistye várát. 
1474.05.04. napján kelt Mátyás király oklevele a garamszentbenedeki konvent részére, amelyben kötelezte 

a konventet, hogy az udvari familiárisát –Markoss Lászlót- iktassák be Somogyfalwa birtokba. 
 

2,542,576. Szepesi László (okirati elıfordulása: 1408-1459) † 1459. máj. 9. – 1460 között  
1408.08.10. napján Zsigmond király utasította a leleszi konventet Szepesi László panaszára, mely szerint a 

Bihar megyei Szepesen öt jobbágyát megkínozták a rokonai. 
1412.01.25. napján Karászon Garai Miklós nádor (2,542,866) megállapítja, hogy a korábban (1409-ben 

Ebes birtok elpusztítása miatt) fej- és jószágvesztésre ítélt Anarcsi Lászlót Szepesi László letartóztatta. A 
nádor a letartóztatott anarcsi birtokát 60 új forintért fejváltság címén zálogba adta Szepesi Lászlónak. 

1413.01.15. napján a leleszi konvent elıtt elzálogosította Anarcsi László birtokait Kisvárdai Domokos 
fiainak. 

1433 ıszén a panaszára a leleszi konvent Geszti László debreceni tiszttartó ellen vizsgálatot indított, mivel 
az a debreceni piacon elfogta, megkötözte Szepesi László jobbágyát. 

1440-ben egy budai épület tulajdonosa. 
1444-ben egy beiktatási ügyben szerepel a Surányi és Csarnavodai család ügyében. 
1447-ben Hunyadi János vásártartásra engedélyt adott ki a kérésére. 
1448-1449 között budai várnagy, bihar vármegyei nemes. 
1448-1452 között a Magyar Királyság alkormányzója. 
1440-es évek végén a Szováti családtól zálogba vette Szovát, Kaba, Boldogaszonytelke pusztabirtokokat. 
1455.02.13. napján (talán ı az aki) V. László király elıtt Ohat, Egyek és Bodach birtokait elcserélte Bajoni 

István Naprad és más birtokára.  
1459.05.09. napján Budán kelt okiratban Mátyás király elhalasztotta Majossy László perét Szepesi László és 

fiai ellen hadfelkelés miatt. 



————    377377377377    ———— 

 
 

1460-ban a Szepesi-Szováti egyezség megkötésekor már nem él. 
Esetleg lehetett egy második felesége, Bezdédy János lánya Potentiána († 1464 után) 

2,542,577. Csarnavodai Klára (okirati elıfordulása: 1425-1450) 
 

2,542,578. endrédi Zoárdffy András (okirati elıfordulása: 1411-1439) 
1422-1425 között trencséni alispán és várnagy. 
Pataki Perényi Miklós familiárisa. 
1439-ben országgyőlési követ, fırend. 
1434 királyi marturinaszedı (nyestbıradó-szedı). 
1439 szatmári követ. 

2,542,579. N. Dorottya (okirati elıfordulása: 1459) 
 

2,542,592. nagybossányi és nagyugróczi Bossányi Lırinc (okirati elıfordulása: 1367-1391) 
1367-ben a részére Pusztaneporác birtokot vissza akarta foglalni, de Pusztaneporáci János ellentmondott. 
Ezután perre került sor, melynek végén a  birtokot kettéosztották. 
1376.06.11. napján kelt a nyitrai káptalan okirata, melyben tájékoztatta Garai Miklós nádort (5,086,002), 

hogy Lukács fia Tamást és társát Bossányi Lırinc ellenében bevezette Pusztaneporác birtokba. 
1383-ban zálogba megszerezte a másik fél tulajdonában álló birtok egy részét. 

2,542,593. baracskai Baracskay Fruzsina 
 

2,542,608. Szlopnai Menyhért (Oroszlánkıi család)  
Elıfordult „Versetezky” néven is. 

 

2,542,624. csúzi Csúzy István (okirati elıfordulása: 1391-1396) † 1396. máj. 29. után 
Magiszter. 
1396.05.29. napján kelt okiratban Zsigmond király kötelezte a pozsonyi káptalant, hogy vizsgálja ki Vár-

konyi László panaszát, mely szerint Csúzy István jogtalanul jószágokat hajtatott el Amadékarcsa 
birtokról. 

2,542,625. N. Erzsébet (okirati elıfordulása: 1392-1424) 
1392.08.16. napján Esztergomban Zsigmond király utasította a nyitrai káptalant, hogy vizsgálja ki azon 

panaszt, miszerint Erzsébet elvette a tornóci jobbágyok gabonáját, és a földesúr szénáját elhordatta, 
halastavát lehalásztatta. 

 

2,542,628. Apponyi Miklós / Nikus (okirati elıfordulása: 1392-1429) 
1392.03.26. napján kelt okirat szerint a budai káptalan elıtt egyrészrıl Zsigmond király, másrészrıl ı és 

rokonai birtokcserét határoztak el, mely szerint a király adta Apón várat, Apón, Kovarth, Lehatna 
birtokokat, Pereszlen, Kurthfelus birtokokat, míg ı és rokonai adták Cheklysz várat, Cheklysz birtok 
egyharmadát, vámmal, Veresvár, Beké birtokkal. 

1404.01.12. napján kelt okirat szerint a nyitrai káptalan elıtt a maga és testvére (Tamás) nevében 
tiltakozott, hogy Zsigmond király Zeeplak birtokukat adományba adta Borbok Jánosnak, aki fegyveresen 
erıszakkal elfoglalta azt. 

1411.11.23. napján a pécsi káptalan tanúsította, hogy ıt és testvérét beiktatták a Gurchen-i birtokrészbe.  
1414.08.03. napján Budán kelt okiratban, Zsigmond király kötelezte Nyitra megyét, hogy az ı és társa 

panaszát vizsgálja ki. A panasz szerint Daroch-i Zsigmond és társai az ı Ur nevő birtokáról több lovat 
elvittek. 

1414.09.04. napján kelt a nyitrai káptalan bizonyságlevele, amely szerint Apponyi Tamás özvegye és ı 
egyezkedtek Apón várról, Tamás lányainak Anko, Anglis leánynegyedének kielégítése miatt. 

1417.02.14. napján a nyitrai káptalan elıtt Szécsi Hedvig (Apponyi Tamás özvegye) nevében Bys-i Ipoly 
nyugtatta ıt a Tamás birtokai után járó különféle jövedelmek felıl. 

1418.06.15. napján a nyitrai káptalan elıtt a maga és fiai nevében tiltakozott, hogy Appon-i Tamás özvegye 
(ekkor Selendorff-i Konrádné) Nadán birtok felét zálogba adja 1000 forintért férjének. 

1424.08.08. A nyitrai káptalan tanúsította, hogy egyrészrıl Wellagh-i Tompa felperes, másfelıl Appon-i 
Nykus és társai alperesek ügyében Zwnyuguar pusztába beiktatta Tompát. 

 

2,542,630. födémesi Szobonya Imre (okirati elıfordulása: 1410-1442) † 1444. okt. 18. elıtt 
1410-1412 között barsi ispán, Szécsi Dénes familiárisa és drégelyi várnagy. 
1418.07.19. napján kelt okiratban a sági konvent jelentette Zsigmond királynak, hogy április 12-én vizsgálatot 

tartottak, és megállapították, hogy a Kis-Saar-i nemesek (László, Bulkus) által bérbe vett földet ı és társai 
elfoglalták, és oda jobbágyokat telepítettek a garamszentbenedeki apát és konvent engedélye nélkül. 

1426.02.27. napján Budán kelt Pálóci Máté (1,268,762) oklevele, mely szerint ı és társai felpereseknek 
perét Gimesi Forgách Miklós özvegye és társai alperesek ellen májusra halasztotta.  

1430-ban Tornagörgı birtokosa. 
1437.11.04. Budán kelt okiratban Hédervári Lırinc nádor jelentette, hogy Bars megye közgyőlésén az ı 

nevében Gimesi Forgách János ellen panaszt emelt Kysmesterfeulde zálogbirtok ügyében.  
1438.02.17. napján a Forgách János elleni pert halasztották.  
1439.07.23. napján a nyitrai káptalan elıtt Gimesi Forgách Miklós fiai Bayna birtokot 250 arany forintért 

zálogba adta neki azzal, hogy amennyiben kiesne ebbıl a zálogbirtokból, elfoglalhatja Kownyathy, Fel-
sewchornok, Manya és Maroth birtokbeli részeit. 

1442.04.01. napján Drégely várának várnagya. 
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2,542,631. N. Dorottya (okirati elıfordulása: 1444) † 1444. okt. 18. után 
1444.10.18. napján kelt a nyitrai káptalan oklevele szerint Rendwe-i Bálint özvegye és társai kiegyeztek az 

özvegy Dorottyával Zobonya Imre végrendeletével Sendwe-i Bálintra hagyott fegyverek ügyében. 
 

2,542,632. Zomor János (okirati elıfordulása: 1380-1393) † 1393. aug. 13. elıtt nem sokkal 
1393-ban végrendelkezett. 
1393.08.13. napján a pozsonyi káptalan elıtt a szerdahelyi plébános tett vallomást arra nézve, hogy 

„pósatelki” Zomor János a halálos ágyán végrendelkezett, melyben fiai (Ferenc, Miklós és János) 
védelmezıjének Gurgeteghi Istvánt, Kurthi Lászlót és Beke fia Jánost jelölte, egyben meghagyta, hogy 
ezek szerezzék vissza Uzori Jánostól azt a hozományt és nászajándékot, amit az Zomor János néhai 
leánya (Magdolna) kezével szerzett. 

2,542,633. N. Ilona (okirati elıfordulása:1393) † 1393. aug. 13. után 
1393.08.13. napján nyilatkozott, hogy Magdolna hozományát visszakapták. 

 

2,542,634. Gyékényes-Mácsédi János 
Talán az ı özvegyérıl, Erzsébetrıl írnak 1431-ben, akit perben állt. Ha ı az, akkor az apja is János volt.  

 

2,542,660. Péter (Zeleméry - Kamarás család) (okirati elıfordulása: 1342-1372) 
Magiszter. 
Az 1340-es években rokonával pereskedik. 
1342. évben tanú a háromezer tanút (!) meghallgató csanálosi perben. 
1367-ben Zeleméry Péter Szalmady Andrással Szakolyi György és társait perlik, egy birtok elfoglalása miatt, 

mely pert megnyerték. 1372-ben a váradi káptalan elıtt Egyházasgelse birtok egy részébe beiktatták. 
İsi birtoka volt a Sopron megyei Kıhídpordány (Báthory és Szakolyi családdal).  

 

2,542,664. Jakab (Újlaky család) † 1330 körül 
 

2,542,672. Jakab dictus Dobó (Dobó család) (okirati elıfordulása: 1334-1384) † 1388 után 
1334-1339 között kiskorú. 
1339-ben már a „de Ruzka” elınévvel szerepel, majd Galambházán épített kastélyban élt fiatal felnıttként. 
1339.07.12. napján Visegrádon kelt Pál országbíró ítéletlevele, mely szerint a többek által 1327-ben Dobó 

és Bátor ellen indított perében Dobó meghalt, és fiai (így Jakab is) örökölték az okiratban ismertetett 
pert. 

1343-ban ı és Bátor János (a testvére) megvették Sajólád, Szuhogy és Enyicke részbirtokokat Chorba 
Domokostól, mely ügylet ellen még ebben az évben a Chorba–rokonság az egri káptalannál tiltakozást 
nyújtott be. (Végül 1371-ben !, nádori ítélettel iktatták be ıket a birtokba, de csak az enyickei birtokba. 

1354-ben a leszteméri nemesek el akarták venni perrel az apai örökségét. Ekkor ı és Bátor János 
ellenálltak, pl. Dabronyt úgy mentették meg, hogy a nemeseket kisegítették 40 aranyforinttal egy birtok 
kiváltása során. 

1356-ban a leszteméri nemesek Bezı falu ügyében beperelték, mely perben 1358.10.13. napján perdöntı 
eskü (!) alapján a bíróság a nemeseknek ítélt. 

1356-1358 között a lesztemériekkel pereskedett. 
Vagyona gyakorlatilag a meglévı vagyon megtartására fordítódott. 
1357-ben „ruszkai és galambházi” elınévvel szerepel az okiratokban. 
Mivel testvérei (Miklós, Balázs) hamar meghalt, rámaradt a feladat, hogy gondoskodjon a családi vagyonról, 

ez volt az oka annak, hogy udvari pozíciókat nem vállalt. 
1358.-ban királyi ember. 
1359-ben többekkel hamisan esküdött egy Drugeth-gyilkosságban. 
1363-ban ungi esküdt. 
1366-ban udvari lovag.  
Magiszter. 

2,542,673. Ládi Anna (okirati elıfordulása: 1357) 
Érdekes, hogy Engel Pál saját adatának mond ellent, amikor is a Ládi családnál Anna szócikkében azt írja, 

hogy „1357: tévesen Dobó fia Jakab felesége, Szepesi k. o. lt. 10-1-3”, míg a Dobó családnál, Jakab 
szócikkében így ír: „Arch. II. 62. — 1334: A. III. 75; 1384: DF Leleszi k. o. lt. AA 17; felesége Pós 
leánya.” 

 

2,542,676. = 1,268,536 
2,542,677. = 1,268,537 
 

2,542,678. kusaly Jakcs László (okirati elıfordulása: 1406-1449) † 1449. ápr. 25. elıtt. 
1413. júniusában a Spalatóhoz tartozó szigetek comese. 
1414.03.01. napján Piacenzában Zsigmond király utasította Raguzát, hogy Jakcs Lászlót és Cholnuk Jánost 

a vajdához tárgyalni küldi. 
1414-1417 között udvari lovag. 
1416-ban Zsigmond király kíséretében Franciaországban (és valószínőleg Angliában is) járt. 
1416.12.16. napján Aachenben Zsigmond király értesíti Raguzát, hogy hozzá küldi Jakcs László tanácsost, 

aki közölni fogja (királyi felhatalmazással), hogy mit kell tennie Raguzának a szigetekkel kapcsolatban. 
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1416. végén Curzola, Pharia és Brazza comese, és kiderül egy oklevélben, hogy Raguza tanácsában 
Zsigmond király parancsára nyert tisztséget. 

1416. után Zsigmond király megbízásából törökellenes flottát épít az Adrián, ezzel egyidejőleg Brazza, 
Curzola és Lesina kormányzójává nevezték ki.  

1416-1417. között királyi tanácsos és farai comes. 
1417-ben még a raguzai városi tanács tagja. 
1417.03.20. napján Raguza maga számára lemásoltatta Zsigmond királynak Jakcs László által bemutatott 

három rendeletét. 
1417.03.21. napján Raguza tájékoztatta Zsigmond királyt, hogy parancsára átadta Curzola, Pharia, Brazza 

szigeteket Jakcs Lászlónak, és egy másik oklevélben utasítják Gozsa Rafaelt, hogy az is adja át Curzola 
szigetét. A curzolaiakat felhívják, hogy engedelmeskedjenek Jakcs Lászlónak. 

1417.03.28. napján Jakcs László Curzoláról írt Raguzának, hogy a szigetet és a várost átvette. 
1417.03.31. napján Raguza értesíti Zsigmond királyt, hogy határozatai elıtt meghajolt (szigetek ügye), és 

négy évi cenzust küld követtel hozzá. Az oklevélbıl kiderül, hogy Jakcs László a szigeteket Raguza 
zsarnoksága miatt vehette át. 

1417.10.16. napján Konstanzból Zsigmond király Trau városhoz írt, hogy Jakcs László kérésére elengedi 
azon harmincad és sókamarai összegek megfizetését, melyeket Trau igazoltan a falai megerısítésére 
fordított. 

1418.04.13. napján Spalato rektorai és bírái (Jakcs László helyettesei) a lesinai perben ítéletet hoztak. 
1419.01.21. napján Spalato rektorai és bírái (Jakcs László Dalmácia kormányzója helyettesei) a curzolai 

Kiriachus di Lucxa ügyében hoztak ítéletet. 
1427-ben (valószínőleg ı az) aki a Valkó megyei kamarahaszna adóból jelentıs összeget adott át bátmo-

nostori Töttös Jánosnak. 
1439-1440 között országnagy. 
1440 július és 1441 január között erdélyi vajda Jakcs Mihállyal együtt. 

= 1417 elıtt 
2,542,679. Liszkói Anna (okirati elıfordulása: 1410-1434) 
 

2,542,680. Czékei Márton (okirati elıfordulása: 1405-1446) † 1446. júl. 30. után 
Cillei Herman, Borbála királyné, majd Erzsébet királyné familiárisa. 
1409.09.06. napján Terebesen kelt Perényi Péter bizonyságlevele, mely szerint a király Czékei Márton és 

György országban lévı összes (!) birtokát Ceke várral együtt hőtlenség miatt sóvári Soós Péternek és 
Kelecseni Miklósnak adományozta, azaz jószágvesztést szenvedtek el.  

1410 körül zálogba vette Cudar Simontól Gradac castellumot. 
1413-ban zálogba vette Busevec várát. 
1415-ben zágrábi ispán, krupinai (Krupa) várnagy. 
1423-ban királynéi ajtónállómester.  
1423.11.26. napján Albe-ben kelt okiratban Zsigmond király értesítette a leleszi konventet, hogy Czékei 

Márton ajtónállómester be szeretné magát iktatni különféle birtokokba. (Birtokok: Cheke, Imbregh, 
Zyrnek, Jezthreb, Kyzthee, Egres, Keresztúr, Kysfalud stb.) A király utasította a konventet, hogy iktassa 
be Cékei Mártont a kért birtokokba, mely beiktatásnak december 19-én a Pazdicsi család tagjai 
ellentmondtak, ezért ıket 1424.01.13. napjára idézték a király személyes bíróságára. 

1423.12.19. napján kelt a leleszi konvent jelentése Zsigmond királynak, hogy az 1423.11.26. napján kelt 
parancsa szerint Mártont be akarta vezetni Ceke várba és tartozékaiba. Ez ellen Soós László és társai 
ellentmondtak. Ugyanezen a napon kelt másik okiratban a sóvári Soós és Pazdich család tagjai tilta-
koztak az ellen, hogy a király Czékei Márton királynéi ajtónállómesternek adományozza Ceke-t és tarto-
zékait (Imreg, Zernyeg, Jesztreb, Egres, stb.). Nemsokára Márton visszakapta a várat és a várbirtokot. 

1426 elıtt a Cudar családtól zálogként megszerezte Dubovac Castellumot, amit még 1426 elıtt a monoszlói 
Csuporok megszereztek tıle. 

1427-1429 között véglesi várnagy. 
1429. évbıl maradt fenn Cheri Péter alvárnagynak írt elszámoló fogalmazványa véglesi várnagyként 232 

forintról, mely levélben a királyné Zólyomba történt utazásáról írt. 
1429.06.15. napján kelt Zsigmond király ítéletlevele, melyben Céke várát – Czékei Márton folytonos 

tiltakozása ellenére - tartozékaival sóvári Soós családnak ítélte okirati bizonyítékok alapján, melyek 
1404-1423 között keletkeztek. 

1429.10.19. napján kelt okiratban Czékei Márton a familiárisának ajánlólevelet adott (fennmaradt). 
1430.-ban trencséni ispán és kapitány.  
1430.-ban óvári és sztrecsényi várnagy.  
1432-1439 között borsodi ispán, diósgyıri várnagy.  
1436.10.21. napján Prágában kelt okiratban Zsigmond király tájékoztatta Pálóci Máté nádort (1,268,262), 

hogy sóvári Soós György panaszt nyújtott be, mely szerint ıt Czékei Mártonnal és társaival szemben 
Zemplén vármegye generalis congregatioja elítélte. Zsigmond király értesítette a nádort, hogy hazatérte 
után maga akarja megvizsgálni az ügyet. 

1437.01.29. napján kelt okiratban a leleszi konvent elıtt sóvári Soós családtagok eltiltották ıt és társait 
Ceke vár és tartozékainak elfoglalásától. 

1437.11.14. napján Budán kelt Hédervári Lırinc nádor tájékoztatta a jászói konventet, hogy Zsigmond 
király 1437.05.23. napján kelt oklevele szerint sóvári Soós Györgynek Czékei Márton és társai részére 
vérdíjat (homagium) kellett fizetnie. 

1439-ben visszaszerezte Céke várát és helyreállította. 
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1440.09.10. napján Budán kelt okiratban I. Ulászló király oklevelébıl derül ki, hogy Czékei Márton (ekkor 
diósgyıri várnagy) Diósgyırben új malmot épített a pálos monostor malma mellé, és ezáltal kárt 
okozott. 

1445.-ben elıkelı. 
1446.07.30. napján kelt okiratban szomszédosként szerepel Zyner, Rad, Kisújlak stb. zálogügyében. 

 

2,542,684. Upory Ambrus (okirati elıfordulása: 1410-1438) † 1438. máj. 3. után 
1423-ban királyi ember. 
1430.02.18. napján Budán kelt okiratban rokonaival együtt szerepel Csicseri Zsigmond elleni perben. 
1430.03.26. után kelt a leleszi konvent azon okirata, mely ıt és társait új adományként beiktatta Tolcsva és 

Vámosfalu birtokba, Vámosfalu vámjába, Toronya, Gerchel birtok felébe. Ez ellen Csicseri Zsigmond 
panaszt tett, így per alakult. 

1433.10.23. napján kelt okiratban egyezséget kötöttek Paani Demeter és társa, valamint ı és társa egy 
makkos erdı birtoklása ügyében.  

1438.05.03. napján kelt a leleszi konvent okirata szerint Ágóczi Péter és társai eltiltották a királyt Luka 
birtokuk eladományozásától, Upory Ambrust, és társait ennek elfoglalásától. 

2,542,685. Kállai Lıkös Ilona (okirati elıfordulása: 1428-1432) 
1428.01.13. napján kelt okiratban a leleszi konvent elıtt ı és társai eltiltották Chyre Péter és társát Álmosd 

birtokrészek Stari Imrének történı elidegenítésétıl. 
 

2,542,700. damsusi Musina Nexa (Árka család) 
2,542,701. Arka 

Impossessionatus megjegyzés szerepel egy okiratban vele kapcsolatban, azaz eszerint nem volt nemes. 
 

2,542,704. = 5,085,426. 
 

2,542,708. = 2,542,712 
 

2,542,712. Vlad Dracul Havasalföld fejedelme * 1390 körül † lefejezték, Balteni, 1447.  
1436-1442 között Havasalföld fejedelme. 
1443-1447 között Havasalföld fejedelme. 
1431-tıl a Sárkány-rend tagja. 

2,542,713. Vasilissa Moldavia † 1447 után 
 

2,542,720. „tófalvi” Illés (Görgey család) (okirati elıfordulása: 1314-1364) 
Comes. 
1314-ben cserélt András fia Miklóssal, és megszerezte a Jánóci birtokot és malmot. 
1323-ban Róbert Károly király megerısíti ıt és testvérét, nagybátyját azon birtokokban, amit Drugeth Fülöp 

(20,296,474) nádor elvett. (Ezek voltak: Tótgörgı, Répás, Toporc, Schönvald, Szentmargit, Richwald, 
Szentpéter, Maldúr.) 

1337-1338 között a rokonságban ingatlancserékben érintett. 
1341-ben osztozik a rokonaival különféle birtokokon. 
1342-ben egyezséget köt Krig-re János préposttal. 
1344-ben egyezséget köt Bethlenfalvi Jánossal, Dénessel és rokonaival birtokok (Schönvald, Kistoporc, Uj-

lipnik, Krig) ügyében. 
1347-ben egyezséget köt Krig és Görgı ügyében. 
1350-ben újabb osztozkodásban vett részt (pl. Répás, Toporc stb.). 
1358-1360 között leánynegyed ügyében egyezkedett. 
1364-ben megerısítik a pallosjogát. 
Daróczy győjteményben és a Görgey-könyvben a felesége Berzeviczy Erzsébet, ezzel szemben Frank 

Erzsébet a bejegyzendı feleség Engel Pál adatai szerint. Lehetséges, hogy volt egy második felesége is, 
aki a Berzeviczy családból származott. 

2,542,721. farkasfalvi Frank Erzsébet 
Egy 1411. évi oklevélbıl derül ki, hogy ı volt Illés felesége. 

 

2,542,722. görgıi és toporczi Görgey Péter (okirati elıfordulása: 1411-1416) 
1414.03.24. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, mely szerint a káptalan elıtt három jobbágyát és 

birtokrészeket adott Olsauycha-i Jánosnak zálogba 30 szepesi forintért. 

2,542,723. Zsegray Klára (okirati elıfordulása: 1402-1419) 
Másképp néhol „Zsigray”, azonban nem azonos a Zsigray (Sigray) családdal. 
1419-ben többedmagával be kívánta iktatni magát  a Liptóvármegyében lévı Kis-Gybe birtokban. 

 

2,542,784. László (Csetneki család) (okirati elıfordulása: 1339-1379) 
Több okiratban is szerepel, azonban a névazonosságok és más nehezítı körülmények miatt a rá vonatkozó 

oklevelek szétválogatása külön kutatást igényel. 

2,542,785. Szalonnai Ilona (okirati elıfordulása: 1329-1374) 
Engel Pál a Csetneki családnál Csetneki László szócikkében ezt írta található: „1433: felesége (László és 

János anyja) Somosi Kajol Demeter leánya Skolasztika leánya volt, Dl. 12 557.” Ebbıl a viszonylag 
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bonyolult megfogalmazásból, és Engel Pál további részadataiból lehetséges volt az ısfa felépítése, kikü-
szöbölve azt a félreértést, hogy Csetneki László felesége volt Kajol Skolasztika. 

A Szalonnai családot Jolsvafıi családnak is említi néhány forrás. 
 

2,542,786. Nagymihályi János (okirati elıfordulása: 1387-1428) 
Udvari ifjú, királynıi udvari lovag.  
1387.05.08. napján Budán, István nádor valószínőleg az ı perét halasztotta el. 
Az 1389 évi hadjáratban Zsigmond király mellett harcol, Borac ostrománál tett érdemei miatt adományt 

kap.  
1392.11.28. napján Budán, Zsigmond király utasította a jászói konventet, hogy vizsgálja ki Nagymihályi 

János panaszát, mely szerint a Váriban élı jobbágyát megsebesítették és más jobbággyal együtt 
kifosztották Benei Jakcs fiai. 

1392.12.08. napján Budán, Zsigmond király (mivel Nagymihályi János boszniai követségben jár) Szatmár 
város és Gelyénes birtok közötti határjárást, mint Nagymihályi Jánosra kedvezıtlen intézkedést 
megsemmisíti, és új határjárást írt elı. 

1393.02.10. napján Visegrádon Kaplai János országbíró elhalasztotta Nagymihályi János perét. 
1393.04.13. napján Budán, Mária királynı neki adta Bereg és Almás birtokokat vlah és rutén jobbágyokkal 

együtt. Ebben az idıben ungi ispán. 
1394.06.11. napján Visegrádon Jolsvai Leusták (1,268,502) elhalasztotta Nagymihályi Jánosnak és 

Istvánnak a Vetésiek ellen indított perét, mivel mindegyik fél hadba vonult. 
1394.09.15. napján elcserélte a leleszi konvent elıtt Pályi, Kozmatelke, Szeretva birtokrészét Szeretvai 

Péterrel annak gejıci birtokáért. 
1398.08.28. napján Csázmán, Zsigmond király évi és heti vásár tartását engedélyezi számára Tiba nevő 

birtokán. 
1399.11.06. Visegrádon Bebek Detre nádor (2,536,662) elhalasztotta a perét, mivel Nagymihályi János 

éppen Zsigmond királyt kísérte Morvaországba. 
1404.06.18. napján a leleszi konvent elıtt ı és Szeretvai János visszaadták a hőtlensége miatt elvesztett 

birtokait Lesznai Istvánnak azzal, hogy egyezséget kötöttek vele, hogy fiági örököse hiányában a 
birtokokat ık öröklik. 

1404.12.13. napján Zólyomban, Zsigmond király utasítja a leleszi konventet, hogy Nagymihályi János és 
Szeretvai János részére állítsa ki a Csemenyére és más Zemplén megyei birtokokra vonatkozó beiktató 
levelet. 

1411.11.19. napján Schramoviczében Zsigmond megbízásából többekkel együtt fegyverszünetet kötnek a 
lengyel országnagyokkal 1412.08.15. határnapig. Emellett megállapodtak egy 1412. februári, Zsigmond 
és Ulászló királyok közötti találkozóban azzal, hogy ha ez nem jönne létre, akkor a két ország or-
szágnagyjai 1411.03.31. napján tanácskozni fognak. 

1412.02.18. napján Ófaluban többekkel oltalmat (salvus conductus) ígért azon lengyel prelátusoknak és 
báróknak, akik Ófaluba jönnek Magyarország és Lengyelország vitájának megtárgyalására. 

1412.03.09. napján Lublón sokadmagával oltalmat adott Vitold litván nagyfejedelemnek Ulászló lengyel 
király és kísérete számára a lublói tárgyalások alatt. 

1412.07.27. napján Zsigmond király a kérésére átírta I. Lajos királynak Tiba birtok adományozására 
vonatkozó 1379.02.11. napján kelt oklevelét. 

1414.10.12. napján Visegrádon Garai Miklós nádor (2,542,866) Ung megyét utasította vizsgálatra Tibai 
Péter plébános panaszára, amely arra vonatkozott, hogy Drugeth János lányai és officiálisai utasítására 
vlah jobbágyai Nagymihályi János váraljai jobbágyaival rátörtek Konyus birtokra, ahol testi sérüléseket 
okoztak és a falut felégették. 

1414.10.30. napján a leleszi konvent elıtt Buthkai Sándor nyilatkozott, hogy Nagymihályi János és Szeret-
vai János által okozott károkat meg nem történtnek tekinti.  

(Megj. néhány regesztával kapcsolatban nem lehetünk teljesen biztosak, hogy azok ezen Nagymihályi 
Jánosra vonatkoznak, mivel egyidejőleg több János nevő élt a családban).  

2,542,787. N. Orsolya (okirati elıfordulása: 1444-1449) 
 

2,542,788. keresztúri Debrıi Miklós (Keresztúri család) (okirati elıfordulása: 1340-1371) † 
1371. ápr. 22. után 
Szécsi Miklós (5,085,954) familiárisa, néhány forrás szerint az 1330-as években már Polgár birtokosa. 
1352 - 1358 közötti évekbıl fennmaradt a pecsétje.  
1355.10.06. - 1358.08.26. között alországbíró, országbíró. 
1364 - 1371 között királynéi udvari lovag. 
1368.06.12. - 1371.04.22. között szendrıi várnagy.  
Sok oklevélben –különösen hivatalos iratokban- szerepel. 

 

2,542,790. Czudar István (okirati elıfordulása: 1352-1387) † 1387. nov. 30. elıtt 
1352.01.17. napján Budán kelt okiratban I. (Nagy) Lajos király neki és társainak adta a hőtlenné lett Fonyi 

Balázs Karima és Raduma birtokait. 
1357.06.17. napján Kállóban kelt okiratban ügyvédként (képviselı) szerepel. 
1360-ban udvari ifjú.  
1360.10.08. napján Visegrádon kelt okiratban I. (Nagy) Lajos király neki és Miklós testvérének az érdemeire 

tekintettel Rédei Margitot és Annát (feleségek) fiúsította. Ekkor a testvérek udvari apródok voltak. 
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1362.02.22. napján kelt okiratban a váradi káptalan igazolja, hogy Balkányi László (maga és társai nevé-
ben) tiltakozott az ellen, hogy 1358-ban Czudar István és Péter elfogta és Ugocsaszász városba vitte 
ıket, okleveleiket pedig elvette. 

1368-1375 között borsodi és abaúji ispán.  
1369-1375 között zempléni ispán.  
1373.01.21. napján I. (Nagy) Lajos király az ı és testvére kérésére átírta és megerısítette Pynch birtok-

adományozásáról szóló, 1326.12.02. napján kelt és Károly Róbert király által kiadott oklevelet. 
1377-1380 között ajtónállómester.  
1378.02.01. napján kelt okiratban a jászói konvent elıtt eltiltották Eır birtok megvásárlásától. 
1381-1382 között szepesi ispán és szepesvári várnagy.  
1387.09.29. napján Diósgyırben kelt okirat szerint ı és testvérei a pálosok részére adományozzák kolostor 

alapítása céljából Laad földjüket és Keresztúr birtokot. 

= 1360. elıtt 
2,542,791. Rédei Anna (okirati elıfordulása: 1352-1360) † 1360. okt. 8. után  

1352-ben jegyesevolt Cudar István, ugyanebben az évben fiúsították is. 
1360.10.08. napján (újra ?) fiúsítják lánytestvéreivel együtt.  

 

2,542,792. Czudar Péter (okirati elıfordulása: 1343-1394) * 1326 körül † Ónod, 1395. aug. 2. 
elıtt 
Bıcsrıl származó köznemesi család tagja. 
1343-1346 között udvari apród. 
1347-1356 között udvari ifjú. 
1353-1356 között sárosi ispán és várnagy. 
1354-ben szepesvári várnagy. 
1356-1360 között diósgyıri és dédesi várnagy. 
1359-1368 között borsodi ispán. 
1360.-ben pohárnokmester és báró. 
1360-1370-es években diplomata feladatokat is ellátott (pl.: 1374-ben testvérével I. Lajos király és felesége 

eljegyzését biztosító küldöttséget vezetett Franciaországba). 
1364-ben adományba kapta Makovica várát. 
1364-1368 között abaúji ispán. 
1366-1367 között udvarmester. 
1367-1369 között sárosi ispán. 
1368. augusztus – 1371. január között szlavón bán. 
1368-ban Itáliába vezetett serege zsoldosseregekkel megütközött V. Orbán pápa védelmében, Bolognát 

elfoglalta és átadta a pápának. 
1370-ben Petrinát elcserélte Újvárra (Hınigvár). 
1371. nyarán Morvaországba ment Oppelni Lászlóval (5,085,970), annak seregét vezetve IV. Károly német-

római császár ellen. 
1371-1372 között ismét pohárnokmester. 
1371-1373 között trencséni ispán. 
1373. január – február között országbíró, sárosi és zólyomi ispán. 
1373-1380. decembere között ismét szlavón bán. 
1373-ban a velencei hadjáratok fıvezére. 
1374-ben Franciaországban követ. 
1376.10.06. napján Szentmártonban I. Lajos király utasította Szabolcs megyét, hogy vizsgálja ki Czudar 

Péter által elkövetett hatalmaskodásokat. 
1377-ben Litvániában hadakozott és egy orosz vajdaságot vezetett. 
1379-1380 években ismét a velencei hadjáratok fıvezére. 
1381-tıl halicsi (oroszországi) vajda és sárosi ispán. 
I. Lajos király halála után oroszországi vajdaként Erzsébet királyné ellenségévé vált, mivel az a Czudar 

családot kiszorította a közéletbıl. Lehetséges, hogy emiatt bosszúból adott át várakat a litvánoknak. 
1382-ben Erzsébet királyné méltóságaitól megfosztotta és fogságba vetette, azonban annak ellenére, hogy 

hőtlennek ítélték, nem végezték ki. Erzsébet királyné a birtokait elkobozta és a Czudar családot a 
politikából végleg eltávolította. Ekkor a tárnoki háza egyben a királyi levéltárnak is helyt adott. 

1385.11.15.-én keltezıdik a kegyelemlevele, végül 1386.05.24.-napján kelt oklevélben védelmet kapott 
birtokaira a királynıtıl. 

1386-ban visszakerült az elıkelık közé.  
1386. szeptemberben horvát-dalmát bán. 
1387-1392 között újra báró.  
1387-ben Sajóládon pálos kolostort alapított testvéreivel. 
1387.12.15. napján Ónodon oklevélben elismerte, hogy Perényi Pétertıl átvett 2,000 forintot. 
1388-ban Zsigmond király zálogba adta neki Boldogkı várát. 
1390.05.01. napján Budán Zsigmond király eltiltotta a saskıi várnagyot, hogy az az erdık használatában 

addig ne zavarja a körmöcbányaiakat, amíg Czudar Péter a határokat felül nem vizsgálja. 
1390.11.25. napján Budán Jakcs György kincstárnok (5,085,356) bizonyítja Mária királyné elıtt, hogy Czu-

dar Péternek (kiszabadulása után) visszaadta azokat az okleveleket, amelyeket a tárnoki házból elvittek. 
1391.07.09. napján a leleszi konvent elıtt Rozgonyi Simon (5,085,892), László és Osvát esküt tettek, hogy 

Czudar Péter letartóztatása után Demeter bíbornok a tárnoki házból elvitt több oklevelet nem adott 
vissza. 
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1394.04.26. napján Budán Kaplai János országbíró elıtt ı és Czudar György kötelezték magukat, hogy 1100 
aranyforint ellenében visszaadják Olcsva birtokot Károlyi Marhard fiainak. 

Elsı felesége Fonyi Anna (okirati elıfordulása: 1356) 
 

2,542,793. pelsıci Bebek Dorottya (okirati elıfordulása: 1396-1401) † 1401. ápr. 8. után 
Engel Pál egymást kiegészítı (!) adatai alapján egyértelmő, hogy Dorottya a Bebek családból származik. 
1396-ban Zsigmond király zálogba adta neki (mint özvegynek) Boldogkı várát. 
1397.04.15. napján Visegrádon Zsigmond király utasította Sáros megyét, hogy vizsgálja ki Dorottya és fiai 

panaszát, ami szerint Perényi János bort és lovakat vett el a nádasdi jobbágyaiktól. 
1397.10.31. napján a leleszi konvent elıtt a rokonaival, a Csaholyiakkal egyezséget köt szatmár megyei 

birtokairól. Mivel a Bebek családból származott, talán az anyja családja lehetett a Csaholyi, vagy ami 
valószínőbb, hogy Kiscudar Péter (1364-1394) felesége Csaholyi Klárával (1397) egyezkedett. Kiscudar 
Péter a férje unokatestvére volt. 

1401.04.08. napján Rómában IX. Bonifác pápa átírta a részére Mihály egri püspök tizedmegváltásra 
vonatkozó 1367.12.01. napján kelt oklevelét. 

Bebek László királynéi tárnokmester és Ferenc macsói bán testvére. 
 

2,542,796. = 1,271,488 
2,542,797. = 1,271,489 
 

2,542,798. Stibor (Stibor család) (okirati elıfordulása: 1413-1434) † 1434. ápr. 8. elıtt; tem.: 
Buda, Nagyboldogasszony templomnál 
1400.12.11.-én baccalaureátusi vizsgát tett a prágai egyetemen. (Ha ez igaz, akkor vagy nagyon fiatalon 

vizsgázott, vagy édesanyja született korábban.) 
1413 elıtt nısült. 
1413-ban írta elsı végrendeletét. 
1415-1416 között az Aula tagja, udvarnok, és Bolondóc, Éleskı, Varin, Árva, Jókı, Berencs, Trencsén, Jókı, 

Beszterce és más várak ura, birtokosa vagy honorbirtokosa. 
1416.01.24. napján Holicson kelt okiratban erdélyi vajda. 
1416.08.05. napján kelt okirat szerint a nyitrai káptalan elıtt több ügyben volt perben. 
1420 körül a husziták ellen harcolt. 
1420-1430 között valamikor megszerezte Sárfı castellumot. 

 

1422.12.04. napján Pozsonyban kelt okiratban Zsigmond király közölte Forgách György panaszát, melyet a 
panaszos vele szemben nyújtott be Felsıbodok és Dawar ügyében. 

1424.01.20. napján Visegrádon kelt okiratban Zsigmond király meghagyta neki, mint volt (!) erdélyi 
vajdának, most nyitrai ispánnak, hogy egy ügyben intézkedjen. (Utolsó végrendelete is említi a 
vajdaságát a források szerint.) 

1424.08.22. napján Szklabinán kelt okiratban, mint nyitrai alispán 3600 forint ellenében Arua várát 
átengedte, mely addig zálogként illette. 

1427.08.22. napján a nyitrai káptalan elıtt Forgách György és társai tiltakoztak, mivel Stibor elzálogosította 
Surány várát. 

1428.02.01. napján Csejtén kelt levele fennmaradt, amelyet Pozsony városához írt, melyben tájékoztatta 
ıket a husziták elleni hadmőveletekrıl. 

1428.06.17. napján kelt a nyitrai káptalan okirata, mely szerint Ugroz vár Chymaraz birtokát zálogba adta 
Velgchirh-i Mátyás fiainak. 

1428-1429 között máramarosi, trencséni, nyitrai és barsi ispán.  
Zsigmond királyt elkísérte Konstanzi zsinatra és európai körútjára. 
1429-ben trencséni kapitány, barsi ispán. 
1429-ben Jeruzsálembe zarándokolt. 
1430.02.14. napján Budán kelt okirat szerint Pálóci Máté országbíró (1,268,262) elhalasztotta Forgách 

Miklós özvegye és társai elleni perét, mert ebben az idıben a husziták elleni királyi hadjáratban vett 
részt. 

1431.09.04. napján Beckó várában végrendelkezik utoljára. 
1431.11.21. napján eladományozta Galgóc és Nezetich birtokokat Szlopnai Gáspárnak és Andrásnak. 
Latin, cseh, lengyel, magyar, német és valószínőleg tót nyelven is beszélt, írni tudott. 
A 15. század elsı felébıl három olyan sírkı maradt fenn, amelyen teljes alak látható. Ezekbıl kettı, Stibor 

és ifjabb Stibor budai sírköve. 

2,542,799. Szécsényi Dorottya (okirati elıfordulása: 1414-1434) 
1414.02.25. napján Zsigmond király Cremonából parancsot küldött helytartóinak az ı ügyében. 
1419-1420 évben (keltezés nélküli okirat) írt Pozsony városának. Más források az okiratot 1425-1434 közé 

keltezi. 
1424.06.09. napján Budán kelt oklevél szerint hosszú ideje folyik már a per közte és Szécsényi László és 

társai között az 1353.05.16. napján I. Lajos király által kiadott oklevél ügyében. 
1431-ben a férje a nagysurányi várat végrendeletileg rá hagyta. 

 

2,542,848. bedeghi Nyáry István, † 1411 elıtt. 
 

2,542,856. baranyavári kisasszonyfalvi Istvánffy István (okirati elıfordulása: 1401-1418) 
1401-ben Garai Miklós (2,542,866) familiárisa és cseszneki várnagy. 



————    384384384384    ———— 

 
 

1402-ben részt vett azon a pozsonyi országgyülésen, ahol Albert trónöröklését elfogadták a rendek arra az 
esetre, ha Zsigmond király fiúörökös nélkül halna meg. 

1406-1408 között szepesi (al)ispán és várnagy. 

2,542,857. kusalyi Jakcs Jusztina (okirati elıfordulása: 1418) 
Néhol Krisztinaként említik. 

 

2,542,858. tapsonyi Antimus Miklós (okirati elıfordulása: 1407-1452)  
1413.09.15. napján kelt a somogyi konvent bizonyságlevele, mely szerint szigeti Antimus János a maga és 

fia (Miklós) nevében elcserélte Medzenth, Danielilese birtokokat Szigeti Demeter és fiai Zigeth, Pa-
lusfalva, Semlekegh stb. birtokaira. 1415.03.25. napján egy hasonló tartalmú okirat született újabb 
cserérıl. 

1424-ben Ozorai Pipo familiárisa. 
1424.03.04. napján kelt a somogyi konvent oklevele, mely szerint a konvent elıtt megosztozott Szigeti 

Tamással Somogy és Baranya megyei birtokaikon. 
1424.10.27. napján Zerenyben kelt okirat szerint Ozorai Pipo elıtt kijelentette, hogy Szilágyi László és 

Keresztúri István birtokain az ı emberei (népe) kárt okozott, a csanádi káptalanba befizet 310 forintot. 
1425.01.13. napján Bécsben kelt okiratban Zsigmond király elhalasztotta azt a pert, amely Edde és Zenyer 

iránt folyt közte és Zakachy Egyed és társai között. 
1427.09.04. napján Budán kelt Zsigmond király oklevele, amelyben kötelezte a somogyvári konventet arra, 

hogy az ı és János testvére kérésére Sonas, Vasarosfalu, Somogyfalva, Hobay birtokokon tartson 
határjárást. 

1429-ben Garai Miklós (2,542,866) familiárisa és komáromi várnagy. 
1429.08.17. napján Somogyváron kelt okirat szerint Zsigmond király elıtt ı és testvére elcserélte Pálfalvai 

birtokát Szigeti László Sziget-i birtokára. 
1431-ben a kamarahaszna szedıje. 
1432. szeptemberében, amikor Sienában tartózkodott, Rozgonyi István emberi elfoglalták a Maros melletti 

birtokait vámmal, malmokkal és több száz lóból álló ménessel. 
1433-ban Zsigmond király kíséretének tagja a császárrá koronázáskor, mint az Aula tagja. 
1434-ben Tallóci Matkó familiárisa és a kunok albírája. 
1435-ben Csanád vármegye alispánja és kıvári várnagy. 
1435-ben birtokosztályt tartott a testvérével, addig birtokolta a Szenyéri és Szigetvári uradalmat. 
1440-ben Baranya vármegye alispánja. 
1441-ben Újlaki Miklós (2,542,950) familiárisa. 
1442-ben Csanád vármegye alispánja. 
1443-ban szlavón vicebán. 
1444-ben a somogyi közgyőlésen Vajdafi Imre és János ellen panaszt nyújtott be, miszerint ezek a török 

elleni hadból hazaérkeztek Zenyer, Edde, Mykofalva birtokaira rátötrek, hatalmaskodtak, gyilkoltak. 
1446-ban Baranya vármegye alispánja. 
1446.12.21. napján kelt okiratban Hédervári Lırinc nádor elıtt panaszt tett Marczali Imre és János ellen, 

amiatt, hogy ezek familiárisa megtámadta és kifosztotta az ı familiárisát. 
 

2,542,860. dombói Dombai Frank / Ferenc (okirati elıfordulása: 1416-1440) † 1444. júl. 23. 
elıtt 
1416.01.11. napján kelt okiratban a somogyi konvent jelentette, hogy Zsigmond király panaszára 

tanúvallatást tartott, mely megállapította, hogy Dombai Frank 10 edény bort vitt el (Dadai Mihály és 
társa felbújtására) a demesi prépost Koppan nevő birtokáról. 

1439-1440 között elıkelık között említik. 
1440-ben báró. 

2,542,861. szerdahelyi Dersffy Fruzsina (okirati elıfordulása: 1444-1445) † 1445. szept. 9. 
után 
1445.09.09. napján Budán Szerdahelyi Ders és felesége panaszt emel ellene és fiai ellen, mivel 12,000 

aranyforint értékő ezüstöt, okleveleket, amelyeket a zavaros idıkben rájuk bíztak és Dombó várában 
ıriztek, nem adták vissza. A vizsgálatot Somogy megye alispánja és szolgabírái végezték. 

 

2,542,864. kanizsai Kanizsai István (okirati elıfordulása: 1369-1427) † 1428. máj. 24. elıtt 
1386-ban Mária királynıt és Erzsébet királynét kísérte, amikor foglyul ejtették ıket Diakóvárnál. Ekkor egy 

évig ı is fogságban volt. Vitézsége miatt a szabadulása után 1387-ben Barát falvat kapta Mária 
királynétól. 

1390-ben udvari ifjú. 
1390-ben sikeresen harcolt a moldvaiak ellen, Dobor várának ostrománál vitézkedett. 
1391-1395 között székely ispán. 
1394-ben részt vett Dobor várának a Horvátiaktól való visszavételében. 
1395-1401 között ajtónállómester és somogyi ispán. 
1395-ben Kis-Nikápolynál híresen vitézkedett a törökök és oláhok elleni harcokban. 
1396.09.25. napján a Nikápolyi csatát túlélte és Zsigmond királyt kísérte, védte annak menekülésében. 
1398-1401 között komáromi ispán. 
1411-1427 között soproni ispán. 
1411.11.14. napján Szentpálon kelt okirat szerint, (ekkor mint soproni ispán) Pald birtokon lévı malmát 

eladta Dénes fia Imre bírónak. 
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1414-1417 között állandó bírótárs. 
1416-ban gyıri püspökség helyettes kormányzója. 
1418-1419 között az esztergomi érsekség conservatora. 
1422-ben báró. 
1422.04.06. napján Vezele-n kelt okiratból tudjuk meg, hogy Zsigmond király parancsa alapján kártérítést 

volt köteles adni Asszonyfalvi Gergelynek, akinek kárt okoztak a familiárisai. 
1425.07.27. napján Kanizsán kelt okirat szerint ı és társa a pálos Szent Péter kolostornak adományozta 

Paald-i jobbágytelküket és halastavukat. 
1428.05.24. napján kelt okiratban Kanizsai László az apja, István végrendeletére figyelemmel teljesítette a 

Szent Péter kolostor megadományozására vonatkozó rendelkezést. Eszerint ekkor már nem élt Kanizsai 
István. 

2,542,865. N. Orsolya (okirati elıfordulása: 1431) 
Érdemes volna kutatni a személyét. 

 

2,542,866. garai Garay Miklós (okirati elıfordulása: 1387-1433) * 1367 † 1433. dec. 25.- 
1433. dec. 31. 
1386-ban a Diakóvár melletti csatában apja mellett harcolt, majd apja halála után Zsigmond királyhoz 

csatlakozott és végig hőséges maradt hozzá. 
1387-1390 között macsói bán. 
1387 tavaszán Cserög (Szerém vármegye) vára mellett Losonci Istvánnal legyızte a lázadó Horváti Jánost. 

Ugyanebben az évben kiszabadította az elfogott királynıt és királynét. 
1389-ben segesdi és verıcei ispán. 
1387-ben neki és Garay Jánosnak adta Zsigmond király Szentlırinc castrumot Valkó vármegyében. 
1389-ben neki és Garay Jánosnak adományozta Zsigmond király Somló várát. 
1392-ben Belastena castrum birtokosa. 
1392-ben a szerbiai Debrecen castrumot Zsigmond királlyal elcserélte Csesznek és Kıszeg várakra. 
1392-ben Zsigmond király neki és Garay Jánosnak adta Nepricava castrumot. 
1393-1394 között újra macsói bán. 
1394-ben Knin váránál legyızte Hrvatinic Vuk bánt, ezáltal a vár ismét Zsigmond királyhoz került a nápolyi 
párttól. 
1394-1402 között horvát-dalmát bán.  
1394-ben Horvátországot és a dalmát városokat behódoltatta Zsigmond királynak. 
1394 után megszerezte Omis várát, melyet 1401-ben a spalatóiak elfoglaltak tıle. 
1395-ben résztvett Zsigmond király havasalföldi hadjáratában, és Perényi Péterrel (1,268,528) együtt 

fedezte a király visszavonulását.  
1396-ban a nikápolyi csatában Zsigmond oldalán harcolt, sikerült megmenekülnie, és mentenie a királyt, 

akit a menekülés közben a hajóján kísért. 
1397-1402 között szlavón bán. 
1397-ben egy ígéretét megszegve Kırösudvarhelynél Cillei Hermannal együtt megölte Lackfi Istvánt és uno-

kaöccsét. 
1400-ban hadjáratot vezetett Hervoja bosnyák bán ellen. 
1400-ban építette (újjáépítette?) Barkaszád castrumot a török ellen Boszniában. 
1401-ben valószínőleg Zsigmond megmentése érdekében résztvett a bárók Zsigmond király elleni 

lázadásában, öccsét és fiát túszul adta a lázadóknak, ezért cserébe a királyt a siklósi várban ırizetben 
tartották, ahol Kórógyi Jolánta védelmét élvezte Zsigmond király. Majd miután megkötötték a siklósi 
ligát mint kiegyezést a bárók és Zsigmond király között, a legnagyobb hatalommal bíró politikus volt 
Magyarországon, végül pedig Zsigmond király sógorává lett. 

1402. szeptembertıl haláláig (!) nádor, emelett abaúji, árvai, borsodi, szepesi, liptói, sárosi, szabolcsi, 
hevesi, trencséni, veszprémi, fejéri, komáromi ispán volt. 

1403-ban Zsigmond király elleni felkelésnél a király híve. 
1405-ben a tállyai várhoz tartozó Vámosújfalu vámjának birtokosa. 
1406-ban Trencsén várának honorbirtokosa. 
1406-ban Oroszlánkı várának honorbirtokosa. 
1407-ben Zsigmond király neki és Garay Jánosnak adta Nekcse castrumot. 
1408-ban a Sárkányrend alapító tagja. 
1410-ben Stibor vajdával (10,171,802) Zsigmond nevében tárgyalt a Német Lovagrend és Lengyelország 

ügyében. 
Zsigmond király távollétében helytartóként kormányozta az országot. 
1414-ben Zsigmond királyt elkísérte a konstanzi zsinatra, Franciaországba és Angliába (1416). 
Londonban diplomáciai tárgyalásokat vezetett. 
1414-ben kiváltotta Dévény várát Lessel Heringtıl, majd 1419-ben királyi adományként megkapta a várat. 
1417-ben ı és Kanizsai János helytartó volt addig, amíg Zsigmond király a konstanzi zsinaton volt. 
1422-ben Zsigmond királytól zálogba kapta Komárom várát. 
1424-ben zálogba kapta Szaplonca várát, majd 1429-ben Zsigmond királytól adományként megszerezte a 

várat. 
1430-tól haláláig Visegrád várnagya (kapitánya), mivel a Szent Koronát a várban ırizték, és ırizetével sze-

mélyesen Garai Miklós volt megbízva. 
1431-ben Nürnbergbe kísérte Zsigmond királyt, ahol Velencével tárgyalt. 
Az, hogy Szent Korona ırzésével volt megbízva, az 1434.01.17. napján Zsigmond király által Bázelben 
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kiadott oklevélból is kiderül, amelyben arról rendelkezik, hogy az elhalt Garai Miklós nádor ırizetére bízott 
Szent Koronát az esztergomi érseknek adják át. 

Rengeteg okiratban szerepel. 

= 1408. júl. 12. elıtt 
2,542,867 Cillei Anna (okirati elıfordulása: 1405-1439), † 1439. jan. 21. után. 

Zsigmond király feleségének (Borbála) a testvére, így sógornıje Zsigmond királynak. 
1408.07.12. napján szerepel elıször az okiratokban, mint Garai Miklós neje. 
1438.06.23.-án Albert király megerısíti az ıt illetı Mikolai-birtokok felerészét. 
1439.01.21. napján még él.  

 

2,542,878. butkai Buthkai Benedek (okirati elıfordulása: 1452-1461) 
1453.04.30. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele egy malom ügyében, ebben szerepel. 
1460.06.08. napján kelt okiratban Mátyás király kötelezte az egri káptalant, hogy Buthkai Benedek és társai 

panaszát vizsgálja ki atekintetben, hogy Mayus Miklós és társainak jobbágyai megtámadtak-e Butka 
erdejében embereket, és okoztak-e az erdıben 600 arany kárt. A panaszt Eperjesen, 1460.11.01. 
napján megismételte. A november 24-i vizsgálat a panaszt igazolta. 

= 1453. máj. 21. elıtt 
2,542,879. Semsei Margit (okirati elıfordulása: 1453-1461) † 1461. szept. 8. után 

1453.05.21. napján kelt okirat szerint a leleszi konvent elıtt egyezségre lépett a Buthkai és Semsei család. 
Az egyezség arról is rendelkezik, hogy amennyiben valaki ellenük támadna, pert indítana, az ellen 
közösen védekeznek. 

1461.02.08. napján kelt okirat szerint a leleszi konvent elıtt ı és társai Cheb birtokrészei 
eladományozásától eltiltották a királyt. 

1461.03.11. napján pazdicsi Buthkai Benedek felesége Margit panaszolta Semsei Lászlót és társait, hogy 
jobbágyaik az ı jobbágyait bántalmazták. 

1461.04.07. napján Budán kelt okiratban Mátyás király értesítette a leleszi konventet, hogy ı és társai 
panaszolták, hogy nagyanyja (Krisztina) Pazdicsi kúriájából okleveleket vittek el.  

1461.04.22. napján a leleszi konvent a fenti ügyben jelentette, hogy intézkedéseket foganatosítot. 
1461.04.24. napján kelt okiratban Mátyás király írt a budai káptalannak, hogy neki és testvéreinek 

adományozta a következı birtokokat, amelyket anyjuktól, Pazdicsi Ilonától örökölték: Pazdics, Zuha, 
Újfalu, Mochar, Krazna, Somog, Zalog birtokok fele. 

1461.09.08. napján kelt okirat szerint egy hatalmaskodási ügyben szerepel. 
 

2,542,880. István (Thuróczy család) 
 

2,542,904. János (Ujfalussy család) (okirati elıfordulása: 1373) 
János dictus Pispek de Tussa et de Kió néven ismert az okiratokban. 

 

2,542,914  bakonaki Horváth Pál 
 

2,542,916. Sárközi Mihály 
 

2,542,918. Vityai Balázs (okirati elıfordulása: 1418) 
1418.04.20. napján magiszter. 

 

2,542,920. parlagi Parlaghy István (okirati elıfordulása: 1370-1393) † 1393 – 1397. febr.25. 
között 
1370.10.03. napján kelt a váradi káptalan oklevele, mely szerint ı és testvére, fogott bírák útján elengedték 

Tereche Tamásnak a nıvérük (Parlaghy Skolasztika, Tamás volt felesége) után ıket illetı hitbért és 
jegyajándékot. 

1387.10.17. napján kelt okiratban az egri káptalan bizonyságlevelében vizsgálta, hogy Parlaghy István 
elvett-e 18 szekér fát, azonban végül megállapította, hogy a felek egyezséget kötöttek. 

1390.08.07. napján Budán kelt Mária királyné okirata, amelyben kötelezte az egri káptalant, hogy ıt és 
testvérét iktassák be Nádudvar, Myssethe, Szentágota és Ortobag harmadrészére vétel címén. 

1393-ban új királyi adományként beiktatták a szennyesi pusztába. 
1397.02.25. napján kelt a váradi káptalan oklevele, mely szerint Nádudvar birtok adásvételekor már nem él 

(mivel nem szerepel az okiratban). 

2,542,921. Zennyes Skolasztika 
 

2,542,924. Vízaknay György (okirati elıfordulása: 1428-1435) † 1440. 
Apja halála után osztályt tartottrokonaival. 

2,542,926. Haranglábi Imre (okirati elıfordulása (1427) † 1448 elıtt 
1427-ben Pócsteleke birtokába kívánta magát beiktatni, azonban ennek többen ellentmondtak.  

 

2,542,944. guthi Országh Gáspár (okirati elıfordulása: 1399-1416) 
Csejte, Jókı és Surány birtokosa. 

2,542,945. parlagi Parlaghy Katalin (okirati elıfordulása: 1410-1413) 
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2,542,946. rozgonyi Rozgonyi István (okirati elıfordulása: 1388-1443) † 1443. 
A szakirodalomban emlegetett „Ifj.” Rozgonyi István. (AZ „id” Rozgonyi István –okirati elıfordulás: 1388-

1439- az unokatestvére volt, ıket szokták összekeverni.) 
1408-ban Zsigmond király seregében harcolt Dobornál II. Tvrtko bosnyák király ellen. 
1421-1443 között pozsonyi ispán (fıispán) és várnagy, kapitány. Zsigmond király híve. 
1424-ben az egri püspökség kormányzója.  
1429-1443 között nyitrai ispán.  
1430-1439 között komáromi ispán.  
1430-ban neki és Rozgonyi Györgynek adta zálogba Sempte várát Zsigmond király, Albert király pedig 
1438-ban élethosszig adományozta nekik, majd 1439-ben pedig örökbe adta. 
1435-ben Komárom vára honorbirtokosa.  
1437-1443 között szepesi ispán.  
1437-ben Zsigmond király megengedte neki és Györgynek, hogy Éleskı várát zálogból kiválthassák. 
1439-1440 között országnagy. 
1439-ben neki adta élethosszig Szepesvárat. A várat azonban már 1445-ben elfoglalta Giskra. 
1440-ben Éleskı várát Grünbergi Frigyesnek és nejének zálogba adta 3 évre 1100 aranyforint ellenében. 
1440-1443 között építette Vereknye castellumot. 
1441-ben elfoglalta Csölle castellumot, amit I. Ulászló királytól adományba meg is kapott. 
Óriási birtokadományokat kapott, pl.: Sempte uradalma. 
Részt vett a konstanzi zsinaton Zsigmond kíséretében, majd onnan a nyugati határrészre ment a huszitáktól 

védeni azt. 

2,542,947. N. Ilona 
Személyével kapcsolatban a Dl. 14991-es sorszámú oklevél ad eligazítást, segít eligazodni Engel Pál 

bizonytalan adatai (miszerint Rozgonyi istván és Wolfurt Ilonának csak két lánya volt: Magdolna és 
Anglis) között. Tehát: Az 1455.09.03. napján a gyıri káptalan által kiadott bizonyságlevél adatokat 
tartalmaz Újlaki Miklós (2,542,950) feleségének, Rozgonyi Margitnak (2,542,951) és Rozgonyi 
Sebestyénnek (1,273,294) és másoknak Owar, Wereswar és Sárfenék birtokügyeivel kapcsolatban. Az 
oklevél szerint: Rozgonyi Margit, Magdolna és Anglis mindannyian Rozgonyi Sebestyénnek 
mostohatestvérei! 

Kiegészítı információ, hogy Engel Pálnál ifj. Rozgonyi Istvánnak (2,542,946) két felesége volt: 
N. Ilona 
Wolfurt Ilona. 
Ugyancsak Engel Pál jelzi, hogy Rozgonyi Magdolna és Anglis Wolfurt Ilona lányai (!), a többi testvérnél nem 

jelzi, hogy azok az elsı házasságból származtak volna (Sebestyén, Kristóf, Borbála és Margit. 
 

A fentiekbıl következik, hogy amennyiben elfogadjuk, hogy ifj. Rozgony Istvánnak két felesége volt, akkor 
Rozgonyi Margitnak is (mivel ı is mostohatestvére Sebestyénnek) Wolfurt Ilona volt az édesanyja, ám 
az okiratokban Sebestyén elıtt (!) már megjelenı Borbálának viszont a valószínőség szerint N. Ilona 
kellett, hogy az édesanyja legyen. 

Így itt, N. Ilonát helyeztem az ısfába. Megjegyzem, hogy érdekes, hogy Rozgonyi Druzsiana (636,647) 
esetében (aki Sebestyén lánya) egy 1473. évi oklevél  azt írja, hogy ı Wolfurt Ilona unokája… Ez 
azonban (még, ha igaz is volna, és ezáltal itt Wolfurt Ilonát kellene szerepeltetnem) a lényegen nem 
változtat: Wolfurt Ilona is szerepel más helyen az ısfában. 

 

2,542,948. Maróthy / Maróthi László (okirati elıfordulása: 1419-1447) * 1412 † 1447. okt.17. 
elıtt 
1438-ból (pl.) fennmaradt a pecsétje. 
1438.11.14. napján kelt Hédervári Lırinc nádor oklevele, melybıl kiderül, hogy a Lyppoiakkal pereskedett. 
1439.10.15. napján Visegrádon kelt oklevélben Maróti László kötelezte gyulai udvarbíráját és másokat, hogy 

amennyiben bebizonyosodik, hogy Pálülése birtokát valóban elfoglalta Orros György, akkor az ı birtokát 
dúlják fel, Orros Györgyöt pedig akasszák fel. 

1439-ben új adományt szerzett Valpó castrumra. 
1440-ben országnagy. 
1441-ben elfoglalta Gotó castellumot Erzsébet királyné hőségén lévı királynéi hívektıl. 
1441-1444 között zarándi, aradi, békési ispán. 
1441-1443 között macsói bán. 
1444-ben országnagy. 
1446.10.26. napján számára hátrányos cserét kötött az egri egyházmegyével. 
Rengeteg iratban szerepel, hivatali minıségben. 
Második felesége Schaunberg Erzsébet (okirati elıfordulása: 1437) 

2,542,949. újlaki Újlaky Borbála (okirati elıfordulása: 1443-1455) † 1455. jún. 13. után 
Személyének azonosítása: Dr. Karácsonyi János: Békésvármegye története III. kötet 93-95 oldal. (Meg-

jegyzem, hogy más forrásban sehol máshol nem találkoztam beazonosításával.) 
1443.01.22. napján a pécsi káptalan elıtt említik ıt, férjét, anyósát és kiskorú Lajos fiát (!) a Gyulai László 

és társai elleni ügyben. Ez a kronológiailag elsı bizonyítéka annak, hogy Lajosnak nem Schaunberg 
Erzsébet volt az anyja. 

1449.09.08. napján Bodolya castellum birtokán várnagyok voltak Aranyani Fóris deák és Bólyi Miklós. 
1450.05.06. napján Valpó castrum birtokán Nagyvölgyi János a várnagy. Ez 1453-tól az ı és fiai székhelye. 
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1453.06.29. napján Pécs várában kelt András pécsi püspök bizonyságlevele Walpo várával kapcsolatban, 
mely említi ıt, és édesfiait. 

1454.01.13. napján Budán kelt okiratban Garai László nádor elıtt ı és társai panaszolták hatalmaskodás 
miatt Szeri Pósa Istvánt Palyelese birtokkal kapcsolatban. 

1455.06.13. napján Velike castrumban Matucsinai Frank a várnagy a társával.  
 

2,542,950. újlaki Újlaki Miklós (okirati elıfordulása: 1438-1477) * 1410 körül  † 1477. ápr. 
16. - 1477. nov. 23. között, temetve Újlak 
1438-1458 között macsói bán (1438-40 között Garai Lászlóval, 1440-41 között és 1451-56 között Kórógyi 

Jánossal, 1442-1444 között Hédervári Imrével, 1456-ban Rozgonyi Jánossal, 1457-ben Szilágyi 
Mihállyal) 

Bácsi, baranyai, bodrogi, szerémi, tolnai, valkói ispán.  
1439-ben Albert király halála után hamarosan I. Ulászló király híve lett. 
Hunyadi János egyik legjobb barátja, sokszor harcolt a török ellen az oldalán.  
1439-ben adományba kapta Korlátkı várát, melyet 1443 elıtt elfoglalták tıle Capek János tapolcsányi 

kapitány. 
1440-ben Harsány castrumot elfoglalta Kórógyi Jánostól, aki Erzsébet királyné pártján volt.  
1440-1441 körül elfoglalta Pétervárad castrumot. 
1441-1443 között fejéri ispán. 
1441. március - 1458. július között erdélyi vajda (1441-1446 között Hunyadi Jánossal, 1447-1448 között 

Bebek Imrével, 1450-1458 között Rozgonyi Jánossal), kinevezését a bátaszéki gyızelem miatt kapta, 
amikor Hunyadi Jánossal V. László király hívei felett gyızelmet aratott. 

1441-1458 között nándorfehérvári kapitány. 
1441-1446 között csanádi, csongrádi, máramarosi, székely és temesi ispán. 
1441-1447 között Szombathely várát I. Ulászló király nevében elfoglalva tartotta. 
1444-1446 között szörényi bán, kevei krassói, torontáli ispán, aradi ispán. 
1444-1458 között somogyi ispán. 
1444-ben a várnai csata után az ország hét fıkapitányának egyike. 
1444-ben megszerezte a visegrádi várat. 
1444-ben I. Ulászló király nevében elfoglalta Tamási castrumot. 
1444-ben Tamási Henrik magvaszakadásával megszerezte pl.: Beletinc castellumot. 
1445 elıtt nem sokkal építette fel Palota castrumot Veszprém vármegyében. 1445 körül megszerezte 

Poltos castellumot. 1445-ben Déva várának, Haram castrumnak, Neszt castellumnak, Szegednek és a 
szegedi várnak, Szilszeg castellumnak a birtokosa.1445-ben elfoglalta Kaposújvárnak a Tamási családot 
illetı részét, melyre végül 1453-ban adományt is kapott. 

1445-ben továbbá megszerezte Keve castrumot, és Szigliget várának birtokosa volt, amit 1453-ban 
adományba meg is kapott. Ugyancsak 1445-ben ifj. Rozgonyi Jánostól elfoglalta Döbrököz castrumot, 
amit 1446-ban familiárisainak (Szerecsen Péter és testvérei) zálogba adott. 

1445 után (a családhoz 1347-ben Raholcával együtt került) Bakva castrum birtokosa. 
1447-ben birtokba vette Racsa castrumot Hunyadi Jánossal, majd 1453-ban adományt is szerzett rá. 
1448-1449 között a kunok bírája.  
Az 1440-es években Palota központtal egy dunántúli önálló „fejedelemség” megszervezésén fáradozott. 
1449-ben a Szentszékhez nyújtott be kérvényt római zarándoklat ügyében, amely zarándoklat végül 1475-

ben következett be. 
1450-ben szövetséget kötött Hunyadi Jánossal és Garai László nádorral, majd Hunyadi ellenében Cillei 

Ulrikkal és Garai Lászlóval szövetkezett. 
1452. tavaszán feleségével és két gyermekével a Pápától felhatalmazást kaptak arra, hogy életükben 

egyszer és haláluk óráján összes bőnük alól feloldozást kapjanak. 
1453-ban a Felsı-Részek kapitánya. 
1453-ban adományba kapta Temetvény várát. 
1455.01.14. napján a maga részére kért gyónás-igazolást.  
1455.06.05. napján feleségével és Hunyadi Jánossal és Lászlóval együtt kaptak jogot arra, hogy haláluk 

órájában teljes bőnbocsánatot kapjanak. 
1456-ban eléggé tisztázatlan körülmények között V. László király hívének szegıdik, így mikor Mátyást 

királlyá választották, lázadást szervezett ellene. 
1456-ban 2200 aranyforintért adta át Jenı várát Lévai Lászlónak (1,269,964.) 
1457-ben megszerezte ifjabb Rozgonyi Jánostól Essegvárat. 
1457. márciusában a Hunyadi Lászlót halálra ítélı bírósági tanács tagja. A kivégzés után Szilágyi Mihály 

ellen indított hadjárat fıkapitánya Giskrával együtt. 
1457-1469 között Szlavón bán (1457-1466 között Vitovec Jánossal -1,273,292-). 
1458.02.10. napján újra megkapt azt a jogot, hogy halála órájában teljes bőnbocsánatot kapjon.  
1459-ben a koronát felajánlotta III. Frigyes német-római császárnak, 3000 fıs lovashadsereggel támadta 

Mátyás királyt, de elvesztette a hadjáratot, és nemsokára, júliusban, már Mátyás királynak fogadott 
hőséget, aki cserébe a tisztségeit meghagyta. 

1460-1472 között újra macsói bán (1466-1467 között Szokoli Péterrel, 1469-1472 között Maróti Mátyással). 
1462. február - 1465 szeptember között (ismét) erdélyi vajda (Dengelegi Pongrác Jánossal). 
1465-1471 között ozorai bán. 
1465-ben ferences kolostort alapított Galgócon. 
1468-ban egy gótikus ferences templomot kibıvített Újlakon (Valkó vármegye). 
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1471-tıl Bosznia királya, miután egész (!) Boszniát adományba kapta. Jajca várában koronázták királlyá. Az 
adományozás oka az volt, hogy Vitéz János-féle összeesküvésben Mátyás mellé állt. 

1473-ban Mátyás király szlavón báni tisztségétıl megfosztotta. 
1475-ben zarándokolt el Rómába, Bosznia királyaként családjával és száztíz fıs kíséretével. Húsvétkor 

Rómában fogadta IV. Sixtus pápa. 
Az ország legnagyobb birtokosa (28 uradalom, 17 vár, 9 kastély, 9 mezıváros, familiárisai 23 uradalmában 

8 vár, 10 kastély, 15 mezıváros) 
Egyházi érdekeltségei voltak: Budaszentlırinci Szent Lırinc pálos kolostor (támogatója), Bács Szent Pál 

székeskáptalan (támogatója), Dobrakutya Szent Anna pálos kolostor (támogatója), Eger Szent János 
evangelista püspökség (érdekeltsége), essegvár Szent György várkápolna (támogatója), Fehérvár Szőz 
Mária társaskáptalan (érdekeltsége), Galgóc Szent Lırinc ferences kolostor (alapítója), Németújvár Szőz 
Mária várkápolna (alapítója), Nyitra Szent Emrám püspöksége (érdekeltsége), Palota Szőz Mária várká-
polna és Szőz Mária ferences kolostor (alapítója), Pestenye Szent László ferences kolostor (alapítója), 
Pécs Szent Péter székeskáptalan (érdekeltsége), Pétervárad Szőz Mária ciszterci monostor 
(érdekeltsége), Raholca várkápolna és Szent Katalin ferences kolostor (alapítója), Szávaszentdemeter 
várkápolna (alapítója), Szekszárd Szent Megváltó bencés monostor (érdekeltsége), Szentgergely 
Szentgergely bencés monostor (támogatója), Szigliget várkápolna (támogatója), Tihany Szent Ányos 
bencés monostor (érdekeltsége), Újlak Szőz Mária várkápolna, Szőz Mária ferences kolostor, Szent 
László ispotály és kegyhely (alapítója), Veszprém Szent Mihály székeskáptalan (érdekeltsége) és Zágráb 
Szent István király püspöksége (érdekeltsége). 

Rengeteg okiratban fordul elı. 
Sírköve Újlakon fennmaradt. 

2,542,951. rozgonyi Rozgonyi Margit (okirati elıfordulása: 1441-1458) † 1458. febr. 24. után 
1441.07.01. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, melyben testvéreivel, rokonaival szerepel 

abban az ügyben, amikor az apja azon 800 aranyforintról tesz kötelezést, amelyet Besenyıi „Kis” 
Andrástól vett fel. 

1458.02.24. napján a férje az ı és lányai beleegyezésével a lepsényi részbirtokot Paczman Tamásnak adta. 
Anyjával kapcsolatos értekezést lásd.: a 2,542,947. sorszám alatt. 

 

2,542,960. Pekry László (okirati elıfordulása: 1412-1449) 
Elsı okirati elıfordulása, a csázmai káptalan 1412.01.20.-án kelt oklevelében található (Dl. 100387). 
1420.08.08. napján kelt Zsigmond király oklevel, melyben szerepel.(Dl. 1104) 
1441.07.09. napján a Száva folyó mellett kelt Marcali Imre somogyi ispán oklevele, amely szerint az oklevél 

kiadója kérte Rozgonyi Simon püspököt és fıkancellárt, hogy Maróthy Lászlónak korábban Zsigmond 
király által juttatott javakat (felsorolva) adja vissza Pekry Lászlónak. 

1447.04.16. napján kelt a csázmai káptalan oklevele, melyben már fiával együtt említik (Dl. 103608). 
 

2,542,968. = 1,268,336 
2,542,969. = 1,268,337 
 

2,542,976. alsólendvai Bánffy János (okirati elıfordulása: 1335-1394) † 1396. ápr. 25. elıtt 
1361-1380 között udvari lovag. 
1381. március - 1385. augusztus között szlavón bán. 
1386-1387 között macsói bán. 
1366-1372 között varasdi ispán. 
1388-ban báró. 
Több okiratban szerepel, ezek mélyebben kutathatóak. 

2,542,977. Széchy Miklós lánya, N. 
Széchy Frank (fıkincstartó), Miklós tárnokmester (2,543,000) és János, valamint Péter (2,537,058)  testvé-

re. Engel Pál a Szécsi családnál nem tünteti fel, viszont a Bánfi családnál egyértelmően jelzi kilétét. 
 

2,542,980. Kompolti István (okirati elıfordulása: 1325-1365) † 1365 után 
1325-ben testvéreivel osztoznak apjuk vagyonán. Érintett birtokok voltak: Szentjakab, Oroszlánvár, Tarna-

szentmária, Domoszló, Kompolt, Vécs, Nagykörő, Zaránk, Szakállas, Taskony, Gyenda, Detk, Visznek, 
Vámosgyörk, Atkár, Egyházasnána, Lovásznána. 

1342-ben udvari lovag az aula tagja.  
1343-1345 között hevesi ispán.  
1360-1365 között gömöri ispán, füleki várnagy.  
Több okiratban szerepel, ezek mélyebben kutathatóak. 
A család „nánai” ágának alapítója. Más ágakat a testvérei alapították: „domoszlói” ágat gergely, a „körüi” 

ágat Kompolt. 
 

2,542,982. = 1,268,538 
2,542,983. = 1,268,539 
 

2,542,984. Heinrich VI von Schlesien-Glogau, Glogau hercege  kb. 1360-1397. 
2,542,985. Katharina von Schlesien-Oppeln, Oppelni hercegnı † 1420. 
 

2,542,986. Rudolf III von Sachsen-Wittenberg, Szász választófejedelem † 1419. 
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2,542,987. Anna Wettin 1377-1395 
 

2,542,988. Premko Przemyslide, Troppau hercege 1365-1433 
2,542,989. Katharina von Schlesien-Münsterberg † 1422. 
 

2,542,996. Serban (Hunyadi család) 
 

2,543,000. felsılendvai Széchy Miklós (okirati elıfordulása: 1383-1429) † 1429. jan. 2 -1432. 
ápr. 27.; tem.: Szentgotthárd, ciszterci kolostor 
1397-ben fıkincstartó. 
1401-ben a Siklósi-liga tagja. A Siklósiluge: Zsigmond király megmentésére létrejött fıúri szövetség, mely 

nevét arról kapta, hogy Zsigmond királyt (élete védelme érdekében) Siklóson ırizték, amíg az ellene 
indult összeeskövésnek –fıleg különféle házassákötésekkel- vége nem lett. 

1402-ben zalai ispán. 
1402-ben aula tagja. 
1403-1305 között a veszprémi püspökség kormányzója. 
1406-1409 között királynéi ajtónállómester, óbudai várnagy. 
1406-1419 között vasi ispán. 
1406-1410 között soproni ispán. 
1408-ban a Sárkányrend alapítója, tagja. 
1408-1410 között tárnokmester. 
1413-1417 között báró és állandó bírótárs. 
Rengeteg okiratban fordul elı. 
Sírköve (része) fennmaradt a szentgotthárdi ciszterci kolostorban. 

= 1398 elıtt 
2,543,001. garai Garay Ilona (okirati elıfordulása: 1424-1439) tem.: Szentgotthárd, ciszterci 

kolostor 
 

2,543,002. Vöröskıi Wolfurt Ulrich (okirati elıfordulása: 1373-1415) † 1415. máj. 31.- 1417. 
márc. 14. között 
1393.03.16. napján Budán Zsigmond vámügyeket is érintı döntést hoz Ulrich ügyében, melyben Ulrich nem 

tudta magát menteni. Többek között megtiltották neki, hogy eltiltsa a nagyszombati polgárokat, hogy 
azok megmőveljék a Vöröskı területén lévı szöllıjüket.  

1398.02.24. napján oklevélben a felesége (azaz elsı felesége: Margit) említi, hogy közös gyermekeik 
vannak. 

1401.02.24. napján Pozsonyban Zsigmond kötelezi Ulrikot, hogy térítse meg nevében Pilgerinus Puchhaim 
részére az 1000 aranyat, az összeget vonja le a korábban lekötött harmincadból. 

1402.11.03. napján Bécsben Zsigmond király elzálogosította Ulriknak 8.000 aranyforintért a budai 
pénzverdét. 

1405.03.15. napján Budán Zsigmond király utasítja Ulrichot, hogy adja vissza a pozsonyi polgároknak és 
hospeseknek az elvett jószágokat és javakat, egyben kötelezte a pozsonyiakat arra, hogy fizessék meg 
Ulrichnak a tartozásukat, ha Ulrich kártalanította ıket. 

1406.11.01. napján Nagyszombatban „Biersburgi” Wolfurt Ulrik néven aláveti magát Stibor vajda 
(10,171,802) ítéletének Nagyszombattal szembeni perében. 

1408-1413 között óvári várnagy. Zsigmond királyt többször kölcsönnel segítette. 
1413.04.13. napján Pozsonyban János esztergomi érsek és római birodalmi kancellár az elıkelıkkel 

kötelezte a nagyszombatiakat, hogy válasszanak olyan hegymestert, akit Ulrik is elfogad, hogy az 
egyezség betartható legyen, mely szerint a nagyszombatiak mővelhetik a szıllıiket, Ulrik pedig a 
cenzust beszedheti. 

1414.04.16. napján Scharfenecki Frigyes elleni perét Zsigmond király elhalasztja. 
1414.07.21. napján János esztergomi érsek átírt Ulrik részére egy 1337.11.05. napján kelt oklevelet, 

egyben pedig hosszan ismerteti, hogy Ulriknak milyen kötelezettségei állnak fenn. Nagyon tanulságos 
oklevél.  

1415-ben a birtokában volt Ottóvölgy, illetve Vöröskı tartozékai pl.: Szárazpatak. 
1415 május 31. napján a gyıri káptalan elıtt végrendelkezett, végrendelete fennmaradt. A végrendeletbıl 

az derül ki, hogy még születendı gyermekeirıl szól, eszerint a felesége (Hédervári Katalin) fiatal 
lehetett. 

= 1398. febr. 24. után 
2,543,003. hédervári Hédervári Katalin (okirati elıfordulása: 1412-1426) † 1426.; tem.: (?) 

Visegrád 
Férje a végrendeletében lakóhelyeként a vereskıi felsıvárat jelölte ki a Szent Katalin kápolna mellett. Óvár 

jövedelmébıl évi 200 aranyforintot rendelt számára azzal, hogy amennyiben fiai ezt nem fizetnék meg, 
akkor Ottental, Nussdorf, Langendorf és Dürnbach birtokokon behajthatja.  

1415-ben társaival (özvegyen) Nussdorfból haszonbért élvez. 
1417.03.14. napján Szentviden Stiborci Stibor (2,542,798) elismerte, hogy 1000 aranyforinttal tartozik 

neki, és ellentételezésként zálogba adta Leischdorf várost (Szomolány) és Németdiós birtokokat.  
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1417.12.08. napján kelt okiratból derült ki, hogy Vöröskıi Anna a férje elıbbi házásságából származott. Az 
oklevél szerint Hédervári Katalin átadta Annának jegyajándékát, hitbérét, aki ezért birtokjogáról 
lemondott. 

1417.12.16. Konstanzban Zsigmond király nyugtatta Schaffshausen várost, hogy nem lesz abból káruk, 
hogy Hédervári Katalinnak a 8.600 aranyforintról szóló kötelezvényt és 1591 aranyforintot, amit nála 
Ulrik a város részére letett. 

1417-ben ı és fiai Scharfeneck castrumot magukhoz váltották. 
1421.07.20. napján Nagyszombatban kelt okiratban Zsigmond ıt és fiait (Imre, Pál) és lányait (Zsuzsanna, 

Ilona, Orsolya, Adviga) felmenti egy ügyben (nota infidelitatis alól), és elengedi bírságaikat, viszont 
vámszedési jogot vont meg tılük. Az ügy eredetileg azért indult, mert ı és gyermekei hatalmaskodtak 
az Elefántiak, Baziniak és Szentgyörgyiek birtokain. 

Sírköve fennmaradt Visegrádon. 
 

2,543,040. Gersei Petı (okirati elıfordulása: 1324-1376) † 1376. jan. 8. után 
1376.01.08. napján kelt a vasvári káptalan bizonyságlevele a békés egyezségrıl, mely közte és Zeles Péter 

között jött létre Sármellék birtok ügyében. Az okiratból kiderül, hogy Petı testvére Ilona a nem nemes 
Zelei Istvánhoz ment feleségül, akinek a fia (Zeles Péter) anyja után keletkezett igényeit Petı 
kielégítette. 

2,543,041. Hidvégi Margit 
 

2,543,056. Sulyok Illés (okirati elıfordulása: 1368-1394) 
 

2,543,096. Hosszútóthy Demeter (okirati elıfordulása: 1414-1455) † 1455. jan. 15. után 
1434-ben Rozgonyi Simon püspök familiárisa, veszprémi alispán. 
1455.01.15. napján Marcali János familiárisa. 

2,543,097. fancsikai Egervári Anna (okirati elıfordulása: 1414) 
 

2,543,100. Váti László (okirati elıfordulása: 1411) † 1411 - 1446. között 
 

2,543,236. Miklós (Litassy család) (okirati elıfordulása: 1293) 
 

2,543,296. Kávási Mátyás (Tárczay család) 
 

2,543,298. Polyánkai Bertalan 
Szádvári várnagy. 

 

2,543,300. András (Diódi család) (okirati elıfordulása: 1280-1328) 
Erdélyi alvajda. 

 

2,543,328. Bethlen (Bethlen család) 
 

2,543,344. Ugrin (Nadabi család) † 1334 elıtt 
Comes. 

2,543,345. N. Klára (okirati elıfordulása: 1334) † 1334 után 
 

2,543,352. Ábránffy Miklós (okirati elıfordulása: 1383-1394) 
 

2,543,616. Lónyay „Vitéz” István (okirati elıfordulása: 1385-1391) 
1385-1390 között magiszter. 
Lónya, Harangláb, Bótrágy, Bátyu, Namény stb. birtokosa. 
Esküvıjén állítólag a Domahídy rokonoknak egy-egy ellenségtıl elvett kardot ajándékkozott. 
Vitézségérıl 1419-ben (halála után) kelt okirat tanúskodik.  

2,543,617. Domahídy Katalin 
 

2,543,624. tibai „Ördög” „Vajnatinai” László (tibai Nagymihályi család) (okirati elıfordulása: 
1336-1391) 
Magiszter. 
Második felesége Palágyi Anna / Ágnes (okirati elıfordulása: 1389-1391) 

2,543,625. Sámson fia Ugod lánya Ilona (okirati elıfordulása: 1349-1362) 
 

2,543,632. Mihály (Szirmay család) (okirati elıfordulása: 1339) 
1339-ben Szirma birtokosa. 

 

2,543,664. Károlyi Mihály (okirati elıfordulása: 1356-1394) † 1408. aug. 7. elıtt 
1382-ben Erzsébet királynıtıl adományba kapta Mada birtokot.  
1383-ban testvérével tiltakozik, hogy Zámbó Miklós tárnokmester Apáti birtokba beiktattassa. 
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Egyes források Becsky Annát adják feleségének, ezzel szemben Engel Pál győjteménye másképp helyezi el 
Becsky Anna helyét, ezt vettem alapul. (Engel Pál Becski Annát Károlyi „Lancz” László feleségének írja, 
aki ezen Mihály unokájának a felesége.) 

2,543,665. N. Brigitta (okirati elıfordulása: 1408-1410) 
 

2,543,666. „istvándi” Kölcsey György (okirati elıfordulása: 1414-1424) 
Elsı oklevél, amelyben szerepel, Zsigmond király 1414.06.09.-én kibocsátott oklevele. 

= 1395 után 
2,543,667. Gyulaházy Orsolya (okirati elıfordulása: 1395-1430) † 1430. márc. 7. után 

1395-ben hajadon. 
1408-ban ellentmondott Keszeg Jánosné és lánya (Pani Ferencné) Szalka és Gemzse felébe beiktatásának. 

 

2,543,672. Kasuhy Ferenc 
 

2,543,680. = 20,341,438 
2,543,681. = 20,341,439 
 

2,543,682. Szikszói Péter (okirati elıfordulása: 1319-1365) † 1365 után 
Drugeth Vilmos familiárisa.  
1323-ban Semjéni Ubul proximusa (barátja). 
1342-ben magiszter, borsodi alispán. 
1355-ben szikszói és szepesi ispán, várnagy. 
1361-ben Idai János birtokait örökli. 
1365.11.02. napján a birtokait felosztja a fiai között. 

2,543,683. N. Margit (okirati elıfordulása: 1351) 
 

2,543,684. Várday Domokos (okirati elıfordulása: 1354-1390) † 1391. nov. 26. után 
Oppelni László (5,085,970) familiárisa, magiszter. 
1376-1378 között abaúji alispán. 
1379.09.14. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele, amely szerint Várday Domokos, Erne és István 

Barlabasi nemesek elleni perében egyezséget kötöttek nagyanyjuk leánynegyede ügyében. Mivel Erne és 
István rokoni viszonyait teljességgel nem tudtam feltárni, így közös nagyanyjukat sem tudtam (még) 
beazonosítani. (Barlabási Erne beregi alispán volt. Engel Pál nem ismeri testvéreit. Apja Miklós, nagyapja 
idısebb Miklós volt.) 

1380.12.20. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele, amely szerint Várday Domokos (I. Lajos király 
ítéletlevele szerint) földesküt tett le, majd ezután fogott bírák útján egyezséget kötött Csicseri Pállal 
Citke birtokkal kapcsolatos vitás kérdésben. 

1383.02.20. napján Budán kelt okiratban Erzsébet királyné vizsgálatra kötelezte Szabolcs megyét, hogy 
tartson tanúvallatást Várday Domokos panasza ügyében. A panasz szerint Varda birtokán Batur János és 
társai hatalmaskodtak, jobbágyokat vertek. 

1387.01.27. napján kelt Zsigmond király oklevele, amelyben engedélyezte vám alapítását Rosály és 
Leányvár birtokon neki és társának. Oklevelét Visegrádon 1387.05.09. napján kelt okiratban 
megerısítette. 

1387.04.20. napján a leleszi konvent értesítette István nádort, hogy Várday Domokos beiktatásának 
ellentmondtak a Tuzséri családbeliek. 

1387.09.14. napján Visegrádon Zsigmond király utasította a leleszi konventet, hogy iktassa be ıt a daróci 
birtokrészébe. Egy másik oklevélben vizsgálatra utasította a konventet, hogy vizsgálja ki, hogy Madai 
Miklós elvette-e Várday Domokos madai birtokának haszonvételét. 

1387.10.13. Visegrádon István nádor elhalasztotta a perét. 
1387-ben kelt egy okirat szerint Várday Domokosnak szerepe volt az elfogott királynı kiszabadításában. 
1389.02.18. napján Visegrádon Zsigmond király utasította a leleszi konventet, hogy Losonczi Dénes 

panaszára tartson vizsgálatot abban az ügyben, hogy Várday Domokos elköltöztette egy jobbágyát, 
elvette a hetedtaxát és valamennyi sót. 

1390.11.08. napján Visegrádon kelt okiratban Zsigmond király a fenti ügyben megállapította azt, hogy 
Várday Domokos és fia elkövette a jogsértést. 

1391.11.26. A leleszi konvent elıtt János váradi püspök ıt és fiait eltiltották Ajak és Pátroh birtok 
cseréjétıl.  

2,543,685. N.N. (okirati elıfordulása: 1397-1399) 
 

2,543,686. álmosdi Chyre / Csire László (okirati elıfordulása: 1384-1440) 
Mária királyné királynéi udvari ifjúja.  
1388-ban magiszter. 
1400.06.14. napján kelt a váradi káptalan bizonyságlevele, amely szerint ı és társai Marczali Miklóssal egy 

határvitában egyezséget kötöttek. 
1404.04.08. napján kelt az erdélyi káptalan bizonyságlevele, amely szerint ı és János testvére László-Ha-

rasthya ügyében Hosszúpályi Miklóssal pereskedtek. 
1406.06.02. napján kelt Perényi Péter (1,268,528) oklevele, mely szerint a székelyispán elıtt testvérét 

Jánost (tolvajok pártfogóját) közellenségnek nyilvánították, ezért a javait el akarták kobozni. Zomachi 
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Mihály özvegye viszont elıadta, hogy Almus birtokot és hátaslovakat János, László valamint 
leánytestvére a nagyanyjuktól kapták, amit az eljáró Szatmár megye hatósága is igazolt. 

1415.11.14. napján Visegrádon kelt Garai Miklós nádor (2,542,866) ítéletlevele a Percha-i Mihály fiainak 
ellene és társai ellen folyamatban lévı perében (Perch és Bank határmegállapítása iránt) a felperesek 
kérésének megfelelıen határolta el a két birtokot. 

1423.10.07. napján kelt a leleszi konvent okirata, amely szerint a káptalan elıtt Kistárkányi László özvegye 
és társai az ı és János nevő testvére ellen Peleznek és Szentmiklós birtokok ügyében folyt per 
megszőnt. A birtokokat átadták Csire Lászlónak és Jánosnak, és nyugtatták ıket Sinka Ilona 
leánynegyede és nagyanyjuk hitbére, jegyajándéka felıl. Az oklevél alapján elvileg egy mély vizsgálattal 
a rokoni szálak kibonthatóak lennének, ehhez azonban az oklevél általam ismert fordítása nem 
egyértelmő. 

1428.01.13. napján kelt a leleszi konvent okirata mely szerint ı és társai eltiltják Almos birtokbeli részek 
elidegenítésétıl Chyre Pétert és társát. 

1429.05.16. napján kelt a szentkereszti konvent egy bizonyságlevele, melyben tanúként szerepel. 
1435.12.08. napján Budán kelt Pálóci Máté nádor (1,268,262) oklevele, amelyben a nádor utasítja a váradi 

káptalant, hogy Kállói Lıkös János kérésére ıt és társait idézzék azon perben, amely Chyre János 
elkobzásra ítélt javainak nıági része iránt indult. 

Másik felesége: Mikcsfi Újvári László özvegye volt. 

2,543,687. Nagymihályi Márta (okirati elıfordulása: 1439) 
Engel Pál egyértelmővé teszi, hogy itt helyesen áll Nagymihályi Márta: „leányai közül Anna és Hedvig anyja 

Nagymihályi Péter fia Jakab leánya Márta volt, Dl. 29 469” 
 

2,543,688. Szokoly János (okirati elıfordulása: 1404-1435) † 1440 elıtt 
1404.08.23. napján Kállóban kelt okirat szerint elengedték azon bírságot, mely megfizetésére a vele 

szemben pereskedı panyolai Lıköst és Jánost kötelezték. 

2,543,689. ecsedi Báthory Zsuzsanna (okirati elıfordulása: 1416) 
 

2,543,690. telegdi Telegdi Frank / Ferenc (okirati elıfordulása: 1418-1439) †1441–1442 kö-
zött 
1418 évben Zsigmond királytól új adományt kapott Zomborra, egyben Zombort városi rangra emelte a 

király. Ezt követıen a „zombori” elınevet is használta. 
Erıszakos természető volt, pl.: 1418-ban a Báthory család szolgájától, aki a debreceni vásárra ment, 

erıszakkal 400 forintot elvett. 
1420-ban elrabolta Csaholy Jánossal (1,271,152) együtt a Zelemériek ökreit, közben a szolgáikat 

megsebesítették, és Zeleméri Lászlót (1,271,330) majdnem megölték. 
1422-ben Figedy Lırinc társaságában Debrecenen Szepessy László szolgáját megsebesítette. 
Hasonló hatalmaskodások élete végéig tartottak, utoljára 1439-bıl maradt fenn irat a Várdayak panaszából 

indult ügyben. 
1433.08.10. napján kelt Zsigmond király oklevele, melyben vizsgálatra kötelezte az aradi káptalant Telegdi 

Frank panasza alapján. A panasz szerint Makofalvai Kis Benedek hatalmaskodott. 
1439-ben elıkelınek nevezték. 

= 1419-1424 között 
2,543,691. Debreceni Katalin (okirati elıfordulása: 1415-1459) † 1459 után 

1415. és 1419 évi oklevelekben hajadonként szerepel (Hosszúmacs ügyében kelt iratok) 
1424-ben királyi parancsot tartalmazó oklevélben (Váradi család macsói jobbágyok egyházi adója perében) 

már házasként szerepel, és Hatházon lakott. 
Felépítette Hatházon a hatházi „Ócska” templomot. 
1425-tıl Sámson földesura. 
1448.05.30. napján panaszt tett a rendi győlésen fia, Miklós ellen, mert az állítólag több birtokát elfoglalta, 

és kizárta onnan. A birtokokat azonban Hunyadi János Szakolyi Miklósnak és másoknak adta, ami ellen 
ellentmondott. 

 

2,543,692. bélteki Drágffy György / Imre (okirati elıfordulása: 1401-1433) 
Általában a György nevet használta. 
1429.06.21. napján kelt Zsigmond király parancsa Jakcs Jánoshoz és társaihoz, mely szerint Nagybánya és 

Középbánya polgárai és bányászai ügyében Drágffy György és testvére Sándor ügyében hozzanak 
ítéletet bizonyos erdık használatával összefüggésben indult perben. A felek 1430.01.13. napján 
egyezséget kötöttek és a Drágffyak engedték, hogy a polgárok és bányászok az erdıt használják. 

2,543,693. ecsedi Báthory Katalin (okirati elıfordulása: 1416-1443) 
 

2,543,694. = 2,542,678 
2,543,695. = 2,542,679 
 

2,543,696. Kecseti András (Géresi Család) (okirati elıfordulása: 1416) 
2,543,697. Szentkirályi Ilona (okirati elıfordulása: 1424-1447) 

1424-ben rokonaival Pota Méhesbeli fél halastavukat 200 aranyforint ellenében eladták Somkereki (Erdélyi) 
családtagoknak. 
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1447-ben testvéreivel, Gyutakutai Péternével és harinnai Farkas Jánosnéval osztozkodott. 
 

2,543,698. valkói és farnasi Veres Dénes (okirati elıfordulása: 1426-1453) † 1453. ápr. 26. – 
1453. júl. 25. között; tem.: (?) Marosvásárhely, ferences templom 
Losonczi Dezsı familiárisa. 
1433. évben Zsigmond király római koronázásán, a kíséret tagja kívánt lenni, a kérvénye fennmaradt, azon-

ban arra nincsen adat, hogy valójában a kíséret tagjává vált volna. 
1440-ben Küküllıi várnagy, Hunyadi János familiárisa. 
1442.01.25. napján kelt az erdélyi káptalan bizonyságlevele, amely szerint maga és mások nevében elıdta, 

hogy Buzásbochard és Hary-t nekik adományozta Erzsébet királyné. Elıadta, hogy I. Ulászló király új 
adományként adta át a birtokokat, amelyeket békésen birtokoltak, mindaddig, amíg azt Hunyadi János 
el nem vette tılük. Veres Dénes a királytól származó parancsleveleket adott át Hunyadinak, azonban az 
nem foglalkozott ezekkel. Végül Dénes eltiltotta Hunyadi Jánost a birtokok elfoglalásától. 

1447.06.24. napján Pesten Hunyadi János Tordának parancsolta, hogy az a szengyeli nemességet tiltsa el 
attól, hogy Veres Dénes halastava mellé halastavat létesítsen. 

1441-tıl sok okirat maradt fenn birtokszerzéseirıl: Farnas, Tamásfalva, Fild, Topa, Szent-Mihálytelke, Jákó-
telke, Valkó és Kis-Kalata, Ölyves, Szász-Filpes, Magyar-Fráta, Oláh-Fráta, Botháza, Jákótelke, Kelecel, 
Vajda-Szilvás, Nagybérc, Szent-András stb. 

1447.06.07. napján Budán kelt Pálóci László országbíró bizonyságlevele az 1442-évi ügyben szereplı 
birtokok ügyében, ahol Péter váci püspökkel végül egyezséget kötött.  

1450-ben erdélyi alvajda. 
1451.05.06. napján Hunyadon kelt okiratban Hunyadi János kormányzó neki és társainak adományozta az 

országért tett szolgálataikra tekintettel Sóspatak, Zentmiklós birtokok felét. 
1452.04.15. napján Rimaszombaton kelt Hunyadi János bizonyságlevele, mely a Szunyogvölgye és más 

birtokok ügyében rendelkezett, ahol Dénes érdekelt félként szerepelt. 
1452.10.30. napján kelt a kolozsmonostori konvent oklevele, amelyben a konvent jelentette, hogy Máté 

püspök Thyre birtokát 500 aranyforintért zálogba adta Gyerımonostori Kemennek. Az okirat szerint a 
kiváltásnál (ha Kemen elfoglalt lenne) a zálogösszeget Kemen felesége vagy Dénes is köteles volt 
felvenni. 

1453.04.26. napján Csombordon kelt Tarkıi György alvajda bizonyságlevele, mely szerint Dénes Marokháza 
és Mezewsale birtokokkal kapcsolatos királyi oklevelet mutatott be, azonban az erdélyi nemesek 
tiltakozása miatt a határozat végrehajtását el kellett halasztani. 

1453.07.05. után valamikor kelt okiratban fiától, Benedektıl kölcsönöztek 16 aranyforintot, ekkor már nem 
élt. 

1453.07.25. napján kelt a kolozsmonostori konvent okirata, amelyben a fiát eltiltották egy birtok 
megszerzésétıl, ekkor néhaiként említik. 

Második felesége harinnai Farkas Margit (okirati elıfordulása: 1446-1468) 
Végrendelete szerint Marosvásárhelyen, a ferences templomban kellett eltemetni. 

2,543,699. Bartányi Peres Katalin (okirati elıfordulása: 1413-1441) 
1413.03.22. napján kelt a kolozsmonostori konvent oklevele, amelyben szerepel. 

2,543,710. Zutori / Kémeri / Középföldi Tamás (okirati elıfordulása: 1416) 
Királyi ember. 

2,543,711. N. Magdolna 
 

2,543,712. = 10,171,794 
2,543,713. = 10,171,795 
 

2,543,736. rimaszécsi Szécsi Miklós (okirati elıfordulása: 1410-1449) † 1449-1469 között 
2,543,737. Derencsényi Dorottya (okirati elıfordulása: 1469) † 1469 után 
 

2,543,738. serkei Lorántffy György (okirati elıfordulása: 1404-1464) 
1411-ben kelt okiratban kiskorúként említik. 
1427-ben hat portája van Feleden. 
1432-ben aulicus. 
1439-körül elfoglalta Gede várát. 
Serke várának birtokosaként Giskra ellen védte a várat, azonban 1443-ban elesett a vár. 
(A várat Mátyás 1460-ban visszafoglalta és visszaadta a családnak.) 
1443-1445 között Gömöri vármegyei ispán, fıispán. 
1443-1454 között elıkelı.  
Elsı felesége Berzeviczi Anna (okirati elıfordulása: 1441-1455) volt. 

2,543,739. Somosi Zsófia (okirati elıfordulása: 1482) 
 

2,543,740. Derencsényi Péter (okirati elıfordulása: 1429-1466) † 1466. nov. 24. után 
1447.06.16. napján kelt a budai káptalan bizonyságlevele, mely szerint ı és testvére magukra vállalva 

osztályos testvéreik terhét is, nyugtatták Csetneki Lászlót és Andrást (? 635,696) Csetneki László 
özvegyének László és András birtokaiból járó nászajándék és jegyajándék ügyében.  

1450.07.07. napján kelt az egri káptalan oklevele, amelyben a káptalan jelentette Pálóci László 
országbírónak hogy királyi ember útján Kelechen birtokra kiszállt, és Derencsényi Pétert és testvérét 



————    395395395395    ———— 

 
 

Berzeviczy Annával szembeni perben idézte 1450.08.01. napjára az országbíró elé. A periratok szerint 
még 1454. 04.17. napján is idéztek május 1-re. 

1466.09.17. napján még mindig tartott a fenti per. 
1466.11.24. napján kelt okiratban Pálóci László országbíró vizsgálta Kállói Lıkös János panaszát, amely 

szerint Derencsényi Péter és testvérei Derenchen kastély építése után kifosztották a panaszos Baathkai 
jobbágyait. Gömör és Torna vármegyék Derencsényi Péterre megállapították a hatalmaskodást. 

2,543,741. perényi Perényi Erzsébet (okirati elıfordulása: 1430-1446) † 1446. okt. 11. után   
1430-ban puella. 
Utoljára 1446.10.11. napján a budai káptalannál kelt oklevélben szerepel élıként. 

 

2,543,742. Csarnavodai Egyed (okirati elıfordulása: 1433-1494) † 1494 után 
1444-ben a leleszi konvent okiratában Szepesi László beiktatási ügyében érintettként szerepel. 
1462-ben (?) jószágvesztés folytán elvesztette Csarnavoda, Halmi, Kökényesd, Pást, Bábony, Lázár, 

Homok, Darócz birtokait, aminek oka az volt, hogy osztályos testvérét (Ujhelyi Péter) megölte. 
1463-ban Bereg vármegye alispánja. 
1464.03.21. napján a váradi káptalan oklevelet intézett Mátyás királyhoz Csarnavodai Egyed és Domokos 

ügyében, hatalmaskodási ügyben, a kiadott vizsgálattal kapcsolatban. 
1464-ben ı és társai Vadas Mihállyal és társaival egyezséget kötöttek Csaroda és Hete határvitájában. 
1469-ben leleszi konvent oklevele szerint vizsgálat indul vele és másokkal szemben a Darócon és más 

helyeken elfoglalt birtokok ügyében. 
1476.09.16. napján Budán kelt Mátyás király oklevele a váradi káptalanhoz, amely szerint Egyed fogott bíró 

útján Wethes-i Miklóssal Kekenyes és Bathar ügyében egyezségre jutott, a káptalan október 16-án 
intézkedett. 

1476-ban ı és társai egyezséget kötöttek az elhalt Csarnavodai Anna és Zsuzsanna leánynegyedei ügyében, 
hogy ezek leszármazóinak a leánynegyed fejében átengedik Keresztúrt a csarodai, lázári, váraljai, turczi, 
daróczi stb. birtokrészek helyett. 

1478.11.12. napján Budán kelt Mátyás királynak a jászói konventhez írt oklevele Egyed és társai 
hatalmaskodási ügyében. 

1478.12.28. napján Balázs prépost és a leleszi konvent Mátyás királyhoz fenti ügyben írt oklevele, melyben 
Egyed és az ügy rengeteg szereplıje megtalálható. 

1479.12.28. napján Balázs prépost és a leleszi konvent elıtt Egyed, és Csarnavodai György, másrészrıl 
pedig Perényi János határjárást tartottak Babon és Terebes birtokhoz tartozó Hozzyvevz és Nakol erdık 
és földek perei, és az ezekkel kapcsolatos hatalmaskodások ügyében, azonban ugyanezen a napon a 
felek valamennyi perük és hatalmaskodási ügyük tekintetében egyezséget kötöttek. 

1482.02.10. napján ı és János elıadták, hogy ha Perényi Jánost (vagy familiárisait) megidézték vagy 
bizonyító levelet adtak volna ki ellenük, akkor azokat érvénytelenítik. 

1482.02.10. ı és János vállalták, hogy visszaadják gyulai Gach Mihály ingóságait. 
1482-ben a leleszi konventnél Surányi György tiltakozik Csarnavodai Egyed hamis bevallása miatt, aminek 

következtében kár érte. Az érintett birtokok a következık voltak: Tamásváralja, Csarnavoda, Bábony, 
Lázár, Turc, Homok, Kökényes, Sziget, Papi, Sár, Halmi, Daróc. 

1483-ban Vetési István által 1435-ben (!) indított per nádori bírósághoz került, az ı ügyét az unokaöccse 
Rezegei György vette át. (Egyed itt alperes volt) A perben írásos bizonyítékot mutattak be az 1446 évi 
perlezárásra vonatkozóan, ezért erre tekintettel a nádor az ügyet nem tárgyalta, a felpereseket 50 
márka bírság befizetésére kötelezte. 

1488.03.18. napján Csarnavodai János eltiltotta Egyedet, hogy az Ugocsa és Szatmár megyékben lévı 
birtokait eladja Báthory Andrásnak, Drágffy Bertalannak és Perényi Jánosnak. 

1488-ban ı és Csarnavodai János voltak a Csarnavodai család fejei, és 1480 óta ezzel kapcsolatban 
egymással is pereskedtek, aminek az lehetett az oka, hogy Egyednek csak leányutóda volt, és nem 
akarta a vagyont Jánosra hagyni. Azt tervezte, hogy a birtokokat eladja, és a pénzt felosztja a lányai 
között. János tiltakozása miatt a per a királyi udvar személynöki bírósága elé került, amely 
megállapította János elıvásárlási jogát a forgalmi érték alatti értékben, így végül Egyed nem adta el a 
birtokait, hanem 1493-ban fiúsította lányait. 

1489.11.11. napján Budán kelt Mátyás király oklevele, amelyben szerepel, hogy Drágffy Bertalan elıtte 
személyesen bevallást tett, melynek része volt, hogy Thwrcz, Csarnavodai Egyed és János öröklött 
birtoka, ezért ezt a perébıl kivette és visszaadta a tulajdonosnak. 

1492.11.22. napján Budán Báthory István országbíró a leleszi konvent által lefolytatandó tanúkihallgatást 
rendelt el Egyednek Csarnavodai János özvegye elleni, hozomány és jegyruha miatt folyó perében, 
valamint a saári, halmi, homoki zálogbirtokok visszaváltása ügyében. 

1492.12.31. napján a leleszi káptalan egy határjárási oklevélben szomszédosnak jelölte. 
1492-1493 években Egyed az elhalt Csarnavodai János özvegye ellen indított pert, hogy annak 

haszonélvezetét megszüntesse. A per végén az özvegynek egész falvakat kellett átadnia Egyednek, az 
elzálogosított részeket pedig Egyed kiváltotta az özvegy apjánál. 

1493.01.19. napján a leleszi konvent elıtt visszaváltotta Csarnavodai János által Károlyi Lancz Lászlónak 
168 forintért elzálogosított Homok, Halmi és Saár birtokokat. 

1494-ben kölcsönös örökösödési szerzıdést kötött a Surányiakkal, ez volt az oka annak, hogy halála után a 
Surányiak a fiúsított lányok jogait tiporva végül megszerezték a Csarnavodai vagyon nagy részét. 

2,543,743. N. Potenciána (okirati elıfordulása: 1494-1506) 
1494-ben tiltakozik veje Csarnavoda és Papi falubeli foglalása miatt. 
1506-ban ítélı jelentést kap. 
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2,543,744. malomvízi Kende (Kendeffy család) 
 

2,543,760. eperjesi, iregdi, kecskeméti Patóchy Miklós † 1399 elıtt 
2,543,761. maróti Maróthy Ilona † 1399 után 

1399-ben, mint özvegynek, Maróthy János macsói bán Pálülése, Csura és Levelespatak birtokokat adta. 
 

2,543,768. gyéresi Czibak Mihály (okirati elıfordulása: 1403-1439)  
Magiszter. 

2,543,769. Lónyai Borbála 
Megnevezéséhez hasznos oklevelek: Dl. 84341, Dl. 44231. 

 

2,543,772. Szakolyi Imre (okirati elıfordulása: 1361-1414) † 1414. okt. 3. után 
1413-ban egy perben tanú. 
Élıként utoljára a leleszi konvent 1414.10.03.-án kiadott oklevelében szerepel. 

 

2,543,774. Varsányi László † 1446. márc. 9. után 
1446.03.09. napján az aradi káptalan elıtt Borbála lányának adta a birtokait, miután ıt fiúsította a király és 

Borbála pedig pénzzel segített neki a birtokok megvédésében. 
 

2,543,776. bethleni Bethleni Gergely (bethleni Bethlen család) (okirati elıfordulása: 1362-
1395) † elesett, Havaselve, 1396-1397. októbere között 
Magiszter. 
1362-ben ı és rokonai perben voltak Árpástó, Bányatelke ügyében. 
1368-ban ı és rokonai a belsıszolnok megyei ispán elıtt tiltakoztak amiatt, hogy Málom birtokukat 

Bálványos várhoz csatolták. 
1369-ben Bııd elfoglalása miatt tiltakozott a bálványosi várnagyok ellen. 
1370-ben Laczkfi István familiárisa, szatmári alispán. 
1373-ban kolozsi ispán. 
1387-ben megvásárolta 300 aranyért Bőzkutat. 
1390-1394 között udvari lovag. 
1390-ben Szentmiklóst kapta királyi adományba (Küküllı várához tartozott). 
1391-ben kölcsönös öröklési szerzıdést kötött Almakeréki Péterrel együtt Ebesfalvi Lászlóval. Ez utóbbi 

1399 elıtti halála után a birtokok a szerzıdı felek családjára szálltak. (Ebesfalva, Szentiván, 
Gogánfalva, Mogyorós) 

1393-ban zálogjogon szerezte meg Vesszıst 1.100 arany biztosítékául Zsigmond királytól. 
1393-ban aulae miles, királyi testır, aki mint kamarás tevékenykedett. 
1394-ben Mircse havasalföldi vajdához küldött követség tagja. 
1395-ben a török ellen induló sereghez csatlakozott, és elvileg a magyar történelem elsı hadseregfelügyelıi 

feladatkörét kapta meg. 
1395.12.29. napján Zsigmond király átírta kérésére a Kápolna birtok adománylevelét és az erdélyi káptalan 

Kápolna statutiójára vonatkozó oklevelét. 
 

2,543,778. pomázi Cikó Ferenc (okirati elıfordulása: 1368-1396) † 1399. aug. 12. elıtt 
Elsı felesége ismeretlen, második felesége Ostffy Katalin (1381-1408).   
Érdemes lenne továbbkutatni, mely feleségtıl mely gyerekek származtak, mert érdekes pl. hogy Cikó László 

és Miklós Engel Pál szerint Ostffy Katalintól származik, noha 10 évvel korábban szerepelnek már okiratok-
ban, mint azon testvéreik, akiket az elsı feleségtıl származtatott. 

 

Amennyiben mégis Ostffy Katalin állna itt feleségként, az ı ısfája: 
2,543,779. Ostffy Katalin (okirati elıfordulása: 1381-1408) 

 

5,087,558. Ostffy Miklós (okirati elıfordulása:1345-1383, ugróci várnagy) 
5,087,559. Bazini (?) Anna (okirati elıfordulása: 1383-1402; talán Bazini Sebus és Doncs lánya Klára lánya) 

 

10,175,116. Ostffy Domokos (okirati elıfordulása: 1307-1353; macsói bán) 
 

20,350,232. Osli (Ostffy Család) (okirati elıfordulása: 1250-1303) 
20,350,233. Nagymartoni N. (okirati elıfordulása: 1276) 

 

40,700,464. Asszonyfalvi Osli (Ostffy Család) (okirati elıfordulása: 1216-1246; szörényi bán) 
40,700,466. Nagymartoni Bertalan / Bertrand (okirati elıfordulása: 1243-1276; szolgagyıri ispán) 

 

81,400,928. Osli (Ostffy Család) (okirati elıfordulása: 1200-1230; comes) 
 

2,543,784. somkereki Erdélyi Miklós (okirati elıfordulása: 1360-1392)  
1380.01.28. napján Budán kelt oklevélben Losonczi László erdélyi vajda utasította az erdélyi káptalant 

vizsgálatra Nyimige-i László fia Miklósnak (! Erdélyi Miklós) Fatnai János elleni ügyében Fatna birtokra 
vonatkozóan. 

1382.05.05. napján az erdélyi káptalan a kérésére átírta és megerısítette az 1364.02.15. napján kelt és 
Dénes vajda 1364.07.30. napján kelt okiratait. 

1392-ben osztozott meg a rokonaival a családi birtokon, ezután váltak el az egyes családi ágak. 
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2,543,785. Méhesi Erzsébet 
 

2,543,786. Antimus János (okirati elıfordulása: 1368-1421) † 1421. febr. 15. után 
1375.09.01. napján kelt okiratban az egyházi Terpech birtokot hőbérbe szerezte meg testvéreivel, apjával 

évi 8 márkáért. 
1377.10.05. napján Visegrádon kelt I. Lajos király bizonyságlevele, amely szerint Turpech birtokot a Szent 

Egyed monostor hőbér címén átadta (ismét) nekik évi 20 forint ellenében. (1 forint = 100 dénár) 
1389-ben Garai Miklós (2,542,866) familiárisa, segesdi alispán. 
1395-ben vránai várnagy. 
1397-1401 között szlavón vicebán. (1397.09.26. napján Újlakon kelt Zsigmond király oklevele, ekkor már 

biztosan szlavón vicebán.) 
1400.03.04. napján a somogyi konvent okiratában Fejéregyházi Katalin (Szobi Domokosné) a birtokait neki, 

testvéreinek és apjának adta. 
1400.10.10. napján Zechen-ben kelt okiratban Szécsényi Frank (5,085,598) és fia László neki, testvéreinek 

és apjának adományozta Tapson és Terebezd birtokokhoz kapcsolt jogaikat. 
1403.10.30. napján kelt okiratban Zsigmond király meghagyta a pécsváradi konventnek, hogy vezesse be 

Zentheged, Mykofalwa, Kyskaraan birtokokba.  
1404.01.15. napján kelt a budai káptalan bizonyságlevele, mely szerint ı és fiai január 6-án elmulasztották 

megfizetni a 800 régi forintot Szobi Bertalannak (1,274,444), ezért az összeg kétszeresével tartoztak. 
1404-ben a királyi kunok bírája. 
1404-1419 között alnádor. 
1406.05.21. napján kelt a pécsi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Szobi Domokosné fiúsítása révén 

szerzett birtokokat pl.Tykus, Wyzuelgn, Feyeregyhaz.  
1408.10.09. napján Kırösön kelt okiratból kiderült, hogy mint tomosóczi Szász Mátyás fiának gyámja, 

Grebenn(a)i Jánossal pereskedik, a pert azonban elhalasztják, mivel a királlyal Boszniában harcolt. 
1413-ban ugodi várnagy. 
1413.09.15. napján kelt a somogyi konvent bizonyságlevele, mely szerint szigeti a maga és fia (Miklós) 

nevében elcserélte Medzenth, Danielilese birtokokat Szigeti Demeter és fiai Zigeth, Palusfalva, 
Semlekegh stb. birtokaira. 1415.03.25. napján egy hasonló tartalmú okirat született újabb cserérıl. 

1415.03.25. napján kelt Zsigmond király bizonyságlevele szerint a baranyamegyei birtokait (pl.: Dania-
lylese) elcserélte Szigeti Demeterrel és fiával ezek Zygeth, Mykohaza, Palusfalva stb. birtokaira. 

1416-1417. között budai várnagy. 
1416.06.13. napján kelt okiratban ı és társai Vyzloi János ellen indított pert elvesztette. A per bírságok 

megfizetésének elmaradása miatt indult. 
1417.05.01. napján kelt az óbudai káptalan oklevele, mely szerint Merenye birtokára cserélte Úny birtokot. 
Sok (itt nem ismertetett) okiratban szerepel. 

2,543,787. N. Borbála (okirati elıfordulása: 1402-1412) 
 

2,543,788. Dárói Majos (okirati elıfordulása: 1370-1402) † 1402. szept. 21. után 
1370.06.28. napján és 1380.11.11. napján a somogyi konvent elıtt maga és fiai (köztük István) nevében 

vallotta, hogy Daro várának Tolna és Somogy megyében lévı részbirtokait fiait és Dorottya lányát 
(Szécsi Zsigmondné) egyenlıen illetik, ezért kiadta Dorottya részét. 

1402.09.21. napján az udvar tagjának minısíti egy oklevél. 
 

2,543,808. Gergely (nagymihályi Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1358-1376) † 1380 
elıtt 
A Sztáray és Úsz levéltárban találhatóak vele kapcsolatos oklevelek. 

 

2,543,868. bárczai Bárczay Illés (okirati elıfordulása: 1393-1430) 
1421.02.10-én Zsigmond király címert adományozott neki és testvérének, Lászlónak (317,440) a törökök 

elleni harcokban mutatott vitézségéért.  
1430-ban testvérével Lászlóval (317,440) Zsigmond királytól új adományt nyert, Bárcza, Haradicska, 

Kisfalud és Tisza Abauj vármegyei birtokaira. 
 

2,543,888. Dávid de Albis (Zólyomi család) (okirati elıfordulása: 1381-1427) † 1427. jún. 24. 
- 1428. márc. 21. között 
1399-1400 között zólyomi és bihari fıispán. 
1427.06.24.-én kelt a váradi káptalan oklevele, melyben az Endrédiek ıt és fiait eltiltották egyes pusztákba 

történı beiktatástól. 
 

2,543,890. Várdai Zsigmond (okirati elıfordulása: 1390-1398) † 1398. jún. 8. elıtt 
1390.01.20. napján Visegrádon István nádor elhalasztja Várdai Zsigmond elleni pert a kistuzséri birtokrész 

és három halastó ügyében.  
1391.02.10. napján Visegrádon kelt Imre országbíró bizonyságlevele Ajak és Pátroh ügyében. Eszerint a 

birtokok határjárása során ellentmondás történt, ebben az ügyben idézték Várdai Zsigmondot többekkel. 
1393.08.24. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király neki és rokonainak pallosjogot adományozott 

Kisvárda székhellyel. 
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1393.10.24. napján Kárászon elhalasztják a perét, melynek tárgya az volt, hogy egy jobbágytól a kisvárdai 
vásáron elvett két lovat. Másik oklevél egy másik perét halasztja el, ennek tárgya, hogy apja egy 
jobbágyáért jótállást vállalt 11 forintig. 

1393.10.24. napján Visegrádon Jolsvai Leusták nádor (1,268,502) elhalasztotta a perét. 
1396.11.01. napján Visegrádon Jolsvai Leusták nádor (1,268,502) elhalasztotta a perét. 
Várdai Zsigmond a feljegyzések szerint aközben halt meg, miközben Zsigmond király legújabb hadjáratához 

való csatlakozásán fáradozott.  

2,543,891. Nagymihályi Margit 
İseit nem sikerült beazonosítani. 

 

2,544,128. Guthy Ország János (okirati elıfordulása: 1417-1457) † 1457. jan. 12. - 1457. jan. 
26. között 
1427-1430 között aulicus. 
1430-1438 között világosvári várnagy, zarándi ispán. 
1436-1437 között a kunok bírája. 
1437-ben aradi és csongrádi ispán. 
1439-1440 között országnagy. 
1442-ben szabolcsi ispán. 
1443-144 között tárnokmester. 
1452-ben országnagy. 
1454-1457 között székely ispán. 
Második felesége Pósafi Erzsébet (okirati elıfordulása: 1448-1452). 

2,544,129. Kolosvári N. (okirati elıfordulása: 1421) † 1421 után 
1421-ben Csólya, Tófája, Gergelyforra birtokokban fiúsítja Zsigmond király. 

 

2,544,130. Vízaknay Miklós (id) (okirati elıfordulása: 1428-1466) † 1465. aug. 7 – 1466. 
nov. 16. között 
Elıbb Losonci Dezsı, majd Hunyadi János familiárisa. 
1439-1446 között, majd 1448-ban és 1443-1465 között – legalább kétszer, megszakítással - erdélyi alvaj-

da. 
1447-ben és 1450-1452 között erdélyi alkormányzó, vízaknai és segesvári királybíró. 
1447-ben és 1453-ban adományokat kap, majd 1457-ben Ivedics birtokot szerzi meg.  
1459.07.10. napján másodjára is megházasodott, felesége kapiváry Kapy Krisztina (nem Tarkıi Krisztina), 

tehát elsı felesége ekkor már nem élt. 
1461.12.04. napján Mikes helység felét Bogáthi Andrástól zálogba kapta. 
1463-ban Mátyás király a török elleni harchoz szükséges hadi ellátmány ügyében Dengelegi Pongrác erdélyi 

vajdához küldte. 
1465.08.07. napján végrendelkezik feleségére (Krisztina) és többekre, végrendeleti végrehajtói: dengelegi 

Pongrácz János erdélyi vajda, Losonczi Desew László, vingárdi Geréb János, Suki Mihály, és öccse, 
Vízaknai Miklós, valamint Szentiványi Székely Mihály. 

1466.11.16. napján Mátyás király kötelezte a szebeni polgármestert és tanácsot, hogy a néhai „Nicolaus 
senior de Wyzakna” özvegyének, a szintén elhalt Krisztinának javait az elıírtak szerint adja ki. 

Az, hogy fia nem volt, leányai pedig elsı feleségétıl, Somkereki Erdélyi Katától származtak, a 
végrendeletbıl derül ki, amit egy 1466.11.16. napján kelt oklevél is bizonyít. 

2,544,131. somkereki Erdélyi Katalin (okirati elıfordulása: 1417-1439) † 1459. júl. 10. elıtt 
 

2,544,256. Mihály (Sztritei család) (okirati elıfordulása: 1329-1380) 
Magiszter. 

2,544,257. N. Margit 
 

2,544,264. Szeretvai István (okirati elıfordulása: 1321-1362) 
2,544,265. Nagymihályi Klára † 1345 elıtt 

Szülei valószínőleg Nagymihályi László és Ráskai Vid lánya, Klára. 
 

2,544,268. Pányi Demeter (okirati elıfordulása: 1343-1359) 
Magiszter. 
1357-ben bényi nemes. 

= 1349-1355 között 
2,544,269. liberchei Tompos Anich (okirati elıfordulása: 1355-1375) 

1355-ben kelt okirat szerint Anich elsı férje Somosi György (okirati elıfordulása: 1326-1349) volt.  
 

2,544,270. = 2,541,744 
2,544,271. = 2,541,745 
 

2,544,288. Kerepeczi Benedek 
 

2,544,704. Albert (Kerepeczi család) (okirati elıfordulása: 1379-1384) 
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Gömöri alispán. 
 

2,544,706. kövecsesi Czinege Miklós (okirati elıfordulása: 1410-1418) † 1418 után 
1410-1418 között Gömör vármegye alispánja. 
1412.04.24. Tornallyán Garai Miklós nádor elıtt Cinege György lánya (Anna) nyilatkozta, hogy Cinege 

Miklós úgy adja meg a neki járó leánynegyedet, és az anyjának járó jegyajándékot, hogy élete végéig 
élelmezi, ruházza akár hol lakik. Érintett birtokok: Kwechen, Kezy, Malah, Zentdemeter, Markrete, 
Apathy. 

1416.02.11. napján az egri káptalan elıtt Cinege Miklósnak és Istvánnak hitbér, jegyajándék, leánynegyed 
és más jogcímen Orsos Miklósnak és gyermekeinek juttatott Apáti birtok felét visszaadják, Cinege Miklós 
által tett szívességek miatt és némi pénz ellenében. 

 

2,544,768. Berencsi Osvald 
 

2,544,864. Jánossy Pál 
 

2,544,872. Bellyéni Benedek 
2,544,873. Csoltói Orsolya (okirati elıfordulása: 1402) 

Valószínő, hogy a Gömör vármegyei Csoltói vagy Ragályi család leszármazója, mely a Basó családdal azonos 
gyökerő. Érdemes további kutatásokat folytatni. 

 

2,544,960. Tabajdi „Kalondai” Ruszka János (Kornis család) (okirati elıfordulása: 1404-1418) 
 

2,544,968. Gergely „de Janok” (Jánoky család) (okirati elıfordulása: 1433-1454) 
 

2,544,976. dennai és gordovai Fánchy Péter (okirati elıfordulása:1421-1447) 
1439-ben elıkelı. 
1444. elıtt Tallóci Frank familiárisa, zalavári várnagy. 
1445-ben szentgyörgyi várnagy. 

2,544,977. németújvári Batthyány Margit (okirati elıfordulása: 1435-1465) † 1465. máj. 7. 
után 
1464.04.02. napján a fehérvári keresztes konvent elıtt rendezıdött a Chani, Alapi és Fánchy család ügye, 

mely néhai Fánchy Péter birtokaival kapcsolatos perekbıl származtak.  
Elsı férje Grebeni Hermanfi István, harmadik férje Alapi András (okirati elıfordulása: 1460-1480). 
1465.05.07. napján kelt a fehérvári káptalan oklevele, amelyben említik fiait, Fánchy (Fáncs) Gáspárt és 

Alapi Istvánt. (Érdekes, hogy Alapi Benedeket a késıbbi kincstartót nem említi az okirat. Ennek az lehet 
az oka, hogy Benedek ezután született.) 

Egyes források apjának Batthyány Jánost (okirati elıfordulása: 1449-1468), anyjának Szentgyörgyi Vincze 
Erzsébetet (2. férje Pápóci Tót Lukács) tartják. 

 

2,544,980. = 2,542,012 
 

2,544,992. = 10,185,968 
2,544,993. = 10,185,969 
 

2,545,000. Losonczy István (okirati elıfordulása: 1322-1370)  
1364-ben az övé és Tamás testvéréé (81,362,240) Mentıvár castrum. 

2,545,001. domoszlói Domoszlói Erzsébet (okirati elıfordulása: 1352-1388) 
 

2,545,004. = 10,171,196 
2,545,005. = 10,171,197 
 

2,545,006. = 5,086,002 
2,545,007. = 5,086,003 
 

2,545,152. fáji Fáy Kozma (okirati elıfordulása: 1320) 
 

2,545,160. lánczi Lánczi János 
 

2,545,208. czéczei Czéczey Tamás (okirati elıfordulása: 1450) 
 

2,545,210. fancsali Fancsali Mihály (okirati elıfordulása: 1500) 
Leszármazója Jób kap majd új adományt 1559-ben, innentıl fancsali Joób családnak nevezték ıket. 

 

2,545,408. monoki Monoky Simon (okirati elıfordulása: 1349-1370) † 1370 – 1373 között 
Magiszter. 
1358-ban Zsámboki János familiárisa, székely alispán, görgényi alvárnagy. 
1360-1363 között zalai alispán. 
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1363-1364 között altárnokmester. 
1366-1369 között zalai alispán. 

 

2,545,520. Zombory Lırinc (okirati elıfordulása: 1390) 
 

2,545,536. gagyi Báthory Péter (okirati elıfordulása: 1377-1384) 
 

2,545,540. = 635,392 
2,545,541. = 635,393 
 

2,545,600. melléthei és horkai Barna Miklós (okirati elıfordulása: 1411) 
1411-ben királyi adományt kapott. 

2,545,601. vajai Vay Katalin (okirati elıfordulása: 1453) 
 

2,545,602. alsó- és felsıberetki Beretki „Ravasz” János (okirati elıfordulása: 1475) 
 

2,545,616. Basó Csolti Balázs  
1427. évi összeírásban szereplı Basó Jakab fivére lehetett. 

 

2,545,624. tornallyai Tornallyay Miklós (okirati elıfordulása: 1379-1427) 
1423-ban Borsod vármegye alispánja 

 

2,546,048. „Solymosi” Ders (Csery család) (okirati elıfordulása: 1312) 
 

2,546,176. Miklós (Kubinyi család) (okirati elıfordulása: 1325) 
Egy ideig Revúcze birtokosa, majd azt az 1318-ban megépült Rózsahegy városhoz csatolták e túróci 

konvent elıtt megkötött csere alapján. A csere 1325.07.01.-én közte és testvérei között, valamint Doncs 
mester között jött létre, melynek eredményeként Revúczét Felsı-Kubinra cserélték, melynek értéke min-
denképpen meghaladta Revúcze birtok értékét. A család nevét adó település ekkor került elsı alkalom-
mal a család birtokába. 

 

2,546,184. beniczei és micsinyei Beniczky Márton (okirati elıfordulása: 1391-1430)  
1413-ban új királyi adományt kapott. 

 

2,546,186. alsólelóczi és jezernicei Tarnóczy Péter 
2,546,187. Rákóy Anasztázia 

Elsı férje: Kosztolányi Pelbárt. 
A családnév talán „Rákóczy”, esetleg „Rakovszky”. 
Szülei valószínőleg: Rákóy Lırinc (okirati elıfordulása: 1419); Beniczky Kata. 
Beniczky Kata ısfája felállítható, azonban a többszörös bizonytalanság miatt még további kutatásra van 

szükség. 
 

2,546,240. András (Palugyay család) (okirati elıfordulása: 1286-1307) 
Magiszter. 
1286-ban adományt kapott Palugyára IV. (Kun) László királytól. 
1286-ban Demeter zólyomi ispán jegyzıje. 
1293-ban Demeter mester protonotáriusa. 
1299-ben III. András király elrendelte az ı és fia kérésére, hogy határolják meg királyi emberekkel Kispa-

lugya falut, földjeit, majd végül ezek birtokában megerısítette Andrást. 
1302-ben apósától megkapta a póniki földeket. 
1307-ben árvai comes, várnagy. 
Kápolnát épített, családi birtokközpontja a liptómegyei Palugya volt. 
Apósával a Borsafiak ellen harcolt, a király Pónik-birtokot adományozta nekik. 

2,546,241. Kürtösi Anna (okirati elıfordulása: 1295-1302) 
 

2,546,242. Bogomér (Baán család) (okirati elıfordulása: 1286-1343) 
 

2,546,280. Imre (Neczpály család) (okirati elıfordulása: 1340-1356) † meggyilkolták, 1357. okt. 5.  
1340.01.22. napján az esztergomi káptalan iratában túróci nemesként szerepel. Itt a kérésére a káptalan 

átírta IV. László király 1287-ben kelt oklevelét, amelyben Maconka fia Jánosnak és rokonainak adta 
„Nachpal” királyi földet. 

A családi levéltárban több oklevélben szerepel. 
1353.03.19. napján Túróc vármegye alispánja és a szolgabírák jelentették I. Lajos királynak, hogy Imre 

eltiltotta Gyula fiát és rokonait az ıt illetı szántóföldek, vizek, erdık stb. haszonvételétıl, kivételt 
azoktól, melyeket IV. László király nekik adott. Ez lehetett az ok, amiért késıbb rokonai meggyilkolták. 

1357.10.24. napján kelt I. Lajos király parancsa Túróc vármegye ispánjának, hogy vizsgálják ki a panaszt, 
miszerint a Gyulaháziak 1357.10.05. napján megölték Imrét. 

2,546,281. Gáji Bagyth (okirati elıfordulása: 1359) † 1359. márc. 19. után 
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1359.03.19. napján a túróci konvent bizonyítja, hogy az ıt illetı hitbér és jegyajándék fejében fogott bírák 
közvetítésével átvett 10 márkát gyermekeitıl.  

 

2,546,288. Paska de Mojteh (Majthényi család) (okirati elıfordulása: 1330) 
 

2,546,296. Fülöp (Lipthay család) (okirati elıfordulása: 1355) 
1355-ben királyi ember a Kubinyi család beiktatásánál. 

 

2,546,304. Péter de genere Salamon (Esterházy család) 
 

2,546,312. Peredi György 
2,546,313. Tankházy Gebene / Helena / Ilona (okirati elıfordulása: 1321-1360) 
 

2,546,328. Tankházy Antal (okirati elıfordulása: 1396-1430) 
 

2,546,330. Zálogi Imre 
 

2,546,336. András (Bessenyei család) (okirati elıfordulása: 1425) 
1425-ben Galántára adományt kapott. 

 

2,546,344. Pónya Péter (okirati elıfordulása: 1376-1412) 
 

2,546,346. Nogbari Péter 
 

2,546,376. Miklós comes de genere Salamon (Tankházy család) (okirati elıfordulása: 1314-
1345)  

 

2,546,384. Balázs comes de genere Salamon (Wathay család) (okirati elıfordulása: 1314-
1321)  

 

2,546,416. Képedi György (Temesközi család)  
 

2,546,448. Márton (Ujhelyi család) (okirati elıfordulása: 1341-1390) 
 

2,546,450. ráskai Ráskai Lukács (okirati elıfordulása: 1393) † 1393 - 1398 között 
1393-ban Szatmár vármegyei ispán. 

2,546,451. Szeretvai Katalin † 1398. után 
 

2,546,452. Gergely (Ibrányi család) (okirati elıfordulása: 1366-1401) 
1366-ban a Rádi és Megyeriek perében szerepel. 
 

2,546,464. Miklós (Bilkey család) (okirati elıfordulása: 1345-1383) 
1350-ben kapták meg ı és rokonai I. Lajos királytól Lipcse és Zelemezı falvak kenézségét, és Erzsébet 

királynétól Rákócot, Miszticét, ami miatt végtelen hosszú perbe keveredtek az Újhelyi és Zóvárdffy 
családokkal. 

 

2,546,492. dolhai és petrovai Petrovay Mihály (okirati elıfordulása: 1431-1489) 
1466-ban Máramaros megyei szolgabíró. 
Petrovára költözése után vette fel a Petrovay nevet. 
1450-ben ellenmondás nélkül iktatták be többekkel Mojszin helység birtokába. A birtokot elvesztette, mert 

Hunyadi János három év múlva visszaadta azt a régi tulajdonosnak.  
1456-ban az egri káptalannak Bedıháza határjárásáról 1336-ban kiadott bizonyságlevelét átiratta a csanádi 

káptalannal. 
1466-ban kiegyezett Dolhay Ambrussal (636,248) öröklött birtokaik tekintetében.  
1470-ben több ügyvédnek adott ügyvédi meghatalmazást  
1471-ben zálogba adta dolhai, zádnyai és bronkai részjószágait 600 arany forintért annak a pernek a 

költségeire, melyet Ficze Mihály, Ivánka György, gyulafalvi Ficze György és Sugataghy János folytatott 
vele szemben (és másokkal). A perben birtokvisszafoglalás és más erıszakos cselekedetek miatt 
fejvesztésre ítélték (!), de végül kiegyezett Dolhay Ambrussal (636,248), és átadta neki dolhai, bronkai, 
zádnyai és rozsályai birtokait. 

2,546,493. Bedıházy N. 
Nem tudni, hogy van-e köze a késıbb Háromszék vármegyében megjelenı azonos nevő családhoz. 

2,546,560. Konth Pál (Pálffy család) (okirati elıfordulása: 1383) 
A Pálffy család ısérıl így ír Nagy Iván:  

„...Konth Miklós nádor fiának a lefejezett Kont Istvánnak fia, Lehoczky szerint pedig magának a neve-
zett nádornak Szilágyi Erzsébettıl fia volt. Bár melyik állitás legyen a valóság, mindég bizonyos marad, 
hogy Kont Pál egyenesen hedervári Konth Miklós nádortól származott…..” 
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2,546,561. Illés Kata 
 

2,546,562. János Geréb de Vingárt (Geréb család) (okirati elıfordulása: 1364-1371) † 1380. 
ápr. 15 – 1380. ápr. 23. között 
Magiszter. 

2,546,563. Kelneki Anna (okirati elıfordulása: 1345-1380) † 1380. máj. 15. után 
1345-ben (lásd: apjánál) fiúsították többi nıvérével együtt. 
1388.05.15. napján Gyulafehérváron Imre erdélyi püspök érvényteleníti Kelneki Anna végrendeletét és az 

abban érintett birtokokat Kelneki László leányának adta. 
 

2,546.584. Grebeni Miklós (Vitovecz család) 
 

2,546.585. Weisspriach Erasmus 
2,546.586. Speher Afra 
 

2,546,588. = 2,542,946. 
2,546,589. = 2,542,947. 
 

2,546,590. Dengelegi Pongrácz György (okirati elıfordulása: 1415-1444)  † elesett, Várna, 
1444. nov.10. 
1433-1439 között udvari lovag. 
1441-1444 között Hunyadi János familiárisa, sógora, erdélyi alvajda. 
1444-ben szatmári dicator. 

2,546,591. Hunyadi Klára (okirati elıfordulása: 1451-1459) 
Mátyás király nagynénje, Hunyadi János testvére. 

 

2,546,592. György Ders (Dersffy család) (okirati elıfordulása: 1335-1381) 
1372.08.01. napján kelt a veszprémi káptalan bizonyságlevele, mely szerint ı és rokonai egyezséget 

kötöttek a zselizi Szent Jakab monostorhoz kapcsolt birtokaik ügyében, mely birtokok voltak: Kistelek, 
Sebestyénfalva, Kaluzfalva stb. 

 

2,546,594. Sági Miklós (okirati elıfordulása: 1398-1408) † 1416 elıtt 
1402-ban az aula tagja. 

= 1392. után 
2,546,595. N. Magdolna (okirati elıfordulása: 1393-1407) † 1407 után 

Szegi Mihály (okirati elıfordulása: 1348-1392, óvári várnagy) özvegyeként ment hozzá Sági Miklóshoz. 
 

2,546,596. Töttös László (okirati elıfordulása: 1346-1388) 
Több néven (Bátmonostori, Töttös) szerepelhet, azonban ezek között a beazonosítás igen nehéz, különös 

tekintettel a László keresztnévre, ezért nem vállalkoztam arra, hogy okiratokat ismertessek.  

2,546,597. Csupor Klára (okirati elıfordulása: 1338-1365) 
 

2,546,600. laki Thuz Benedek (okirati elıfordulása: 1422) 
 

2,546,608. „Kis” György (Kıvágóörsi család) (okirati elıfordulása: 1387-1401) † 1403. márc. 
11. elıtt 
Kıvágóörsi György néven is szerepel az okiratokban, Kanizsai János familiárisa. 
1389-ben veszprémi várnagy. 
1391-ben Látránt kapta négy pusztával Zsigmond királytól. Erre, és Benedek birtokra 1392-ban pallosjogot 

kapott.  
1392.11.29. napján Budán (valószínőleg ı az), aki két budai házát elcserélte Kanizsai Miklós tárnokmester 

Bennek nevő birtokával. 
1395-ben udvari nemes. 
1395-ben Látránt Zsigmond király visszacserélte Szabás, Ötvös és Atád birtokokért.  
1395-ben Várang birtokát kapja. 
1395-ben Ikladot és más birtokot elcserélte két Atádra és az atádi vámra. 
1396-ban az atádi vámot visszaadta Zsigmond királynak Baráti birtokáért cserébe. 
1396.03.07. napján Esztergomban tevékenykedik, mint érseki udvarbíró.  
1397-1401 között esztergomi várnagy.  
1397-ben eladta Benneket a Kanizsaiaknak azért, hogy a vételárat kikölcsönözze Zsigmond királynak. 
1397-ben Zamárdi, Battyán, Csabja, és Polgár birtokosa. 
1399-ben megvásárolta a Pongrácz birtokot. 
1401-ben Nagybábony birtokosa. 
1401.03.24. napján az esztergomi érsek udvarbírája. 
1401.05.24. napján az esztergomi káptalan elıtt Valkói András kanonok megveréséért templomfelszerést és 

egy dénárt ad engesztelésként a felhérvári Mindenszentek oltárnak. 
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1401.06.04. napján ı és fiai a veszprémi káptalan elıtt tiltakoztak, hogy szomszédjuk (Mátyás), „idegen 
pénzen” visszaváltaná tılük zálogba adott kıházát. 

2,546,609. Gutori Katalin (okirati elıfordulása: 1403-1422) † 1422. ápr. 27. után 
1406.06.06. napján a veszprémi káptalan elıtt tiltakozik (már Csapi Andrásnéként) ı és gyermekei kıvágó-

örsi birtokrészének és Peszej föld elidegenítése miatt. 
1407.01.08. napján ı és gyermekei a veszprémi káptalan elıtt tiltakoztak Kıvágóörs és Fajsz birtokok 

elidegenítése miatt. 
1407.07.11. napján a veszprémi káptalan elıtt Kıvágóörs és Fajsz elidegenítése ellen tiltakozott. 
1411.10.10. napján Pesten Rozgonyi Simon országbíró (5,085,892) elhalasztja az általa Szentgyörgyi Vince 

László ellen indított pereit, mivel Vincze László Ozorai Pipóval vonult hadakozni. A per tárgya a Nagyörs 
birtokon lévı palota. 

1417.08.24. napján Budán csévi Sáfár János és Miklós eladták neki Diódi részeiket kastéllyal és két 
kıtemplommal (és Fethel, Kewel birtokrésszel). 

1418.11.28. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király utasította a budai káptalat, hogy iktassák be ıt 
Diód és két prédium birtokába. A beiktatás december 15-én megtörtént. 

1418. decemberében Perényi Miklós elfoglalta Katalin birtokait, várát és a diódi birtokot, emiatt ı és fia, 
Chapy Antal 1419.3.31. napján tiltakozott a budai káptalannál. 

1422.04.27. napján a fehérvári káptalan újra beiktatta Diód birtokába. 
Második férje Csapi András. 

 

2,546,610. csébi, enyerei Pogány András † 1400 elıtt 
 

2,547,712. Ombus (Szénás család) 
 

2,548,096. Pápa nb. Nórápi János (Laki Család) 
 

2,548,116. Ambrus (Ibrányi család) 
 

2,548,888. Sıji Miklós (Szobi család) (okirati elıfordulása: 1380-1381) † 1381. márc. 18. 
után 
1380.03.09. napján kelt Garai Miklós nádor oklevele, melyben a nádor utasította a váci káptalant, hogy 

Miklóst iktassák be Sw (értsd.: Sı) birtokba,királyi adomány címén. A káptalan a beiktatást 
1380.03.15.-én foganatosította. 

1380.11.04. napján kelt I. (Nagy) Lajos király oklevele Zólyomban, amely szerint Miklóst kiemelte a Zond 
várhoz tartozó „conditionariusok” hatálya alól, és (!) nemessé tette. Eszerint Sıji Miklós eddig az 
idıpontig nem volt nemes.Ezt az oklevelet november 9-én Visegrádon átírta a király Miklós kérésére, 
majd az átírást megismételte a kérésére 1381.03.18.-án. 

 

2,549,696. Vay Miklós (okirati elıfordulása: 1349-1356) 
1349-ben részt vett a Vajay Medve unokáival folytatott per egyezségében (lásd: apja szócikkében) 
1356-ban királyi ember. 

 

2,549,698. derzsi Kánthor Gergely 
Egyes források szerint „Lóránd”. Amennyiben a Lóránd (okirati elıfordulása: 1341-1391) név a helyes 

(Engel Pál adatai alapján ez könnyen lehet), akkor az ısfa így folytatódik tovább: 
5,099,396. „Kántor” Miklós (okirati elıfordulása: 1305-1326) 
 
10,198,792. Derzsi Rafain 
 
Engel Pál adatai között Gergelyt egyet ismerünk, aki 1449-1470 kötött fordult elkı okiratokban, Antal és 

Fülpösi Ilona fia, illetve Lóránd unokája. 
 

 
 

23. generáció 
 

5,072,896. Tamás „de Ryva nob de Syrmio” (Révay család) (okirati elıfordulása: 1296) 
Comes. 

 

5,072,960. = 5,074,052. 
 

5,072,962. Geszti János (okirati elıfordulása: 1364-1394) † 1394 – 1407 között 
5,072,963. Bajai Erzsébet (okirati elıfordulása: 1407-1416) 
 

5,072,968. Dancs Péter (Macedóniai Család) (okirati elıfordulása: 1357-1381) † 1381. máj. 8. 
után 
Magiszter, udvari lovag. 



————    404404404404    ———— 

 
 

1366-ban kelt okiratait késıbb 1371-ben átiratta I. (Nagy) Lajos királlyal. 
1374.10.09. napján Visegrádon kelt oklevéllel Imre nádor elengedte az összes bírságot, melyben Szeri Pósa 

István és társainak kellett volna fizetnie, Macedóniai Péter és társai kérésére. 
1381.05.08. napján Visegrádon kelt Szécsi Miklós országbíró oklevele, mely szerint baki Miklós fiának, 

Péternek az ügyében Macedóniai Péter mester ellen okleveleket kellett volna bemutatnia. 
 

5,072,972. = 10,146,200 
5,072,973. = 10,146,201 
 

5,073,024. homonnai Drugeth János (okirati elıfordulása: 1327-1334) † 1334. jan. 31.- 1334. 
máj. 17. között 
Feltehetıleg Fülöp (nádor) testvére halála elıtt már Magyarországra költözött Nápolyból, érkezését 

követıen nem sokkal már nádor.  
Valószínőleg rá vonatkoznak ezek az adatok: 1313-ban Károly király Calabriába hivta, innen a trónörökössel 

Szicíliába ment. 
1328-tól óbudai várnagy. 
1328. október – 1333. november között nádor, emelett fejéri, somogyi, tolnai, ungi, zempléni és bácsi 

ispán. 
1330-ban pártfogója volt a jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrendnek. 
1330-ban Újvár, Gömör, Borsod, Zemplén, Ung, Bereg és Ugocsa vármegyékben vezetett megyegyőlést. 
1331-1332 között Vizsonyban tartotta az elıbbi vármegyék győléseit, ezt a győlést a „A hét vármegye 

győlésének” nevezték. 
1331.05.08. napján a felhévízi konvent elıtt Bessenyıi Jakab Drugeth Jánostól két márkáért elcserélt (?) 

birtokot 10 márkáért eladta. 
1332-ben adományként kapta Nyevicke (Nevicke) várát (Ung vármegye). 
1332-bıl (pl.) fennmaradt pecsétje, amely híres a rajta szereplı kentaur ábrázolásról. 
1333-ban visszatért Nápolyba. 

 

5,073,040. pelsıczi Bebek György (okirati elıfordulása: 1330-1390) † 1390. máj. 5. elıtt 
A Bebek család vámosi ágának megalapítója. 
1345-ben Szepes vármegye ispánja. 
1346-1350 között udvari lovag, hevesi ispán, siroki várnagy.  
1350-ben részt vett a második nápolyi hadjáratban I. (Nagy) Lajos király kíséretének tagjaként. 
1347-ben makovicai várnagy, ebben az évben részt vett az olasz hadjáratban. 
1349-ben I. Lajos király pápai (avignoni) követe. 
1350-1390 között liptói ispán.  
1357-ben zászlótartó.  
1359-1390 között királynéi tárnokmester.  
1362-ben Gömör vármegye fıispánja. 
1369-bıl (pl.) fennmaradt a pecsétje. Pecsétje sokszor szerepel pecséthelyettesítıként más okiratokon. 
1371-ben pálos monostort alapít Gombaszögön Szőz Mária tiszteletére. 
1372-1390 között gömöri ispán.  
1373-ban Velence ellen sereget vezet. 
1375-tıl honorbirtokosa Trencsénnek és a hozzá tartozó váraknak. 
1381-1390 között túróci ispán. 
Sírköve megtalálható a tornagörgıi plébániatemplomban, ahová átszállították a gombaszögi kolostor 

lerombolása elıtt. A sírkı 1371 után nem sokkal készülhetett (még életében) 
 

5,073,048. Pálóci Máté / Mattyus (Pálóci család) (okirati elıfordulása: 1324-1359) *1324 
elıtt † 1359. szept. 10. után 
Magiszter. 
Utoljára élıként a váradi káptalan 1359.09.10.-i oklevelében szerepelt. 

 

5,073,056. yzudi (szapolyai) Fekete Pál (Szapolyai család) † 1292 után 
1292-ben már felnıtt. 

 

5,073,088. rátóti János (Gyulaffy család) (okirati elıfordulása: 1324-1360) † 1363  
Magiszter. 
1324-ben testvérével támogatták a Gyulakeszi melletti taladi pálos kolostort. 
1329-ben békét kötnek a veszprémi püspökkel, és ekkor a püspökségnek visszaadták Nyirád és Szıcs 

birtokaikat. 
1330-ban megölte Kaba Demetert, ezért 60 márka vérdíjat fizetett. 
1339–1341-ben pereskedik Szécsényi Tamással (20,342,392) Tamáshida részéért, és Korlát és Csoma 

falvakat adták e részért cserébe. 
Birtoka volt még Kisfalud, Béna és Musztona. 
1347-ben lemondott Báldonberke birtokáról a bakonybéli apátság javára. 
1360-ban testvérével királyi adományt kapott. 

5,073,089. N.N. (okirati elıfordulása: 1364-1370) 
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5,073,096. = 2,543,040 
5,073,097. = 2,543,041 
 

5,073,100. szeri Pósafi Miklós (okirati elıfordulása: 1374-1385) † 1384. nov. 13. után 
1374.11.07. napján Visegrádon kelt Imre nádor oklevele, mely szerint elrendelte az aradi káptalannak, hogy 

kérésére ıt és társait iktassák be Peturmonostora és Pálmonostora birtokokba. 
1384-ben sztrecsényi ispán. 
1384.11.13. napján kelt okirat szerint a zsolnai ispánság honorbirtokosa. 

5,073,101. palotai Cibak N. 
 

5,073,104. rozgonyi Rozgonyi Lırinc (okirati elıfordulása: 1341-1402) † 1402. jún. 6. után 
1356.10.24. napján az egri káptalan elıtt tiltakoztak ı és fiai az ellen, hogy Nekcsi Denk és társai 

elfoglalták Chemernye, Chakye és Sowkuth birtokokat. 
1361.01.20. napján Visegrádon kelt oklevelében Bebek István (5,085,586) országbíró az ı és társai perét 

elhalasztotta Cudar Péterrel (2,542,792) szemben Gumnisa és Radoma birtokvitában. 
1361.05.08. napján Visegrádon kelt okiratban Bebek István (5,085,586) országbíró a sóvári Soós Miklós 

elleni perét elhalasztotta. 
1361.05.23. napján kelt okiratban I. (Nagy) Lajos király átírta és megerısítette az ı és társa kérésére a 

Károly Róbert király által 1330.04.30. napján kiállított privilégiumát. 
1363.01.22. napján Visegrádon osztályt tartott rokonaival. 
1363-ban László király oklevele bemutatása iránti perben felperes volt és egy másik perben Soós Miklós 

meggyilkolása ügyében szerepelt. 
1365.03.28. napján a szepesi káptalan elıtt kelt okiratban tiltakozott Bulchi Simon Tapul melletti birtokba 

történı beiktatása ellen. 
1367.03.28. napján Visegrádon kelt okiratban Cudar Péter (2,542,792) a maga és társai nevében elıadta, 

hogy megígérte neki és társainak, hogy Csicsva várához tartozó birtokukat visszaszerzi a királytól, ha 
pedig ezt nem tudná megtenni, ennek megfelelı saját birtokot ad nekik. 

1367.04.17. napján kelt az egri káptalan okirata, mely szerint ı és János fia László egyezséget kötöttek 
Cudar Péterrel (2,542,792) és társaival, és átadtak bizonyos birtokokat, minek következtében 
határjárást tartottak. 

1367-ben a Tybaiakkal pereskedett. 
1379-ben Csicseri Pállal pereskedett. 
Igen sok okiratban szerepelt, de 1367-tıl jelentısen csökkent ezek száma. 
1402.07.06. napján a leleszi konvent elıtt ıt és fiát Soós Péter a maga és a Soós család tagjai nevében 

Sowar elfoglalásától eltiltotta. 
 

5,073,106. = 2,537,078 
5,073,107. = 2,537,079 
 

5,073,152. Bethlen (Thurzó család) (okirati elıfordulása: 1311-1324) 
Felesége révén Krig egynegyedét szerezte meg, melyet 1317-ben eladott. 

5,073,153. Görgey Katalin 
 

5,073,216. „Abafalvi” avagy „Abaházai” László (Abaffy család) (okirati elıfordulása: 1318-
1342) † 1342. után 

 

5,073,280. Pál (Pavao) Subich (Zrínyi család) (okirati elıfordulása: 1314-1346) † 1346 július 
Trogír, Ostrovica grófja, ezért „Ostroviczai” néven szerepel oklevelekben. 
1314-ben utódaival együtt szerepel a velencei nemesi évkönyvekben. 
1340-ben végrendelkezett. 

5,073,281. Frangepán Erzsébet (okirati elıfordulása: 1346-1347) 
 

5,073,296. ursini Blagay (Babonic) Miklós (okirati elıfordulása: 1347-1399) † 1399 után 
1347-ben I. Lajos királyt kísérte Apuliába.  
1352-ben udvari lovag. 
1374-ben testvéreivel birtokolta Kamengrad castrumot. 
1395.08.25. napján Sebesen Zsigmond király megígéri neki (és Blagay Istvánnak) Osztrosác várának 

visszaadását a boszniai békekötés utánra. 

5,073,297. majnai Ratetichi Moyna 
 

5,073,298. medvei, medvevári, tátikai Albeni Rudolf  (okirati elıfordulása: 1398-1405)  † 
1408 elıtt 
Rajna-pfalzi betelepülı. Eberhard fıkancellár sógora. 
1398-ban Eberhard fıkancellárral együtt kapta adományba Medve várát. 
1399.10.16. napján a pécsváradi konvent elıtt tiltakozott a zágrábi káptalan, hogy Zsigmond király Albeni 

Hermannak, Petermannak és Rudolfnak (Eberhard zágrábi püspök unokaöccsei) adta Medvevárat, a 
szávai Szent Jakab rév felét és Zlaunouch birtokot. 



————    406406406406    ———— 

 
 

1401.01.06. napján Nagyszombatban Zsigmond király neki (és János topuszkói apátnak) adományozta Rezi 
várát. 

1405-ban megszerezte Tátika várát Keszthellyel együtt. 
1408. elıtt megszerezte Pölöske vár felét. 

5,073,299. N.N. 
Eberhard zágrábi püspök († 1419. dec. 8 elıtt) testvére. 

 

5,073,312. Korbáviai Budiszló (okirati elıfordulása: 1304-1346) 
Sebenicói podesta. 
1338.11.11. napján Visegrádon kelt Károly Róbert király oklevele (adománylevele), mely leírja, hogy a 

hőtlenné lett Nagy (Magnus) Herricus fia Herricustól és fiaitól általa elvett Suscicha-t várával és 
valamennyi tartozékával hő szolgálataik miatt jutalmazásául Mykch-nek (szlavón bán, 20,296,472) és 
fiainak adta. Mykch bán érdemei között felsorolja, hogy az  a horvátországi lázadó Budiszló és testvérei 
és mások ellen vitézül harcolt, és legyızte ıket és Neliptust (5,073,320). 

 

5,073,320. Neliptius (Nelipic család) (okirati elıfordulása: 1304-1345) † 1345. jún. 23. elıtt 
Vajda. 
1345.06.23. kelt István bosnyák bán királyi megbízott bizonyságlevele szerint királyi megbízásból járt el az 

elfoglalt királyi javak visszaszerzése ügyében. Egyezséget kötött „Tigen”-i Neliptius comes fiával és 
anyjával. Érintett birtokok: Vnax, Potcitel, Serb, Stoli várak. 

5,073,321. N. Vladislava (okirati elıfordulása: 1344-1346) 
1345-ben, férje halála után, fiával, Ivánnal átadták I. (Nagy) Lajosnak Unac, Pocitelj, Srb és Stog várakat. 

 

5,073,324. = 5,073,040 
5,073,325. = 5,073,041 
 

5,073,344. = 81,172,496. 
 

5,073,346. = 20,342,942  
5,073,347. = 20,342,943  
 

5,073,352 - Obizzo III d'Este, Modena ura 1294-1352 
5,073,353 - Lippa Ariosto † 1347. 
 

5,073,364 - Antonio Ruffo, Montalto grófja 
5,073,365 - Giovannella Sanseverino 
 

5,073,366 - Ugone Sanseverino, Potenza grófja 
 

5,073,368 - Juan I, Kasztília királya 1358-1390 
5,073,369 - Leonor de Aragón 1358-1382 
 

5,073,370 - Sancho de Castilla, Alburquerque grófja 1342-1374 
5,073,371 - Beatriz de Portugal † 1374. 
 

5,073,376 - Branko Mladenovic 
 

5,073,378 - Lazar I Hrebeljanovic szerb uralkodó † 1389. 
5,073,379 - Milica Nemanja † 1405. 
 

5,073,380 - Matthaios Kantakuzenos 1325-1383 
5,073,381 - Eirene Palaiologina kb 1325. 
 

5,073,408. Serefel (Pongrácz család) (okirati elıfordulása: 1283) † 1283 – 1286. máj. 8. kö-
zött. 
Elıfordult Seraphin és Serephil név alatt is. 
Szentmiklóst valamikor IV. Béla királytól kapta adományba. 
1283-ban testvérével, Bogomérral kérte IV. (Kun) László királytól, hogy az 1230. évi adománylevelet írja át 

nekik. 
1286.05.08. napján IV. (Kun) László király átírta Bogomérnak és Serefel fiainak (András és Miklós királyi 

hospeseknek) a IV. Béla király által kiadott oklevelet, mely ıket nemessé tette, és Szentpéter, Szent-
miklós és HowkFolua földjeikben megerısítette ıket. 

 

5,073,472. Bucsányi (Névedi, Szegi) Miklós (Korlátkıi család) (okirati elıfordulása: 1307-
1309) 
Nyitrai ispán. 
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5,073,728. Lırinc (Nádasdy család) (okirati elıfordulása: 1331-1377) 
Magiszter. 

 

5,073,732. Doncs / Dancs (Óvári család) 
 

5,073,760. szenterzsébeti Terjék István (okirati elıfordulása: 1415-1429)  
 

5,073,762. „bencei” Salamonvári Miklós (okirati elıfordulása: 1352)  
 

5,073,824. Ráskai Lóránd (okirati elıfordulása: 1332-1378) † 1378. dec. 12. – 1381. aug. 30. 
között. 
Magiszter. 
1342.05.08. napján Visegrádon kelt Pál országbíró perhalasztó oklevele Buthkai Pál és fiai által ellene és 

testvére ellen indított perben. Érintett birtokok: Gawa, Berwe, Wossyan falvak. 
Debreceni Jakab (10,148,316) és Pál (10,171,910) familiárisa. 
1350-1351 között szabolcsi alispán. 
1365.09.08. napján a leleszi konvent elıtt Mándi Gergely prókátor eltiltotta ıt és társait egy birtoktól, 

melyet a szeptember 1-i határjárás alkalmával bemutatott oklevelek alapján Vossyanhoz kellett csatolni. 
1367.02.01. napján Visegrádon kelt okiratban királyi ember. 
1378.12.12. napján Egerben kelt okiratban az egri vikárius tanúsította, hogy Szinyei Merse Anna a nagy-

anyja leánynegyede ügyében egyezséget kötött vele és társával. 
1381.08.30. napján kelt Garai Miklós nádor (5,086,002) oklevele a fia ügyében, ekkor már nem élt. 

 

5,073,826. Farkasfalvi Miklós (okirati elıfordulása: 1378) † 1378. jan. 22. – 1384. júl. 1. kö-
zött. 
Utoljára élıként a szepesi káptalan 1378.01.22.-én kelt oklevelében szerepel. 

5,073,827. Csetneki Klára (okirati elıfordulása: 1384-1387) † 1387. szept .25. után 
1384.07.01.-én az ı (már özvegy) és gyermekei jogi képviselıje Berzevici Pál (Jakab fia) volt, a szepesi 

káptalan oklevele szerint. 
1387.09.25. napján a szepesi káptalan elıtt özvegyként birtokjogokat engedett át sógornıjének leány-

negyed címén. 
 

5,073,840. De Cesanis Máté (Zubor család) (okirati elıfordulása: 1381) 
Csak valószínő, hogy ı Zubor ifjabb Jakab apja és Cesanis Jakab fia. Ha mégsem ez igazolódna, akkor 

Cesanis Jakab fia lesz ifjabb Jakab. 
 

5,073,842. zselizi Vesszıs Tamás (okirati elıfordulása: 1352-1398) † 1399. jún. 18. elıtt. 
1364-ben a kérelmére, I. Lajos király a Zeliz, Udal és Nyir birtokokra vonatkozó oklevelét átírja. 
1388.04.24. körül elcserélte Zylod birtokot a veszprémvölgyi kolostor és Ruzsint apátnı egy birtokával. 
Stibor vajda (10,171,802) familiárisa. 
1392.11.06. napján Visegrádon Zsigmond király utasította a pécsváradi konventet, hogy vizsgálja ki 

Vesszıs Tamás panaszát, miszerint a máréi házából Ábeli Antal zabot, gabonát és lábasjószágot vitt el. 
1392.11.11. napján Visegrádon Zsigmond király utasította Tolna vármegyét, hogy vizsgálódjon Máréi Miklós 

és anyja ellen Vesszıs Tamás máréi birtokrészének és vámjoga elfoglalása miatt, valamint a battyáni 
szıllıi után járó hegyvám szedése miatt. 

1393.01.29. napján Budán Zsigmond király elıtt ı és fiai Máréi Miklós és fiaival elcserélték máréi 
birtokjogukat Kér birtokára.  

1394.06.29. napján Visegrádon Jolsvai Leusták (1,268,502) elhalasztotta a perét. 
1395.03.19. napján Visegrádon Kaplai János országbíró utasította a somogyi konventet, hogy idézze 

Osztopáni Gált, aki Vesszıs Tamás jobbágyaitól 15 ökröt elvett. 
1395.03.28. napján Visegrádon Kaplai János országbíró utasította a nyitrai káptalant, hogy az vizsgálja ki 

Vesszıs Tamás ügyét, aki 72 ekével kiküldte a jobbágyait Nyír birtokra, és annak nagy részét 
felszántotta. 

1395.04.21. A zobori konvent elıtt Vesszıs Tamás és Eıri Péter valamint Túróczi Benedek Appony városon 
és tartozékain megosztoztak. 

1395.08.01. napján a pécsi káptalan elıtt Vesszıs Tamás feljánosi jobbágyai megvettek egy keményfalvi 
szıllıt. 

1395.10.12. napján Esztergomban Zsigmond király utasította a garamszentbenedeki konventet, hogy 
vizsgálja ki Vesszıs Tamás és fia panaszát a Zsemberiek ellen, akik állítólag elpusztították zsemberi 
birtokrészét és a jobbágyházak faanyagát elégették. 

1395.11.17. napján Visegrádon Simon országbíró bizonyította, hogy a Zsemberiek valóban tönkretették a 
zsemberi birtokrészt. 

1399.06.18. napján az esztergomi káptalan bizonyította, hogy Vesszıs Tamás hagyatéka felosztásra került 
özvegye, fiai között. 

Érdekes, hogy állítólag 1401-ben Zsigmond király menyasszonyáért indult kíséretében ott volt (Zichy V. 
242), ez azonban nyilvánvalóan tévedés, ha az 1399.06.18.-án kelt oklevél tartalma valós. 

= 1392 elıtt 
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5,073,843. Cseklészi Anna (okirati elıfordulása: 1361-1407) † 1407. febr. 25. után 
1361.05.20. napján fiúsították. 
1392.04.06. napján a pozsonyi káptalan elıtt férjét és rokonait eltiltotta Cseklész várának Zsigmond 

királlyal való elcserélésétıl. 
1393.02.09. napján a nyitrai káptalan elıtt tiltakozott, hogy férje (!) és rokonai elcserélték a királlyal 

Cseklész várát, aki a várat Bodoszló fia Károlynak adta. 
1395.02.05. napján az esztergomi káptalan a kérésére átírta Károly Róbert király 1337.03.23. napján kelt 

adománylevelét. 
1406.09.07. napján Budán kelt oklevélben Zsigmond király utasította a sági konventet, hogy szólítsa fel 

arra Cseklészi Annát, hogy férje birtokait adja át Töttös Lászlónak (1,273,298). 
1406.09.23. napján Budán kelt Zsigmond király oklevele, melyben utasította a garamszentbenedeki 

konventet, hogy tiltsa el ıt Töttös László Bars- és Hont megyei birtokai, malma, borkilencede 
lefoglalásától. 

1406.09.28. napján a garamszentbenedeki konvent értesítette Zsigmond királyt, hogy Cseklészi Anna csak 
a zselizi kúriát adta át önszántából. 

1406.10.01. napján Budán Zsigmond király utasította a sági konventet, hogy idéztesse ıt Töttös László 
birtoka, malma, borkilencede lefoglalása miatt indult ügyben. 

1407.02.25. napján Budán Garai Miklós nádor (2,542,866) elıtt Töttös László (1,273,298) 
haszonélvezetként a malmot és a borkilenced 2/3-át átengedte. 

 

5,073,844. Lırinc (Derecskei család)  
5,073,845. Ozorai Borbála (okirati elıfordulása: 1400) † 1400. máj. 22. után 

Ozorai Pippo felesége volt az unokahúga. 
1400.05.22. napján a szekszárdi konvent elıtt ı és gyermekei 400 forintért eladták a tolnamegyei 

birtokukat Ozorai Pippónak (Filippo Scolar, avagy Pippo Spano; 1369-1426), Pippó feleségének és Pippó 
Máté nevő testvérének. 

 

5,073,856. Péter (Keglevich család) (okirati elıfordulása: 1322) 
 

5,073,912. László (Szentpéteri Család) (okirati elıfordulása: 1360-1379) † 1379. febr. 12. 
után 
Hőtlen lett a királyhoz, ha okirati elıfordulását nézzük, a hőtlenséget I. (Nagy) Lajos királlyal szemben 

követhette el. 
1360.11.08.-án kelt a kıi káptalan oklevele, amelyben magiszterként említik. 
1379.02.12. napján még élıként szerepel I.(Nagy) Lajos király oklevelében. 

5,073,913. liszkói Bátyai N. 
 

5,073,914. Hosszúbácsi László (okirati elıfordulása: 1374-1390) 
1374..11.26. napján kelt János budai prépost oklevele, ebben fordul elı elsı alkalommal. 
Hőtlen lett a királyhoz, ha okirati elıfordulását nézzük, a hőtlenséget I. (Nagy) Lajos királlyal szemben 

követhette el. 
 

5,073,920. Bitter / Betér (Balassa család) (okirati elıfordulása: 1250-1297) 
1250-ben Zólyom, Bars és Hont megye fıispánja. 
1250-ben a budai káptalan elıtt ı és apja 20 ezüst márkáért Lodaan és Haalaz 4-4 ekényi földjét 

megvették. 
Birtokszerzeményei: Ludány, Hidvég, Hricsóvár, Drégely, Solna.  
1270.07.29. napján kelt V. István király az ı és társai kérésére átírta és megerısítette IV. Béla király 

1252.04.24. napján kelt oklevelét. 
1277-ben és 1281-1282 között zólyomi ispán. 
1283-ban kelt bizonyságlevél szerint megvásárolt 5 ezüst márkáért Abafia Istvántól és társaitól egy földet, 

amit a Szent Péter egyház mellett lévı Zalatna földre elcserélt Starna fiaival. 
1284.10.08. napján az esztergomi káptalan elıtt a nevében Chatari Miklós tiltakozott az ellen, hogy többen 

beiktatták magukat a nála zálogban lévı Dragul faluba. 
1290.06.30. napján az esztergomi káptalan Hydegweg, Aba és Olwar birtokok ügyében kelt okiratában 

szerepel, mely ügy hitbér, jegyajándék és leánynegyed iránt indult. 
1297-ben Galabach és Halaz birtok ügyében szerepel. 

 

5,073,928. = 81,398,106 
 

5,073,952. Péter (Derencsényi család) 
 

5,073,968. Simon (Gálszécsi – Baksa család) (okirati elıfordulása: 1240-1261) 
Comes. 
1240.12.11. napján IV. Béla király által kiadott oklevélben szerepel. 

 

5,073,984. = 10,148,224 
 

5,074,000. Lırinc (Kórógyi család) (okirati elıfordulása: 1293-1321) 
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1293-ban ı és társa kiegyezik Tamás boszniai püspökkel és társaival egy kapornai birtokkal kapcsolatban. 
1295-ben Thomasina szlavon hercegasszony illetve az anyakirályné fıasztalnokmestere volt.  
1295-ben testvéreivel ajándékozta Sándor vitéznek Oroszi nevő helységet Valkó megyében.  
Ebbıl tudjuk meg, hogy apja 1295-ben már nem élt. 

 

5,074,008. „gedei” Dezsı (Jolsvai család) (okirati elıfordulása: 1316-1327) 
Magiszter. 
İ és rokonai uralták Gede várát. 

 

5,074,052. Mihály (Gyulai család) (okirati elıfordulása: 1354-1391)  
Magiszter. 

 

5,074,056. Imre (Vince család) (okirati elıfordulása: 1358-1391) † 1391 után 
Szentgyörgy birtokon élt, felesége Vince fehérvári polgár testvére volt. 
1382-ben Vince az örökösévé tette. (Néhány forrás ellentmond egymásnak. Lehetséges, hogy ı volt Vince 

unokaöccse, és nem a felesége volt Vince rokona) 

5,074,057. N.N. 
Vince fehérvári polgár testvére. 

 

5,074,080. Péter (Imreffy család) (okirati elıfordulása: 1321-1347) 
Királyi kardhordozó, magiszter. 

 

5,074,088. Gergely (Korbáviai család) (okirati elıfordulása: 1324-1340) 
Fejéri ispán. 
1324-ben udvari lovag, fejéri ispán, hasznosi várnagy. 

 

5,074,112. Perényi János (okirati elıfordulása: 1311-1317), elesett † 1318-ban a Csák Máté-
val való harcban 
1316-ban fıpohárnok mester volt. 

 

5,074,116. = 5,085,954 
5,074,117. = 5,085,955 
 

5,074,118.  Mikcs (Pölöskei család) (okirati elıfordulása: 1355-1386) † 1387. aug. 7. elıtt; 
tem.: (?) Buda, ferences kolostor 
Magiszter. 
Garánál fogságba esik. 
1364.05.15. Visegrádon kelt okiratban Kont Miklós nádor (20,343,600) bizonyította, hogy ellene és testvére 

ellen pert indított Fülnepmty Péter és társa. A per Fölnempty és Kezepnemti ügyében indult, a tárgyalás 
során 7 oklevelet bemutattak, azonban az egyezségükre tekintettel ítélet nem született az ügyben. 

1377-ben I. (Nagy) Lajos király Vöröskı váráért cserébe adta neki és testvéreinek Hegyesd castrumot. 
Valószínő, hogy az ı sírköve maradt fenn Budán, a 14. század végérıl a ferences kolostorban. 

5,074,119. N. Ágnes (okirati elıfordulása: 1387-1431) 
 

5,074,144. Lıkös / Lukács (ecsedi Báthory család) (okirati elıfordulása: 1291-1329) elesett † 
Havasalföld, Posada, 1330. nov. 9. – 1330. nov. 13. között 
Ecsedi-ág alapítója. 
1317.04.08. napján testvérével Ecsedet kapták adományba Károly Róbert királytól. Az adománylevélben 

kiemelik, hogy az adományt hőségük, érdemük és rokonsági címük alapján kapták meg. A szolgálat alatt 
legfıképp azt értették, hogy Lıkös Gilvács várát sikeresen védte meg Borsa Kopasszal szemben, illetve 
késıbb Debreceni Dózsa (20,343,820) seregében életveszélyesen megsebesült a Borsa Kopasz elleni 
harcokban, miközben Bátor, Pócs, Ábrány, Rakamaz, Nyíregyháza birtokait a Borsa családbeliek 
elpusztították, embereit megölték. (Kárpótlásként megkapta Fehértó birtokát.) 

1322.06.01. napján Ungi Batisz felesége az ecsedi birtokát 20 márkáért eladta neki és testvéreinek. 
1329.07.01. napján a testvéreivel további ecsedi birtokot vettek zálogba. 
Részt vett a hőtlen Moys és Borsa nembeli Tamásfiak ellen Dózsa erdélyi vajda (20,343,820) által vezetett 

hadjáratában. 
Harcolt a debreceni csatában, és 1319-ben a szerbek elleni hadjáratban, ahol duchoni és kolobári vár 

ostrománál említik. 
A vesztes posadai csatában halhatott hısi halált Károly Róbert király oldalán, mely csatát Basarab 

havasalföldi vajda seregével vívtak. Ez egy 1332.02.17. napján Károly Róbert által kibocsátott oklevélbıl 
derül ki.  

 

5,074,148. „Adas” (András) Petı (Pethew / Petıfi család) (okirati elıfordulása: 1317-1330) 
Magiszter, szatmári ispán. 
1326.10.15. napján Debrecenben a daróci telepesek Adas Petı comes helyett más bírát kértek és kaptak 

Demeter királyi tárnokmester oklevele szerint. 

5,074,149. Szeri Pósa Margit (okirati elıfordulása: 1355-1359) 



————    410410410410    ———— 

 
 

Szeri Pósa nıvére 
Második férje Hermány nb. Lack (40,699,816). 

 

5,074,152. Tarkıi Rikalf (okirati elıfordulása: 1311-1360) † 1361. júl. 2. elıtt 
Magiszter. 
1312-ben harcolt a Rozgonyi csatában, Sáros vár ostrománál vitézkedett, emiatt Károly Róbert király három 

erdıt adományozott neki.  
Megkapta továbbá a Csák Máté elleni harcokban tanúsított vitézsége miatt Tarkı és Vörösalma birtokot. 
1325-ben pallosjogot kapott. 
1360.09.02.-én a szepesi káptalan által kiadott oklevélben fiait említik, de ıt nem jelzik néhainak. Nem 

tudom, élt-e ekkor vagy sem, valószínőleg nem. 
Tarkı várát ı építette. 

 

5,074,154. Idai János (okirati elıfordulása: 1307-1360) † 1360. dec. 26. után 
Magiszter, gömöri ispán. 

 

5,074,156. Domoszlói Gergely (okirati elıfordulása: 1319-1337) 
1323-1324 között pohárnokmester. 
1323-ben semptei várnagy. 

5,074,157. Rátóti Chuta (okirati elıfordulása: 1323) 
 

5,074,158. Debreceni István (okirati elıfordulása: 1343-1389) † 1389. febr. 2. után 
1347-ben I. (Nagy) Lajos király oklevelében szerepel (kiváltságlevél megerısítése). 
1361-ben udvari ifjú. 
1363.11.18. napján kelt a váradi káptalan bizonyságlevelében szerepel sálhidai Bochov István nagyanyja 

után járó rész kiadásának ügyében. 
1376.05.06. napján kelt a váradi káptalan oklevele, mely szerint Ártánházi István és társai kijelentették, 

hogy 25 márkát vettek át tıle és társaitól Imre rokonuk megölésének ügyében. 
1381.09.11. napján Karász mellett kelt okiratban Garai Miklós nádor (5,086,002) bizonyította, hogy a Bereg 

és Szabolcs megye nádori törvényszéke elıtt egy jobbágy elmondta, hogy Debreceni István ıt súlyosan 
bántalmazta, és egy rokonát meg is ölte. István azzal védekezett, hogy az ügy írásban rendezésre került 
korábban, mire a nádor kötelezte ıt, hogy a hivatkozott oklevelet mutassa be. 

1385.02.11. napján Visegrádon kelt okirat szerint Mária királyné elhalasztotta a fenti ügyben indult pert. 
István egyébként a hivatkozott okiratot bemutatta (1362.05.20., váradi káptalan okirata). Az okiratból 
kiderült, hogy egyezség született és homagium fizetési kötelezettség terhelte. Mivel azonban ebben az 
okiratban nem szerepelt a felperes, ezért ebben a perben a királyné nem fogadta el ezt a bizonyítékot, 
és csak a prókátor kérésére nem marasztalta el Istvánt, hanem halasztotta a tárgyalást, mely halasztást 
több újabb halasztás követett. 

1389.02.02. napján Váradon Zsigmond király tiltja a bíróságoknak, hogy Debreceni István és László 
jobbágyai ügyében bíráskodjanak (1347. évi oklevél megerısítése) 

5,074,159. Dobi Margit 
Második férje: Telegdi Miklós. 

 

5,074,176. Gábor (Mérey család) (okirati elıfordulása: 1265-1278) 
Comes. 

 

5,074,272. Majos (Dárói Majos család) (okirati elıfordulása: 1296-1318) 
Magiszter. 

 

5,074,304. András de Ghymes (Forgách család) (okirati elıfordulása: 1287-1312) † elesett  
Rozgony, 1312. jún. 15. 
1292-ben Vécsei Bertalan özvegye 40 márkáért eladta neki a Mezıkeszin lévı birtokát. 
1293-ban testvéreivel osztozik.  
1295.01.18. napján a nyitrai káptalan elıtt osztozik fitestvéreivel. 
1297-ben III. András király neki és testvéreinek reverzálist ad a Csák Máté elleni hatalmaskodásaikért, 

mivel azt a király érdekében követték el. 
A végül királyi gyızelemmel zárult rozgonyi csatában Károly Róbert király oldalán harcolt Csák Máté ellen, 

ahol hısi halált halt.  
Engel Pál szerint Csák Máté maga ölte meg Andrást 1297-ben (!), és szerinte Ivánka testvére sem a 

Rozgonyi csatában esett el, hanem ıt is Csák Máté ölte meg, 1299-ben. 
 

5,074,306. csetneki Benedek (Bebek család) (okirati elıfordulása: 1262-1307) 
Magiszter. 

 

5,074,312. Prónai „Thúróczy” Recsk (Thúróczy család) (okirati elıfordulása: 1279) 
Comes. 

 

5,074,632. Andrzej Tęczyński z Morawicy h. Topór † 1368.  
Krakkói vajda. 
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5,074,656. Zawisza Czestkowicz Kurozwęcki z Kurozwąk h. Poraj † 1341 után 
 

5,074,688. Wilhelm Jordan h. Trąby  
 

5,074,752. Spycimir Spicimierz Spitco Tarnowski h. Leliwa † 1352.  
Krakkói vajda. 

5,074,753. Stanisława N.  
 

5,074,760. Świętosław z Wąsoszy  
 

5,074,762. Adam z Wapna  
 

5,074,768. DzierŜykraj Dzwonowski z Dzwonowa h. Nałęcz  
 

5,074,776. Jan Gorajski z Goraja h. Korczak 
 

5,074,784. N. Gowarczewski z Gowarczowa h. Rawicz 
 

5,074,796. Ogon „Cauda” Kościelecki z Kościelca h. Ogończyk 
 

5,074,806. Otto Pilecki z Pilicy h. Topór 
5,074,807. Jadwiga Melsztyńska z Pilczy h. Leliwa  
 

5,074,808. Klemens Kurowski z Kurowa h. Śreniawa † 1405 elıtt 
Zarnovi kasztelán. 

5,074,809. Katarzyna N.   
 

5,079,040. Barcha nb. Helias/Illés (Bárczay család) (okirati elıfordulása: 1269-1300) 
Comes. 
 

5,079,046. Koksó Sándor 
 

5,079,048. Hekkul / Jekul (Jekuli Fijas család) (okirati elıfordulása: 1282-1313) † 1313. dec. 
10. után 
Comes, gölnicbányai (szepesi) szász, nemességszerzı. 
1282-ben Gölnicbányától a Hernádig terjedı erdıséget kapta adományba országos nemesi jogokkal. 
1284-ben IV. (Kun) László királytól kapott adományt Jekelfalura és Margitfalvára. 
1284.08.01. napján kelt okiratban IV. László király neki, mint gölnicbányai polgárnak adományozta a 

korábban a szerzetesek által lakott, Lochensife (?) patak melletti erdıt. 
1313.12.10. napján a szepesi káptalan elıtt fiaival a Hernád mellett elterülı birtokából egy terjedelmes 

részt eladott Miklósnak (Zsigray ıs) 150 márkáért. 
 

5,079,052. János / Hannus (Stefkfalvi család) (okirati elıfordulása: 1278-1283) 
 

5,079,424. Balázs de Rákócz (Rákóczi család) (okirati elıfordulása: 1326-1368) † 1381. júl. 
25. elıtt 
1327-ben átiratja az 1298. évi oklevelet, mely az ısi birtokokról rendelkezett, ekkor már „Rákócz-ról” írta a 

nevét. 
1328-ban pereskedik az Isépyekkel. A  per istenítélettel (!) zárult, és mivel a testi küzdelemben a felek 

egyenlık maradtak, egyezséget kötöttek oly módon, hogy  átengedte Isépyeknek Aracsot, és azok 
lemondtak Rákóc, Körtvélyes, Morva és Sink birtokokra irányuló igényükrıl. 

További perek is folyamatban voltak, 1342-ben is kötöttek egy egyezséget, ahol Felsink feléért az Isépyek 
lemondtak Alsink, Morva és Rákóc iránti igényükrıl. 

1348-ban maga próbált az akkori Isépy birtokból a Rákócziaknak részt szerezni. 
1360-ban anyja leánynegyede iránti igényét érvényesítette a Császlócziakkal szemben. 

5,079,425. N. Klára (okirati elıfordulása: 1381) † 1381. júl. 25. után 
1381.07.25.-én már mint özvegy szerepelt. 

 

5,079,426. szinnyei Petıcz István (okirati elıfordulása: 1362) 
 

5,079,448. „Izsépi” Mihály (bajori Fejér család) (okirati elıfordulása: 1353-1372) † 1372. 
febr. 9. után 
1369.12.28.-án kelt Szécsi Miklós országbíró (5,085,954) oklevele, mely szerint a Perényi Vince által ellene 

és testvérei ellen indított pert elhalasztotta. 
Utoljára az 1372.02.09. (esetleg 1372.03.08.) napján kelt okiratban szerepel élıként. 
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5,079,552. Semjéni István (Kállay család) (okirati elıfordulása: 1279-1322) † 1323. jan. 19. 
elıtt  
Borsa Beke familiárisa, magiszter. 
1279-1322. május 25. között szölısi várnagy. 
1289-ben IV. László király híve maradt a nehéz idıkben is. Testvére és ı lett a király fıvezére és 

megbizotta, ennek következtében saját szomszédaikkal is összeütközésbe kerültek (pl.: Várdayak, Küke 
Jakab, Csetnek fiai, a Lidéry, a Dersy, Barsa Kopasz, Amadé nádor). Cserébe rengeteg adományt kaptak 
a lázadók fıképp a jószágaiból. Ugocsa megye fıispánjának is kinevezték. 

Amikor az a hír terjedt el, hogy a királyt meggyilkolták, az ellenségeik megtámadták ıket és javaikat, ıt 
elfogták, várait lerombolták, testvéreit előzték. 

1290-ben ugocsai ispán. 
1291.01.05. napján nyilvános gonosztevınek mondják ki Bihar-, Szabolcs-, és Kraszna vármegyék 

közgyőlésén, és III. András király mindenkit fölhatalmazott, hogy ıt elfoghassa, megölhesse. 
1295-ben a budai polgárok kegyelmet kértek az ı és testvére számára, majd 1297-ben a szatmár-németi 

polgárok megismételték ezt a kérést, eredménytelenül. 
1296-ban ugocsai ispán. 
1298-ban a budai országgyőlésen megjelent, és kérte III. András királyt vizsgálat lefolytatására. A vizsgálat 

során a váradi káptalan, a szatmár-németi, a tiszaszıllısi és nagy-szászi polgárok azt vallották, hogy ı 
és testvérei kizárólag a király ellen lázadt urak ellen harcoltak, mást nem bántottak, így személyének 
rehabilitálása megtörtént, azonban birtokait a király sem tudta visszavenni az azokat elfoglalóktól. 

Károly Róbert király híveként harcolt,ezért 1312-ben elrendelte a király, hogy birtokaikat vissza kell adni, 
azonban ezen rendelkezésnek nem tudtak érvényt szerezni. 

1314-ben új oklevél született hasonló tartalommal, azonban ez is eredménytelen volt mindaddig, amíg 
Kopasz nádort le nem gyızte a király. 

1317. augusztusában Szalacson öt vármegye közös győlésén visszaadta neki és családjának az elvett 
birtokokat, melyet a király is jóváhagyott. Így szerezték vissza pl. Semjént, Gúthot, Napkort és 
Szentmihályt is. 

1321-ben tiltakozott Bacha elfoglalása ellen. 
1325-ben a családon belül birtokokon osztozkodik. 
1334-ben Belenyk fia azzal vádolta meg, hogy 34 évvel korábban megtámadták az apját és megvakították. 

Tanúkat nem tudott felmutatni. 
 

5,079,556. Benedek (Tárkányi család) 
 

5,079,564. Fülöp (Marjai család) (okirati elıfordulása: 1211-1247) 
Comes, veszprémi ispán. 

 

5,079,616. nadányi Borsa (Nadányi család) (okirati elıfordulása: 1321) † 1321 – 1326 között  
Comes. 
1321-ben osztozott Apajvára tekintetében rokonaival. 

 

5,079,840. „Podmanini” Miklós (Podmaniczky család) (okirati elıfordulása: 1351) 
 

5,079,856. nagysárói Sárói László (Lévai család) (okirati elıfordulása: 1367-1395) † 1395. 
jan. 29.- 1395. febr. 26. 
Szécsényi Frank (5,085,598) familiárisa.  
1384-1385 között vasi alispán. 
1386-1392 között udvari lovag.  
1387-1390 között csókakıi várnagy, Nagyvár honorbirtokosa. 
1388-ban Zsigmond király neki adományozta Léva várát, ettıl kezdve használta a Lévai családi nevet. 
1389. évi hadjáratban Zsigmond mellett harcolt. 
1390-ben Perényi Miklóssal legyızte a törököt Vitovnicánál (Szerbia), következtében adományba kapta a 

világosi várat és uradalmat. 
1390.04.05. napján Budán Zsigmond király elıtt Kistapolcsányi Péternek átengedte bujkai és kistapolcsányi 

birtokrészeit. 
1390.08.14. napján Budán Zsigmond király, érdemeire tekintettel adományba adta neki Világos várát 

falvaival együtt, valamint Fejérkırösbányát az aranybányával. 
1390-1392 temesi ispán. 
1390-ben Zsigmond király neki adta Világosvárat, majd 1391-ben Németújvárra visszacserélte. 
1391-ben Zsigmond király neki adta Revistye várát. 
1391-ben az İrséget (!) neki adományozta, így az a németújvári uradalom része lett, a lakók pedig 

jobbágysorba kerültek. 
1392-ben liptói ispán. 
1392.02.08. napján Kismartonban Zsigmond király a zalaıröket örök hallgatásra ítélte, és meghagyta Sárói 

Lászlót a birtokában. 
1392.03.10. napján Zsigmond király a kérésére átírta I. Lajos király 1377 évi és az esztergomi káptalan két 

oklevelét, Mikola nevő Bars megyei birtok vonatkozásában. 
1392. évi hadjárat fıkapitánya. 
1392. augusztus – október között szlavón bán. 
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1392.11.21. napján a garamszentbenedeki konvent elıtt ellentmondott Csánk és Kér birtokokba Simonyi 
Istvánnak a beiktatása ellen. 

1393-ban Felsılövı birtokosa. 
1395-ben ajtónállómester. 
1395.02.09. napján Visegrádon Kaplai János országbíró elhalasztotta a perét, aki (az oklevél szerint) éppen 

a király szolgálatában volt (távol). 
 

5,079,858. nevnai Treutel Miklós (okirati elıfordulása: 1382-1420) † 1421. júl. 4. elıtt 
1382.-ben trencséni ispán, és Trencsén várának várnagya. 
1384.08.15. napján Zólyomban kelt okiratban Zsigmond brandenburgi ırgróf értesítette az apját, hogy fiát 

(Miklós mestert) kísérete tagjává nevezte ki. 
1387.-ben relator. 
1387-1408 között pozsegai ispán. 
1387-ben megvásárolta Orjava castrumot. 
1388-ban Zsigmond királytól zálogba kapta a Pozsega vármegyei Kıvár castrumot, majd 1390-ben örökbe 
megszerezte azt.  
1390 évi hadjáratban Zsigmond király mellett harcolt. 
1391-ben Zsigmond király neki és testvéreinek adta Brestyanóc castrumot.  
1394-1397 között macsói bán. 
1397.05.21. napján Budán kelt Zsigmond király oklevele, mely szerint Miklós (ekkor volt bán, pozsegai és 

fejérmegyei ispán) panaszt adott be, mely szerint Berschanouch várát, melyet kétszer megszerzett, Lack 
Miklós jogtalanul birtokolta. A per még 1399-ben is tartott. 

1399.06.30. napján kelt okiratban János mester vicebán értesítette a csázmai káptalant Miklós 
hatalmaskodásáról. 

1402. április-1408. november között tárnokmester. 
1403 elıtt Széphely castellum birtokosa, a castellumot 1403-ban a fellázadt erdélyi vajdák lerombolták. 
1403 elıtt az övé volt Jobbágy castellum, amit leromboltattak a fellázadt erdélyi vajdák. 
1403-ban Zsigmond király elleni lázadás során az erdélyi lázadó vajdák leromboltatták Ohad várát, melyet 
addig Treutel Miklós birtokolt.  
1403.07.10. napján kelt a zágrábi káptalan oklevele, emly szerint elıtt Monoszlói Benedek zágrábi kanonok 

tiltakozott, hogy Miklós és társai jogtalanul elfoglalták Borschyanouch várral határos földjüket. 
1408.07.08. napján Bácson kelt okiratban, Lathk fia Miklós ıt és testvérét eltiltotta Borsanóc 

birtokrészeinek elfoglalásától. 
1412-1416 között báró. 
1421.07.04. napján kelt okiratban, hogy „Treutul Miklós fiú utód nélküli halála” után a királyra háramlott 

vissza Kwuar vára. 
Fıképp tárnokmesteri minıségben szerepel legtöbbet oklevelekben. 
Elsı felesége valószínőleg Péter boszniai püspök nıvére. 

5,079,859. Nekcsei (?) Katalin (okirati elıfordulása: 1399-1402) 
 

5,079,912. Rápolti Mátyás (okirati elıfordulása: 1390-1458) 
1439-1446 között Losonci Dezsı, majd Hunyadi János familiárisa, hunyadi ispán. 
1439.03.10. napján Aranyi Miklóssal együtt hunyadi ispán. 
1446-1458 között dévai várnagy és hunyadi alispán. 
Apja, nagyapja (vagy dédapja) Malacz Miklóstól zálogba szerezte Tamáspatakot. 
Az oklevelekben többször elıfordul, pontosítani kell a család genealógiáját, és ha ez megtörténik, az 

oklevelek osztályozhatóbbak lesznek. 

5,079,913. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1390-1450) 
 

5,079,914. Kecseti Gergely (okirati elıfordulása: 1404-1407) 
Engel Pál töredékes adatain elindulva érdemes volna komolyabban kutatni az ıseit. 

 

5,079,916. Aranyi „Porkoláb” István (okirati elıfordulása: 1377-1391) 
1377-ben idısebb Losonci László familiárisa, bálványosi várnagy. 
1378-1384 között dobokai ispán. 
1387-ben miles, és hunyadi ispán. 
1390-ben hátszegi várnagy, hunyadi ispán. 

 

5,080,384. bertoldi Egyed (Berthóthy család) (okirati elıfordulása: 1329-1344) † 1344. okt. 
16. után 
Magiszter, comes. 
Utoljára élıként az egri káptalan 1344.10.16. napjén kelt okiratában szerepel. 

 

5,080,386. Bussoni Hank 
5,080,387. N. Klára 
 

5,080,400. Tamás (Raszlaviczay család) (okirati elıfordulása: 1393) 
 

5,080,576. Bél (Bégány család) 
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5,080,640. György (Ilosvay Család) (okirati elıfordulása: 1408-1412) 
1408-ban királyi ember. 

 

5,081,056. Albert (Bellyéni család) 
 

5,082,112. Miklós (Puky család) (okirati elıfordulása: 1362-1380) 
5,082,113. Makvai Beke özvegye N.N. † 1355. után 

Makvai Beke okirati elıfordulása: 1344-1355 közötti, így 1355 után lehetett Miklós felesége. 
 

5,083,144. Guerin (Bakos család) (okirati elıfordulása: 1285) † 1300 körül. 
Comes. 

 

5,083,264. Dominicus (Fúló család) 
 

5,083,296. György (Szendi család) 
 

5,083,328. Gergely (Baktai család) (okirati elıfordulása: 1352-1382) 
Magiszter. 
1358.-ban Kállói István fia István serviense és ügyvédje. 
1358.04.15. napján kelt okirat szerint egy márciusi intézkedés során megsebesítették. 
1368.06.17. napján Kállóban Baktai Mihály tiltakozott, hogy atyjának épületeit Baktai Gergely saját 

birtokára kitette, és abból építkezett. 
1379.06.21. napján (és ezidıtájt több okiratban) a leleszi konvent jelenlétében királyi ember. 

 

5,083,392. Günter (Kinisy család) (okirati elıfordulása: 1282) 
1282-ben Leh földet kapta adományba. 

 

5,083,488. Buthkai Pál (okirati elıfordulása: 1323-1370) † 1370. aug. 9. után 
Magiszter. 
1342.10.21. napján Visegrádon kelt Pál országbíró bizonyságlevele, mely szerint rokonaival osztályt tett 

Bervey, Vassian, Osva birtokokon. 
1343.12.07. napján Egerben kelt okirat szerint az egri vikárius elıtt Buthkai Pál igazolta, hogy az anyja, 

Somosi Borbála) leánynegyedét 30 kassai márka megfizetésével teljesítette Somosi Ivánka, anyja fivére. 
1353.11.14. napján a vasvári káptalan elıtt kelt okirat szerint ı és társai Csatári István fiával és társával 

egyezséget kötöttek Csatár, Középfalu és más Zala-, Somogy- és Kırös megyei birtokok ügyében.  
1364.09.09. napján Karászon kelt okiratban többekkel együtt bíró egy ügyben. 
1370.08.09. napján Karászon kelt László opuliai herceg (5,085,970), nádor bizonyságlevele, mely szerint 

elıtte Pál kijelentette, hogy unokahúga, Byry Tamás özvegyének hitbérét, hozományát megkapta. 
Elsı felesége Nagy Erzsébet, második Solymossy / Somosi Dorottya volt. 

5,083,489. Somosi Dorottya 
 

5,083,490. Semjéni Miklós 
 

5,083,520. Dezsı (Szilassy család) 
 

5,083,648. Rátót nb. „Vecse” Miklós (Putnoky család) (okirati elıfordulása: 1275-1308) † 
1330 elıtt 
1280-ban az egresi monostort védte a fellázadt kunok ellen. 
1281-ben Gede vár ostromában részt vett. 
1282 tavaszán a hódtavi csatában is vitézkedett. 
1308.09.22. napján részt vett az országgyőlésen, majd november 27-én Pesten jelen volt Károly Róbert 

király koronázó győlésen is. 
Báró, az aula tagja. 

5,083,649. Csirke  István testvére N. 
 

5,083,650. Aba nb. László (Nádasdi család) (okirati elıfordulása: 1285-1309) 
1285-1309 között magiszter, Enyicke birtokosa. 
1293-ban Amadé nádorral együtt a széplaki monostor kegyúra. 
Származása az 1375.05.02. napján kelt (Dl. 41970) oklevélbıl állapítható meg. 

 

5,083,664. András (Gechey család) (okirati elıfordulása: 1330-1338) † 1338. nov. 18. után 
1338.11.18. napján a jászói konvent okirata szerint Gecse és Boxa birtokokra vonatkozó osztályban vett részt. 
Magiszter. 

 

5,083,672. „szentimrei, szentgyörgyi” Loránd (Abádi család) (okirati elıfordulása: 1322-
1342) 
Magiszter. 
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1322-ben követelte, hogy a Losonczy-család új osztályt tegyen vele, majd 1335-ben egyezséget kötött 
velük, és ı és fiai Szentimre és Pályitelek falvakat megkapták és megszerezték az abádi telket. 

1327-ben miután Abády Istvánnak magvaszakadt, az ı birtokába került a Pályi birtokrész, s ezért Domokos 
fia István özvegyének, Vezseny Skolasztikának kifizetett 50 márka hitbért és hozománydíjat. 

1333.04.12. napján kelt az egri káptalan oklevele, mely szerint Losonczi István elismerte, hogy Lóránd a 
rokona (!), aki egyben Tomaj és Abád birtokostársa. 

1335.05.11. napján kelt az egri káptalan oklevele, emly szerint (lásd: fiánál) átadott okleveleket Losonczi 
Istvánnak. 

1336-ban tiltakozott, hogy Szentjakabot másnak (nem neki vagy fiainak) eladják. 
1342-ben a Debreczeni család ügyében tanúskodott. 

 

5,083,840. István (Máriássy család) (okirati elıfordulása: 1312-1328) † 1345 
Magiszter. 
1319-ben földet adott a bencéseknek. 
1328-ben határmegállapítást tart a következı területen: Teplicska, Závadka, Kotterbach, Porács bányák.  

5,083,841. görgıi és toporci Görgey N. 
 

5,083,968.= 5,074,152. 
 

5,084,020. szomszédvári Tót Lırinc (okirati elıfordulása: 1361-1400) 
1395-1399 között udvari lovag, az aula tagja. 
1395-ben kiküldött. 

5,084,021. N. Anna (okirati elıfordulása: 1415) 
 

5,084,022. „Nyéki” Dombai Domokos (okirati elıfordulása: 1332-1358) † 1358. okt. 24. után 
Magiszter. 
1358.10.24.-én kelt Szécsi Miklós (5,085,954) oklevele, mely szerint Domokos panaszolta, hogy Dombó 

birtokának határbejárását néhányan megakadályozták. Emiatt új határjárást rendeltek el. 
 

5,084,028. budaméri Somosi „Kónya” András (okirati elıfordulása: 1402-1435) 
1402-1432 között udvari lovag.  

5,084,029. Tarkıi Margit (okirati elıfordulása: 1424-1428) 
1424.05.05. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, melyben Tarkıi László a nıvérei (így Margit) nevében 

is yugtattaMargit férjét, a Margit birtokaiból járó hitbér, jegyajándék kifizetésérıl. 
1428-ban V. Márton pápától hordozható oltár tartására kapott engedélyt. 

 

5,084,032. = 40,687,140 
 

5,084,036. Haraszthy János 
Valószínőleg 1405-ben kapta fiával a címereslevelet, ez azonban még kutatásra vár. 
Hogy volt-e rokoni kapcsolata a táplánszentmiklósi, czokodi Harasztiakkal, nem került általam kutatásra. 

 

5,084,040. = 10,170,496 
 

5,084,044. Gagyi Mihály (okirati elıfordulása: 1323-1344) † 1344. okt. 16. után 
Magiszter. 
Az egri káptalan 1344.10.16.-án kelt oklevelében szerepel utoljára élıként. 

 

5,084,046. = 5,074,154 
 

5,084,048. Mihály (Berzeviczi család) (okirati elıfordulása: 1321-1355) 
Második felesége Debreceni Klára (okirati elıfordulása: 1350), Dózsa (20,343,820) lánya, aki egyben Aba 

nb. Nádasdi Domokos (20,317,704) özvegye. 

5,084,049. Sztojánfalvi N. 
Az, hogy neki kell az ısfában itt szerepelnie, azt a Df. 265443 jelzető oklevélbıl tudjuk, melyet eredetileg 

1378.11.21.napján a szepesi káptalan bocsátott ki. 
 

5,084,052. Gerendi Miklós (okirati elıfordulása: 1318-1324) 
Az 1318-ban kelt okirat „ifjabb fiúnak” nevezte. 

 

5,084,054. = 81,362,180 
 

5,084,112. György (Sós család) (okirati elıfordulása: 1354-1393) 
Magiszter. 

5,084,160. Laskodi Ábrahám (Vay család) (okirati elıfordulása: 1272-1322) † 1322-1349 kö-
zött 
1280 körül birtokvitába keveredik vajai részbirtokba történı beiktatás során. 
Mivel Laskodon lakott, „Laskodi” néven szerepel az okiratokban. 
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1312-ben a vajai birtokának használatától eltiltott mindenkit 
1322-ben zálog útján megszerezte Emeth fiának Gergelynek vajai birtokát. 
1349-ben kötött egyezségnél már nem élt.  

5,084,161. Mako lánya Katalin  
 

5,084,224. Domokos de Csicser (Csicseri Orosz család) (okirati elıfordulása: 1311-1345) 
Magiszter. 
1313-1317 között Aba Amadé fiainak familiárisa.  
1344-ben Drugeth Miklós (1,268,256) familiárisa és ungi alispán. 

 

5,084,288. Mihály de Nagymihály (Pongrácz család) (okirati elıfordulása: 1328-1373) 
A Sztáray levéltárban találhatóak olyan oklevelek, melyben szerepel. 
 

5,084,606. Héderváry / Hédervári Miklós (okirati elıfordulása: 1368-1412) † 1413. jan. 7. 
elıtt 
1371.01.17. napján a gyıri káptalan elıtt a Rumy család eltiltotta ıt és társait, hogy átvegyék Hédervári 

Erzsébet után járó hitbért, jegyajándékot. 
1389.11.04. napján Visegrádon Zsigmond király utasítja a pozsonyi káptalant, hogy vizsgálja ki Hédervári 

Miklós és Imre panaszát, miszerint kisbaráti földjeiket elszántatta a pannonhalmi apát. 
1397-1398 között udvari lovag. 
1404.05.16. napján a gyıri káptalan Zsigmond király 1403.04.18. napján kelt parancsára beiktatta az 

okiratban felsorolt birtokokba.  
1409-1412 között királynéi ajtónállómester. 

5,084,607. Polone / Polonia Margit (okirati elıfordulása: 1379-1422) 
1417.06.08. napján Budán kelt okirat szerint Perényi Péter országbíró (1,268,528) elhalasztotta az általa 

már özvegyként indított pert a Bısi családbeliek jobbágyai ellen, mivel Bısi János Zsigmond királlyal 
Németországban tartózkodott. 

 

5,084,608. Csáholyi Sebestyén (okirati elıfordulása: 1357-1391) † 1394 elıtt 
1357.02.01. napján a leleszi konvent elıtt ı és társai Tamás fia János szabó meggyilkolása ügyében 

egyezséget kötöttek, mely szerint Sebestyén 12 márkát volt köteles fizetni. 
1358.04.06. napján kelt okiratban Kont Miklós nádor (20,343,600) elıtt ı és társai tiltakoztak az ellen, 

hogy Szántói János elkérte I. Lajos királytól a bajoni puszta egy részét. 
1360.03.04. napján Visegrádon kelt okirat szerint Kont Miklós nádor (20,343,600) elhalasztotta azt a pert, 

amelyet a Nagysemjéniek ellen indított. 
1360.03.29. napján Visegrádon kelt Vilmos egri prépost bizonyságlevele, mely szerint ı és Péter 

szomszédjog alapján tiltakoztak az ellen, hogy Magyar Pál eladja Zalka, Mathe és Remeteszeg 
birtokokat. 

1361.09.22. napján Visegrádon kelt okiratban Jakab fia Ponch által képviselt Nagysemjéniek elleni perét 
elhalasztották. 

Rengeteg okiratban szerepel, melyek a fentiekhez hasonlóak, ezért ezeket (mint a jelen könyv nem szerves 
részét képezı oklevéltári anyagot) terjedelmi korlátok miatt ismertetni mellızöm. 

1372-1391 között udvari lovag.  
1388.-ban Zsigmond király Visegrádon kelt okiratában országos vásártartást engedélyezett számára 

Csengeren. 
1389.03.22. (vagy 02.17.) napján Visegrádon Vetési László maga és náhány Károlyi családbeli nevében 

óvást nyújtott be Csaholyi Sebestyén és fia ellen amiatt, hogy a Soós birtok határában új falut 
telepítetettek Porcsalma néven. 

Feltehetıleg Zsigmond király oldalán harcolt az 1390 évi hadjáratban.  
 

5,084,898. berzevici Berzeviczy „Szepesi” Péter (okirati elıfordulása: 1399-1433) † 1433. 
nov. 16. – 24. között; tem.: Berzevice 
1403-ban Zsigmond király ellen ı is fellázadt, de hamarosan visszatért a király pártjára. 
1411-ben 75 saját katonával vonult Lengyelországba hadjáratra. 
1411-1419 között udvari lovag. 
1411-1433 között szepesi ispán. 
Sárkány-rend lovagja. 
1419-ben speciális tanácsos 
1415-ben a boszniai hadjáratban török fogságba került. 
1416-ban váltságdíj fejében szabadult a fogságból. 
1419-1430 között liptói ispán. 
1420-ban Zsigmond királyt Sziléziába kísérte. 
1421-ben megszerezte Blatnica várát. 
1430-ban Liptó várát át kellett adnia Borbála királynénak. 
1430-1433 között a távollévı Zsigmond királyt helyettesítı egyik helytartó. 
İ építette (fejezte be) Dunajec várát. 
Pecsétje fennmaradt 1421-bıl és 1425-bıl. 
Sírköve fennmaradt Berzevicén. 

5,084,899. dunajeci Dunajeci Hedvig (okirati elıfordulása: 1402-1435) 
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Dunajec várának örököse. Eredetileg a családja sokkal jobb módú volt, mint a férje családja, így férje az ı 
vagyonának segítségével válhatott azzá, aki lett. 

 

5,084,912. = 317,122 
5,084,913. = 317,123 
 

5,084,928. Téplai Kelemen (Madocsányi család) (okirati elıfordulása: 1264) 
1264-ben három ekényi (!) teplai földet kapott IV. Béla királytól.  

 

5,085,136. Apafi Mihály (okirati elıfordulása: 1441-1467) 
1441.03.15. napján Márványkı várában kelt I. Ulászló király oklevele, melyben a családja széles körben 

leírásra kerül, és amelyet úgy értelmezek, hogy esetleges mag nélküli elhalása esetére az erdélyi 
birtokai öröklésénak szabályait határozták meg. 

5,085,137. N. Klára  
 

5,085,140. losonczi Bánffy Mihály (okirati elıfordulása: 1448-1496) † 1496. jún. 28. - 1498. 
nov. 24. között 

5,085,141. N. Zsófia (okirati elıfordulása: 1478) 
 

5,085,142. = 635,670 
5,085,143. = 635,671 
 

5,085,144. Várdai Miklós (okirati elıfordulása: 1424-1461) † 1461. jún. 24. - 1461. nov. 3. 
között 
1433-1437 között udvari lovag, királyi tanácsos. 
1435-1440 között szabolcsi ispán.   
1440.06.29. napján jelen volt I. Ulászló király megválasztásánál. 
1440-1441 között elıkelı. 
1444-ben még I. Ulászló király híve. 
1446.06.20. napján Hunyadi János újra szabolcsi ispánnak nevezi ki. 
1448-1449 között több birtokadományt kap. 
1451-ben felmentést kapott a hadbavonulás kötelezettsége alól. 
1452-ben Hunyadi János megvédte ıt és családját Debrecen városával szemben. 
1453.01.08. napján Bécsben, már V. László király Cillei Ulrik javaslatára harmadszorra is kinevezi szabolcsi 

ispánnak. (1456-ig biztosan szabolcsi ispán) 
1453.november - 1455.október között fıkincstartó. 
Csicseri Zsigmond (635,528) a családja levéltárát nála helyezte el Kisvárdán. 

5,085,145. perényi Perényi Katalin (okirati elıfordulása: 1446-1489) 
1465-ben Várdai István érsek a családi levéltár és kincsek ırzésére Kisvárdán kis házat épített és minden 

oldalról földdel temette be, hogy tőz el ne érhesse, egyben pedig három függı pecsétes oklevelet küldött 
Perényi Katalinnak, hogy helyezze ott el. 

1468-ban Várdai István kalocsai érsek kérte, hogy a Kisvárdán ırzött lepecsételt ládákról a pecsétet törje 
fel és küldjön meg neki okiratokat, és késıbb is kért tıle iratokat. 

1470-1471 telét a monostori udvarházban töltötte, az itt tartózkodásáról és Kisvárdáról ide költözésérıl 
gazdasági irataiban írt, ahol egyébként bor, búza stb. felhasználását taglalja. 

 

5,085,146. = 1,271,846. 
5,085,147. ecsedi Báthory Katalin † 1459. elıtt 

1499.02.19.-én Budán kelt okirat rendelkezik birtokainak, hitbérének és jegyajándékának kiadásáról. 
 

5,085,152. Szepesi János (okirati elıfordulása: 1374) † 1374. ápr. 12. után 
1374.04.12.-én kelt a váradi káptalan okleveleaz Egyhazaskyraly birtok betelepítésével kapcsolatban, mely-

ben érdekelt volt. 

5,085,153. Csarnavodai Ilona 
 

5,085,154. Csarnavodai György (okirati elıfordulása: 1398-1415) 
1400-ban Budán kelt Zsigmond király oklevele, melyben kötelezte a leleszi konventet, hogy vizsgálja ki Pán 

András és társa azon panaszát, miszerint György a panaszosok beregi, benei és muzsalyi jobbágyainak 
kárt okozott ezer forintban. 

1411.11.08. Budán Garai Miklós nádor (2,542,866) elhalasztja a perét. 
Felesége volt még (Engel Pál szerint) Boda Apollónia († 1433 elıtt) 

= 1416. elıtt 
5,085,155. Tákosi Lucia (okirati elıfordulása: 1416) 
 

5,085,156. Zoárdffy Tamás (okirati elıfordulása: 1359-1419) † 1419. máj. 16. után 
Utoljára élıként a leleszi konvent által 1419.05.16.-i oklevelében szerepel. 
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5,085,157. Borsvai Marianna (okirati elıfordulása: 1412) 
Engel Pál a Borsvai család leírásánál kizárólag férfiakat tudott a családfán elhelyezni, így nem tudom 

beazonosítani Mariannát. Kutatásra érdemes kérdés, hogy kik lehettek az ısei. 
 

5,085,184. Domokos (Bossányi család) (okirati elıfordulása: 1316-1332) † 1332. máj. 1. után 
Utoljára a nyitrai káptalan 1332.05.01. napján kelt oklevelében szerepelt. 

5,085,186. „Ugróci” István (Baracskay család) (okirati elıfordulása: 1342-1369) † 1369. máj. 
26. után 
Magiszter. 
1351-ben királyi udvari familiáris. 
1369.05.26.-án kelt a garamszentbenedeki konvent a kérésére átírta saját 1365.11.27.-én kelt oklevelét. 

 

5,085,248. János (Csúzy család) (okirati elıfordulása: 1327) 
 

5,085,256. İri Péter (Apponyi család) (okirati elıfordulása: 1364-1394) † 1394. dec. 9. után 
Magiszter, nyitrai ispán. 
1364.05.07. napján kelt a nyitrai káptalan okirata, mely szerint László a maga és testvére (így Péter) 

hozzájárulásával zálogba adta Hechmeh birtokot Vasard-i Jakabnak azzal, hogy ha Jakab a birtokból 
kiesne (megvédeni nem tudnák), Nadán birtokot kapja meg. 

1369.02.17. napján kelt okiratban I. (Nagy) Lajos király átírta az általa és testvére által bemutatott és 
1344.08.16-án és 1344.10.28-án kelt pátenseit Széplak és Nadan birtokokra vonatkozóan. 

1379.04.13. napján Weche birtokára pallosjogot kapott. 
1379.04.21. napján kelt okiratban a nyitrai káptalan tanúsította, hogy Wasard-i Pál szolgabíró és Péter 

nyitrai kanonok elıtt Pétertıl 106 dénármárkát vett fel Thaman-i Miklós felesége, és visszaadta Baab 
birtokot. 

1387.02.10. napján kelt okiratban Gomnech vár alatt Zsigmond brandenburgi ırgróf (késıbbi király) neki, 
mint familiárisának, a neki és Mária, Erzsébet királynıknek tett szolgálataiért adományozta Hynorán 
falut. 

1394.05.01. napján kelt okiratban a  nyitrai káptalan elıtt 60 dénármárkáért a korábban zálogba adott 
széplaki birtokot Széplak-i István kiváltotta tıle. 

1394.12.09. napján Visegrádon kelt okiratban Zsigmond király kötelezte a nyitrai káptalant, hogy iktassa be 
ıt (mint nyitrai ispánt) Széplak birtokba. 

5,085,257. Cseklészi Ágnes (okirati elıfordulása: 1361-1392) 
Anglis néven is ismert. 
1361-ben fiúsítják, valószínőleg I. (Nagy) Lajos király 1361.05.20.-án kelt okiratában. (Dl. 271973) 
1392-ben Appony örököse. 

 

5,085,260. födémesi, bánfi Miklós (Szobonya család) (okirati elıfordulása: 1380-1409)  
1382.09.29. napján kelt okirat szerint a nyitrai káptalan a részére privilégiális formában átírta I. (Nagy) 

Lajos király 1364.12.27. napján kelt privilégiumát. 
1382.10.29. napján a nyitrai káptalan a részére Erzsébet királynı parancsára átírta az 1296-ban és 

1327.01.07. napján kelt okleveleit. 
1397.04.04. Budán kelt okiratban Zsigmond király az Abauj megyei Somogy birtok helyett, a Pozsony 

megyei Cyser birtokot adta adományba vámmal együtt. 
1397-1409 között udvari lovag. 
1400-1408 között barsi ispán. 

5,085,261. N.N. (okirati elıfordulása: 1416) † 1416. febr. 14. után 
1416.02.14. napján kelt okiratban Zsigmond király az ı és társa, valamint Zobonya Demeter felesége 

kérésére utasitja Hont és Nógrád megyét,hogy a köztük és Orbonaz András közötti perben hozzon 
ítéletet. 

 

5,085,264. „Szomor” Miklós (Zomor család) (okirati elıfordulása: 1324-1333) 
Valószínőleg Sándor országbíró 1324.07.08.után kiadott oklevelében fordul elı elsı alkalommal. 
A Pókatelki (Újfalusi) család ıse. 

5,085,265. N. Anna (okirati elıfordulása: 1393) 
 

5,085,320. János (Zeleméry - Kamarás család) (okirati elıfordulása: 1321-1324) 
1323-ban a nagyváradi káptalan okirata szerint ıt és testvéreit apjukkal birtokelfoglalás miatt idézték 

Váradra. 
1324-ben Mihálylaka birtokáért pereskedett Várday Pelbárttal. 

 

5,085,328. = 81,374,400 
 

5,085,344. Dobó de Ruszka (Dobó család) (okirati elıfordulása: 1311-1327) † 1327–1334 kö-
zött 
1311-ben ı, testvérei és apja megvásárolta Ruszkát 170 (máhol 160) márkáért a pupsai nemesektıl, Reze 

és társaitól. 
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1311.05.09. napján a jászói konvent elıtt kötött egyezség alapján Dobót beiktatták Velcsentelek birtokába, 
egyben felszabadította Velcse unokájának feleségét, szüleit és testvérét az anyja lelki üdvéért. Mivel a 
felszabadítást Velchene fia Albert fia Gergely apja és anyja lelki üdvéért is tette, ezért feltételezhetı, 
hogy ezek is rokonai voltak. Engel Pál adatai között egyedül az Ajtony nb Albert (okirati elıfordulása: 
1287-ig) és fia Gergely lehet az, akire vonatkozhatnak az adatok. Érdemes lenne kutatni mélyebben, így 
esetleg megállapítható lenne Dobó anyjának kiléte. 

1311.09.05. napjáig Aba Amadé híve, ezért miután (ezen a napon) Aba Amadét megölték, a lázadó Abák 
mellé állt, szerencséjére azonban hamar visszatért a király pártjára. 

1317-ben átpártolt Károly Róbert királyhoz, így vagyonát megmentenie, és a király felszabadította az ungi 
várispán bíráskodása alól, ez valószínőleg apja ekkori halálával függhetett össze. 

1317-1326 között minden évben kapott birtokadományt, magiszterként a királyi udvarban szolgált. 
(Szerzett birtokok pl.: Semjén, Rebrin, Domok, Géres, Velcsentelek, Harkavize, Dobrony, Récse, 
Galambháza, Gálocs).  

Ebben az idıben már kb. 12.000 katasztrális holdat birtokolt testvérével. 
1319-ben és 1325-ben testvérével Jánossal megosztozott a birtokokon.  
1321-ben Károlytól Róbert királytól adományba kapta Galambházát. 
1325.04.21. napján a leleszi konvent okirata szerint 43 márkáért rokonaival együtt megvette Chepel 

birtokot Ábrahám fia Jánostól.  
1326-ban Lipóc várnagya, mely Nekcsei Demeter (20,342,918) birtokában volt. 
1327-ben unokatestvéreivel osztozkodott, köztük Mátéval, aki a Pálóci család ıse. 

5,085,345. Sebesi N. (okirati elıfordulása: 1327) 
 

5,085,346. Pós (Ládi család) (okirati elıfordulása: 1267-1275 ) 
Comes, magiszter. 

 

5,085,356. kusaly Jakcs György (okirati elıfordulása: 1354-1415) † 1416. okt. 5. elıtt. 
1381-1388 között beregi ispán. 
1382-1383 között máramarosi ispán. 
1382-1384 között királynéi udvari lovag. 
1383. október – 1391. május között (fı)kincstartó. 
1383-ban kapta testvéreivel közösen adományba Hadad castrumot. 
1387-ben testvéreivel megszerezte Aranyos várát. 
1387.09.14. napján Debrecenben Zsigmond király megbocsátotta azt, hogy Jakcs György Dúló András 

jobbágyát János fia Mihály megölte. 
1389.01.06. napján Zsigmond király elıtt ı és testvérei Balk és Drág (5,087,384) vajdákkal és Oláh János 

lovászmesterrel egyezséget kötött Mutas, Turbica, Goroszló, Szélszeg falvak ügyében. 
1390.11.25. napján Budán Mária királynı elıtt igazolja, hogy kiadta okleveleit a kiszabadult Cudar Péter 

(2,542,792) bánnak, melyet tárnoki házában ırzött. 
1392-1402 között szabolcsi ispán.  
1398 március – 1401 augusztus között tárnokmester. 
1401-bıl (pl.) fennmaradt a pecsétje. 
1406.02.06. napján Kusalyban, ı és rokonai Giród birtokokat 1600 aranyforintért eladták Omechin Jánosnak. 
Testvéreivel Zsigmond király híveként a királytól szolgálataiért nagy adományokat kapott. 
1410.11.12. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király utasította a leleszi konventet, hogy csere 

jogcímén iktassa be ıt, János fiát és társait Nagmüsse birtok felébe. 

5,085,357. N. Orsolya (okirati elıfordulása: 1417) 
 

5,085,358. Liszkói András (okirati elıfordulása: 1390-1399) 
5,085,359. Korbáviai Katalin (okirati elıfordulása: 1393) † 1393. máj. 5. után 

1393.05.05. napján kelt a váradi káptalan oklevele, ebben még élıként említik. 
 

5,085,360. „Imregi” Czékei Márton (okirati elıfordulása: 1370-1378) 
1370-ben ı és társai megvádolták Vékei Pétert, hogy Szinyéren a falubírót bántalmazta és tıle 36 forintot 

erıszakkal elvett. 

5,085,368. Upory Miklós (okirati elıfordulása: 1387-1405) † 1405. aug. 2. - 1415. szept. 5. 
között 
1400.04.14. napján Visegrádon kelt okiratban Bebek Detre nádor (2,536,662) elhalasztotta a perét, mivel 

az török ellen vonult hadba. 
1404.11.11. napján Visegrádon Zsigmond király utasította a jászói konventet, hogy vizsgálja ki a panaszát 

Szécsi Gál és fiai ellen, akik Papiban sertéseket vettek el jobbágyaitól. 
1405.08.02. Jászói konvent értesíti Szécsényi Frank országbírót (5,085,598), hogy Upory Miklós az esküt 

letette. 

5,085,369. N.N. (okirati elıfordulása: 1412-1415) † 1415. szept. 5. után 
1415.09.05. napján Visegrádon Garai Miklós nádor (2,542,866) elhalasztotta Csicseri Fodor Ferenc 

(1,271,056) ügyét, melyet ellene és fia ellen indított. 
 

5,085,370. = 634,944 
5,085,371. = 634,945 
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5,085,400. damsusi Musina János (Árka család) (okirati elıfordulása: 1404-1416) † 1416. ápr. 
28. után 
Kenéz. 
1416.04.28. napján kelt váraskeszi Lépes Lóránd alvajda (634,190) oklevelében, hogy a felsorolt birtokokat 

elzálogosította Damsusi Musina részére, melyhez testvére János, és rokonai hozzájárultak. 
 

5,085,408. = 10,170,852.  
5,085,409. = 10,170,853. 
 

5,085,424. „Öreg” Mircea Havasalföld fejedelme * 1355 körül † 1418. jan. 31.  
1386-1394 és 1397-1418 között Havasalföld fejedelme. 
Dobrudja despotája. 
Feleségeivel kapcsolatban viták vannak, legvalószínőbb, hogy itt Tolmay Mária a helyes adat. 

5,085,425. Tolmay Mária  
 

5,085,426. „Jó” Alexander Moldva fejedelme (okirati elıfordulása: 1400-1432) * 1375 † 
1432. jan. 1.-3. között; temetve: Bistrita monostor 
1400-1432 között Moldva fejedelme. 

5,085,427. Bánffy Margit (okirati elıfordulása: 1394-1400 között, alsólindvai Bánffy István 
lánya) / Podoliai Anna (esk.: 1405 körül,  † 1420. máj. 20.) / Rynalja Litvánia († 1430. dec. 
23. után) 
Valószínőleg Podoliai Anna az édesanya az alábbiak szerint: 
a.) Vasilissa, Ilias édestestvérének tőnik az iratok szerint, aki viszont igazoltan apja második feleségétıl 

származik, így Vasilissa nem Bánffy Margit lánya (Ha Bánffy Margit lánya lett volna, akkor minimum 22-
25 éves kellett volna lennie, amikor elsı gyermekeit szülte.) 

b.) Vasilissa elsı fia, Mircea 1422 körül születhetett, így az kizárt, hogy Vasilissa 1420 után szülessen apja 
harmadik házasságából. 

Mivel a litván, moszkvai stb. hercegi családoknál genealogiai bizonytalanságok tapasztalhatók, itt –a könyv 
egy jövıbeni második kiegészített kiadására hagyatkozva – csak azt jelzem, hogy Podoliai Anna szülei 
Jerzy, podoliai herceg (+ 1374 után), és Moldáviai Anasztázia (+ 1420) voltak.  

 A családfa itt is hatalmas méretőre duzzadhat. 
 

5,085,440. Arnold (Görgey család) (okirati elıfordulása: 1282-1317)  
Comes. 
1310.06.20. napján kelt okiratban a szepesi káptalan elıt felosztották néhai apjuk birtokait, mely szerint 

Rozk, Toporc, Senewalth birtokot Jordán testvérével együtt kapta, illetve Görgıt egyenlıen elosztotta. 
1312.05.30. napján Kálban kelt Károly Róbert király oklevele, mely neki és testvérének szolgálataira 

tekintettel elengedett egy bizonyos összeg megfizetését. Feltételül szabta, hogy kötelesek voltak a 
királyi seregben katonáskodni. 

1312.06.15. napján harcolt a rozgonyi csatában, túlélte. 
1314.10.22. napján a szepesi káptalan az ı és társa kérésére átírta Károly Róbert 1312.05.30.-i oklevelét. 

5,085,441. sóvári Soós Klára 
Édesapja legvalószínübben „Sós” György (okirati elıfordulása: 1271-1307) magiszter, pataki várnagy 

lehetett, a kérdés azonban további kutatást igényel. 
 

5,085,442. farkasfalvi Frank  (okirati elıfordulása: 1301-1322) 
Szepesi alispán, magiszter. 

 

5,085,444. Görgey Jakab (okirati elıfordulása: 1323-1347) 
 

5,085,446. Zsegray György (okirati elıfordulása: 1347-1350) 
Magiszter. 

5,085,447. Roskoványi Kata (okirati elıfordulása: 1406-1410) 
Származását a Dl. 60617 számú oklevél rendezi, melyet a szepesi káptalan bocsátott ki 1419.05.12.-én. 

 

5,085,568. László (Csetneki család) (okirati elıfordulása: 1307-1339) † 1339. okt. 4. - 1358. 
ápr. 6. között 
Utolsó oklevél, melyben élıként szerepel, a jászói konvent által 1339.10.04. napján kiadott oklevél (Dl. 

265251) 

5,085,570. Szalonnai Lóránd (okirati elıfordulása: 1294-1340) 
Magiszter. 

5,085,571. somosi Kajol Skolasztika (okirati elıfordulása: 1374) 
 

5,085,572. Nagymihályi László (okirati elıfordulása: 1384-1396) 
Zsigmond király ellen szervezkedik, javait elveszti. 
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5,085,576. = 20,343,818 
 

5,085,580. ónodi, makovicai Czudar Domokos (okirati elıfordulása: 1304-1348) 
Magiszter. 

5,085,581. Kállay Katalin / Klára 
 

5,085,582. Aba nb. Rédei Jakab (okirati elıfordulása: 1341-1351) † 1351 elıtt 
1342-ben a patai lakosokkal szemben panaszt emelt arra hivatkozva, hogy birtokából egy részt 

felszántottak, mely vádja igaznak bizonyult. 
1343.-ben Hétúr birtokosa. 
1345.03.08. napján kelt Mihály váci püspök bizonyságlevele, mely szerint Miklós volt erdélyi vajda ügyében 

ı az egyik ügyvéd, I. Lajos király megbízólevelével. 
1345.07.27. napján kelt okirat szerint Heves megye egyetemes győlésén Rédei László és Miklós eltiltották 

ıt Rede, Hídvég és Fanchol birtokrészeik használatától.  
1345.09.24. napján az egri káptalan okirata szerint Miklós (rédei nemes) öregségére és gyermekei 

kiskorúságára tekintettel rábízta rokonára, Jakabra Rede, Hydeg, Fancsal, Csecse birtokrészeinek 
gondozását 10 évre, aki kötelezte magát, hogy a birtok jövedelmeit Miklósnak kiadja. 

1357.12.18. napján kelt az egri káptalan oklevele, mely a lányai felıl rendelkezik. Az okirat úgy 
értelmezhetı, hogy felesége volt Köbölkúti N. elıtt egy Szinyéri lány. Sajnos nem állapítható meg teljes 
bizonyossággal Rédei Jakab lányainak genealógiája, ezért arra az esetre, ha mégis Szinyéri N.–nek kell 
szerepelnie itt az ısjegyzékben, megadom a Szinyéri ısfát: 

 

5,085,583. Szinyéri N. 
 
10,171,166. Szinyéri Lırinc 
10,171,167. Gömöri Margit (okirati elıfordulása: 1325) 
 
20,342,332. „Szinyéri” Marhard 
20,342,334. Gömöri Miklós (okirati elıfordulása: 1286-1333) 
 
40,684,668. „Nagy” Batiz (Gömöri család) (okirati elıfordulása: 1264-1290) 
40,684,669. Salgói Anna (okirati elıfordulása: 1325) 
 
81,369,336. = 20,335,360 
81,369,338. Kacsics nb. Simon (Salgói család) 
 
162,738,676. Illés (Salgói család) (okirati elıfordulása: 1243) 

5,085,583. Köbölkúti N. 
 

5,085,584. = 5,085,580 
5,085,585. = 5,085,581 
 

5,085,586. pelsıci Bebek István (okirati elıfordulása: 1330-1369) † 1369. jún. 6. – 1369. jún. 
23. között 
A Bebek család pelsıci ágának megalapítója. 
1346-1350 között hevesi ispán, siroki várnagy. 
1347-1349 között makovicai várnagy. 
1350-ben részt vett I. (Nagy) Lajos nápolyi hadjáratában. 
1350-1360 között liptói ispán. 
1352-ben megszerezte Krasznahorka váruradalmat. 
1357-ben zászlótartó. 
1359-1360 királynéi tárnokmester. 
1360-1369 között országbíró. 
1362-ben Óvár honorbirtokosa. 
1368-ban Rajec várnagya, a falu honorbirtokosa. 
Pecsétje fennmaradt. 
Felesége talán Csaholyi családból szármzahatott, lásd.: lányánál.  

 

5,085,596. = 10,171,802 
5,085,597. = 10,171,803 
 

5,085,598. „hollókıi” Szécsényi Frank (okirati elıfordulása: 1372-1408) † 1408. júl. 27.- okt. 
11.  
1373-ban annak az Itáliában harcoló seregnek a vezére, melyet a Carrara család segítésére küdtek. 
1374-1379 között soproni és vasi ispán és kıszegi várnagy. 
1378-ban zalai ispán. 
1380-ban báró. 
1381-ben Durazzói Károly oldalán vitézkedik. 



————    422422422422    ———— 

 
 

1382-1383 között sárosi ispán. 
1382-1386 között soproni és vasi ispán és kıszegi várnagy. 
1383-ban zalai ispán. 
1387-1390 között honti, nógrádi és zólyomi ispán. 
1387 elıtt Mária királynı zálogba adta neki Litva (Csábrág) várát, majd tıle 1387-ben Zsigmond király a 
várat Saskı várára visszacserélte. 
1387-ben Zsigmond király neki és Szécsényi Simonnak (1,272,502) adományba adta Saskı és Tapolcsány 
várakat. 
1388-ban Hollókı volt a székhelye. 
1388-ban trencséni ispán. 
1389-ben részt vett a szerbiai hadjáratban, külön említik Porcs és Csesztin ostromának leírásánál. 
1392. vége - 1393. augusztus között kincstartó. 
1393-ban a jászok bírája. 
1393. október - 1396. tavasza között igazolhatóan elzarándokolt a Szentföldre. 
1396-ban a nikápolyi csata miatt útra kelt Zsigmond király távollétére felállt hattagú tanács tagja. 
1397. november -1408. július között országbíró. 
1399-ben Heves megyei birtokai voltak: Fokoró, Alcsi, Beze, Szentiván, Szabolcs. 
1401-ben a Zsigmond elleni lázadásban és a király elfogásában ı is részes volt, azonban rokoni kapcsolatai 

miatt országbírói tisztsége megmaradt, majd még ebben az évben Zsigmond király királyságát biztosító 
fıúri siklósi liga tagja lett. 

1401-bıl pl. fennmaradt a pecsétje, rengeteg okiratban szerepel. 
1408.06.05. napján kelteztek még számára okiratot. 
Elsı felesége Kont Katalin Kont Miklós nádor (20,343,600) lánya. 

5,085,599. Liszkói Anna (okirati elıfordulása: 1384-1424) 
Elsı férje Mikcsfi László (okirati elıfordulása: 1358-1386). 

 

5,085,712. baranyavári kisasszonyfalvi Istvánffy Pál (okirati elıfordulása: 1356) † 1356. jan. 
15. után 
1356.01.15.-én kelt a pécsi káptalan oklevele, mely szerint ı és társai a Nempthy családtagokkal közös 

pereiket egymás között nyugtatták, és felosztották a Makvad és Fyzes folyók között fekvı földet, 
amelyre a perek korábban indultak. 

 

5,085,714. kusalyi Jakcs András (okirati elıfordulása: 1354-1388) † 1390. júl. 22. elıtt 
1381-ben relátor. 
1381-1388 között beregi ispán. 
1382-1388 között fıkincstartó. 
1388-ban verıcei ispán. 
1388.04.13. napján Budán, Zsigmond király oklevele Perényi Miklós diósgyıri várnagyhoz, hogy az adjon 

Jakcs András kincstárnoknak Mária királynı céljára 1000 aranyforintot a hetedadóból. 
1388.04.21. napján Jakcs András elismeri, hogy az összeg kiadásra kerül. 
1388.05.30. napján Kassán Kévvízi Péter elismerte, hogy a kassaiaktól 600 forintot átvett, mint Jakcs 

András familiárisa. 
 

5,085,716. = 2,543,786 
5,085,717. = 2,543,787 
 

5,085,720. dombói Dombai László (okirati elıfordulása: 1383-1401) † 1401. jún. 24. után 
Magiszter. 
1392.-ben (kelet nélkül) Somogy megye okiratában jelentette, hogy megtartotta a királyi parancs szerinti 

nyomozást, mely igazolta a vádat, ami szerint Dombai László az embereivel a veszprémi káptalan 
földjeit (melyek Nagyberenhez tartoztak) learatta, és másképp is hatalmaskodott.  

Valószínőleg ı az, akinek 1398.06.30. napján IX. Bonifác pápa engedte (mint pécsi egyházmegyei 
nemesnek), hogy ıt és feleségét feloldozhassa gyóntatójuk. 

1401.06.24. napján IX. Bonifác pápa oklevel szerint a szajháni Krisztus teste kápolna kegyura volt. 

5,085,721. N.N. (okirati elıfordulása: 1398) † 1398. jún. 30. után 
 

5,085,722. = 1,273,296 
5,085,723. = 1,273,297 
 

5,085,728. János (Kanizsai család) (okirati elıfordulása: 1330-1369) † 1369 - 1370. márc. 3. 
között 
1337-1348 között udvari ifjú, királyi apród. 
1350-1369 között udvari lovag. 
1350-ben I. (Nagy) Lajos király nápolyi hadjáratában vitézkedett. 
1362-ben barsi ispán és lévai várnagy, szlavón vicebán. 
1365-1366 között szanai és orbászi ispán. 
1366-ben varasdi ispán és zágrábi fıispán. 
1369-ben vasi és soproni ispán. 
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5,085,729. pozsegai Gilétfi N.  
 

5,085,732. = 5,086,002. 
 

5,085,734. Cillei Hermann (okirati elıfordulása: 1397-1435) * 1362 † Pozsony, 1435. okt.13.; 
temetve Pettriach (Karintia) 
1397-ben Zsigmond király adományba adta neki Varasd várát. 
1397-ben adományba kapta Vinica várát, mely adományt, 1435-ben megerısítette Zsigmond király. 
1399-ben adományba kapta pl.: Belec castrumot. 
1399-ben kapta adományba Lepoglava castrumot, mely korábban királyi vár volt a zagoriai ispánság része 
ként. Késıbb lerombolta a várat, és az uradalmat az itteni pálos kolostornak adományozta. 
1399-ben –rokonaival- adományba kapta pl.: Lobor castrumot. 
1399-1435 között varasdi ispán. 
1401-ben mosoni ispán. 
1406. a zágrábi püspökség kormányzója. 
1406-1408 között horvát-szlavón bán. 
1408.-ban a Sárkányrend alapító tagja. 
1412-1413 között részt vett a velencei hadjáratban, a békekötésben. 
1412-1423 között báró. 
1414-1415 között Zsigmond királyt kísérte a konstanzi zsinatra. 
1415-ben pallosjogot szerez. 
1423-1435 között szlavón bán. 
1423-tól kezdve Zsigmond mentesítette ıt a Habsburgok hőbéri kötelezettségei alól. 
1423-1429 között Cillei rokonaival együtt Krupa várának zálogbirtokosa. 
1435 elıtt valószínőleg már a birtokában volt Kamenica castellum. 
Zsigmond király és Garai Miklós nádor (2,542,866) apósa. 
Zsigmond király legfontosabb tanácsadója. 
Pettriachban karthauzi kolostort alapított 

5,085,735. Anna von Schaunberg † 1396. 
 

5,085,756. butkai Buthkai Zsigmond (okirati elıfordulása: 1410-1417) 
1410.01.13. napján a leleszi konvent elıtt a maga és társai nevében tanúsította, hogy Kállói Zsigmond és 

társai 33 forintot és 33 dénárt fizettek neki Nagysemjéni Ubul özvegye, Vingárti Ilona hitbére és 
jegyajándéka fejében.  

1410.01.28. napján Lomperthazan (?) kelt kelt Rozgonyi Simon országbíró (5,085,892) oklevele, mely 
kötelezte Zemplén megyét, hogy az ı és társai ügyét vizsgálja ki, mely szerint familiárisaival rátörtek 
István fia Ferencre és familiárisára. Hatalmaskodtak, fosztogattak.  

1414.09.23. napján kelt a leleszi konvent oklevele, mely szerint ı és társai kijelentették, hogy ugyan 
Buthkai Miklós fia Istvánnak és társainak századmagukkal (!) kötelesek voltak eskütételre egy 
hatalmaskodási ügyben, végül azonban egyezséget kötöttek.  

 

5,085,758. Semsei László (okirati elıfordulása: 1409-1454) † 1454. aug. 17. után 
1409.05.27. napján Orsován kelt Zsigmond király oklevele, melyben neki és testvéreinek adományozta 

Sethithe birtokot. 
1431.06.19. napján Budán kelt okirat szerint felperes a Bekolchi Péter és társai alperesek elleni perben. A 

pert Garai Miklós nádor (2,542,866) saját „prézenciája” elé halasztotta el folyó év október 6. napjára.  
1435.07.25. napján Nagyidán kelt okirat szerint Perényi János (317,124; ?) 100 aranyforintért zálogba adta 

neki Paniok birtokot. 
1436.09.20. napján Pathakon kelt Pálóci Máté nádor (1,268,262) bizonyságlevele, mely szerint pazdicsi 

Koporch Miklós bepanaszolta ıt és feleségét és társait, miszerint elfoglalták Zalok és Wyfalu birtokait. A 
panaszoltakat (mivel távol maradtak), megbírságolták. 

1446.10.11. napján Budán kelt okiratban Hédervári Lırinc nádor utasította a leleszi konventet László 
panaszának kivizsgálását, mely szerint Ardo, Nyas, Nagzalok birtokokban Tarkıi Rikolf és társai 
hatalmaskodtak. 

1446.10.22. napján Budán kelt az országnagyok bizonyságlevele, mely szerint feleségét képviselve 
pereskedett pazdicsi Koporch Miklóssal Swha, Mochar, Crasna, Samogh birtokok ügyében. Egyezséget 
kötöttek, ami szerint László visszaadott nyolc jobbágytelket Koporcz Miklósnak és harminchárom 
aranyforint perköltséget fizetett.  

1447.01.01. napján Pazdicson kelt elismervénye, mely szerint tíz aranyforintot átvett Sebesi Lászlótól, 
melyért három seneki jobbágy volt zálogban. 

1447.03.17. napján Budán kelt okiratban Hédervári Lırinc nádor elmarasztalta Upori Balázst, mert távol 
maradt Semsei Lászlón elleni perben. 

1447.04.03. napján Budán kelt okirat szerint sokadmagával szerepel egy öröklött birtok utáni perben.  
1447.06.22. napján Pesten kelt okiratban Hédervári Lırinc nádor utasította a szepesi káptalant, hogy 

Jakabfalva, Som, Kapolna falvakba iktassa be Lászlót. 
1448.09.18. napján Garadnán kelt okirat szerint Semsei István özvegye kérésére indult vizsgálat 

megállapította, hogy László soha nem volt Cheb birtokosa, az az özvegyet illeti, ezért Lászlót eltiltották 
Cheb használatától. 

1449.01.07. napján Terebesen kelt okirat szerint Chebi János felperesnek ellene, mint alperes elleni perét a 
királyi kúriához tették át, mivel László a bírókat pártosnak ítélte. A kereset szerint negyven 
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aranyforinttal tartozott László, aki tanúval bizonyította, hogy a tartozását megfizette. Ennek ellenére 
elítélték hét forintra saját személyében és hét forintra három eskütársa vonatkozásában, és emiatt 
tartotta a bírókat elfogultnak.  

1451.03.17. napján Budán kelt okirat szerint Garai László nádor Hunyadi János kormányzó kérésére Semsei 
Lászlónak a perét Upori Gáspár ellen október 6. napjára halasztotta. 

1454.03.17. napján Szécsen kelt okirat szerint Chapi Ákos húsz aranyforintra tartozáselismerı oklevelet 
állított ki László részére. 

5,085,759. Pazdicsi Ilona (okirati elıfordulása: 1431-1452) 
1431.09.22. napján kelt okiratban a leleszi konvent elıtt Veres Krisztina 375 aranyforintért zálogba adta 

neki Pazdics, Suha, Ujfalu, Mochar, Carasna, Sámogh, Salok, Geocz, Németfalu, Cheeb birtokrészeit. 
1436.09.20. Patakon kelt Pálóci Máté (1,268,262) nádor oklevele, mely ıt és férjét és társait marasztalta, 

mivel nem jelentek meg Szalók, Újfalu birtok ügyében Koporch Miklós ellenében. 
1446.10.22. napján Budán kelt az országnagyok bizonyságlevele, mely szerint férje képviselte Koporch 

Miklós elleni perében Érintett birtokok: Suha, Mochar, Kraszna, Samogh. A perben egyezség született, 
ami szerint Semsei László visszaad 8 jobbágytelket és megfizet 33 aranyforintot perköltségként. 

1447.02.01. napján Palócon kelt oklevélben Palóci László országbíró utasította a leleszi konventet, hogy 
tartson tanúvallatást Ilona és fiai által benyújtott panasz ügyében, mely Samogh birtok elpusztításával 
volt kapcsolatban.  

1447.06.21. napján Pesten kelt okiratban Hédervári Lırinc nádor kötelezte Zemplén megye tisztviselıit, 
hogy vizsgálják ki azt a panaszát, amely szerint Segnyei György és társai Drugeth Bertalan 
megbízásából Samog birtokot feldúlták.  

1448.09.05. napján Budán kelt Pálóci László országbíró oklevele, mely szerint felperes volt a Rákóczi László 
és sok társa elleni perben. A pert halasztották. 

 

5,085,808. Dancs (Ujfalussy család) (okirati elıfordulása: 1324-1335) 
Buthkaiak elleni hadakozik, majd békét kötnek. 
1325 és 1326 évi osztály során Tussa, Újfalu, Háromhosszúmezı, Vécse és Varbóc birtokok részeit 

megszerzi. 
 

5,085,836. Vityai Lırinc 
Alsóvityai néven is elıfordult. 

 

5,085,840. Domokos (Parlaghy család) (okirati elıfordulása: 1342) 
 

5,085,848. János (Vízaknay család) (okirati elıfordulása: 1403) † 1416-1438 között 
Vízaknai királybíró. Comes. 

 

5,085,852. György (Haranglábi család) (okirati elıfordulása: 1370-1390) 
1382-ben a Kırösi családból szerzett birtokokat Bolyai Tamásnénak adták, egyben a tıle megvett gálfalvi 

birtokokról úgy rendelkeztek, hogy ha utód nélkül halnának el, azok szálljanak vissza rá. 
1389. beiktatja magát a désfalvi részekbe.  
1390-ben a Sárosi családdal tiltakozott, hogy az erdélyi vajda a sárosi és balázstelkei birtokaikat a saját 

Dicsıszentmártoni birtokához csatolja.  
 

5,085,888. atyai, körtvélyesi Guthi (Országh) Mihály (okirati elıfordulása: 1341-1382) † 
1382. okt. 16. után 
Deák. 
1341.11.11. napján kelt a váradi káptalan oklevele, melyben Márknak nevezik, Athya birtok ügyében. 
1382.10.16.-án kelt Erzsébet királyné oklevele, melyben még élıként szerepel. 

 

5,085,890. parlagi Parlaghy László (okirati elıfordulása: 1386-1397) † 1397. febr. 25. után 
1388-ban valószínőleg ı az a Parlagi László, aki Okics castrum várnagya. 
1390.08.07. napján Budán kelt okiratban Mária királyné utasította az egri káptalant, hogy az ı és testvéreit 

vétel címén vezessék be Nádudvar, Myssethe, Szentagátha és Ortobag birtokokba. 
1397.02.25. napján kelt a váradi káptalan elıtt az az okirat, mely szerint ı és testvérei 100 forintért 

megvásárolták Hédervári Miklóstól és fiától ezek Nádudvari birtokrészét.  
 

5,085,892. Rozgonyi Simon (okirati elıfordulása: 1360-1414) † 1414. ápr. 9. –  1414. ápr. 16. 
között; tem.: Varannó 
Részt vett I. Lajos király itáliai és török elleni hadjárataiban. 
1357-ben Tarvízió mellett megsebesült. 
1379-ben jelen volt Treviso ostrománál.  
1382–1384 között Mazoviában viselt hadat Zsigmond ırgróf hadseregében, 1383-ban súlyos sebesülést 

szerez. 
1388-1408 között udvari lovag. 
1396.09.28. napján részt vett a nikápolyi csatában. 
1397-1401 között sárosi ispán. 
1399-ben Nagyvár ostrománál vitézkedett. 
1400 körül Zsigmond hőségétıl elpártolt, ezért az 1401-ben fogságból szabaduló Zsigmond elvette tıle a 

sárosi ispánságot. 
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1403-ban a felkelıkkel tartott, azonban még idıben Zsigmond hőségére tért és ısszel Eger és Bártfa 
visszavételében jeleskedett. Harcolt a törökök elleni hadjáratokban. 

1408-ban Zsigmond király Eger visszavételével bízta meg, melyet Debrıi István és Ludán Tamás birtokolt. 
Azonban mivel csak négyszáz lovasa volt, a várbelieket szóval próbálta megadásra bízni, akik végül így 
adták fel a várat. Késıbb ezért a tettéért kapja az országbírói kinevezését. 

1409-ben a Sárkányrend tagja, báró. 
1409. március – 1414. április között országbíró. 
1409-1410 években Zsigmond külön megbízásából irányította azokat a megyei közgyőléseket, melyek 

birtoklási jogcímeket ellenıriztek. 
1410. ıszén Lengyelországi hadjáratot vezetett Stibor vajdával (10,171,802) és Tódor podóliai herceggel, 

és Szandec várát ostromolta. 
Rengeteg okiratban elıfordul. 
Sírköve fennmaradt Varannóban. 

5,085,893. N. Anna (okirati elıfordulása: 1407) / N. Margit (okirati elıfordulása: 1418-1423) 
/ Dobi Hedvig 
Jelenleg vitatott, hogy fiának, Istvánnak ki lehet az anyja, ezért Dobi Hedviget addig nem teszem meg 

édesanyává, amíg döntı bizonyíték nem kerül elı.  
 

5,085,896. Maróti János (okirati elıfordulása: 1391-1434) * 1366  † 1434. nov. 19. – 1437. 
aug. 9. között, temetve a nyitrai templomban 
1386-ban megsebesült és fogságba esett a királynék védelmében.  
1391-ben legalább két alkalommal nyert csatát a törökkel szemben. Ismét megsebesült Nagyengnél. Ezt 

követıen Zsigmond király testıre. 
1392.-ben adományba kapta Pálülése falut a királytól.  
1393 udvari lovag. 
1396-ban harcolt Nikápolynál, ahonnan súlyosan sebesülten menekült meg. Ezután nem sokkal Pozsega 

megyében megállított török és bosnyák csapatokat, ezért kapta meg késıbb a macsói bánságot. 
1397-1398 között székely ispán.  
1397 után felépítette Valpó castrumot. 
1398-ban Zsigmond királytól adományba kapta Atya várát. 
1398-1402 között macsói bán. 
1402-1410 között újra macsói bán.  
Zsigmond király híve Nápolyi László fellépése idején is, megakadályozta a magyar és dalmát felkelık 

egyesülését, amiért 1403-ban adományba kapta Gyulát és 43 faluból álló uradalmat. 
1406-ban a kalocsai érsekség kormányzója.  
1408-ban a Sárkányrend alapító tagja. 
1411-1417 között báró. 
1414.-ben friauli kormányzó. A déli határvidék védelmezése közben csatát vesztett, és Hervoja fogságába 

esett, ahol három évig raboskodott, és negyvenezer aranyért váltotta ki magát. 
1417-ben szerezte meg a karomi uradalmat a castellummal együtt a Gutkeled nb. Karomiaktól. 
1420-ban Apáti falu zálogbirtokosa, a gyulai uradalom birtokosa. 
1422-ben zálogba vette Bodolya várát, majd 1424-ben adományba kapta a várat, mely a család kihalásáig 
a család birtokában maradt (1476-ig). 
1426-ban Havasalföld visszafoglalásában részt vett. 
1427-ben adományba kapja Velike várát. 
1427-1428 között ismét macsói bán. 
1433-ban báró. 
Magnificus, rengeteg okiratban elıfordul. Nagy valószínőséggel ı építtette Marót castrumot, de a castrum 

elsı említése csak halála után, 1456-ból maradt fenn. 
A nyitrai templomban temették el. 

= 1412 
5,085,897. Jakcs Kusaly Orsolya (okirati elıfordulása: 1419-1451) † 1451 után 

1451-ben Maróti László özvegyével megvásárolták Apátit és a gyulai plébániaegyháznak adományozta. 
 

5,085,898. = 5,085,900 
5,085,899. = 5,085,901 
 

5,085,900. újlaki Újlaki László (okirati elıfordulása: 1393-1418) † 1418. ápr. 20. elıtt 
1395-ben Szentpál szomszédai között említik. 
1399-ben embereivel megakadályozta a tihanyi apátság két azonos nevő birtokának határmegállapítását.  
1400.10.06. napján testvérével a székesfehérvári konvent elıtt a csatkai pálosoknak adták a Szent Miklós-

templom melletti birtokukat. 
1400.10.18. napján testvérével és nagyanyjával alapító levelet állítottak ki a galgóci ispotály számára. 
1402-1403 között macsói bán.  
1403.05.09. napján alsólendvai Bánffy Lászlóval együtt hőtlen lett a királyhoz, majd visszatér Zsigmond 

király pártjára. 
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1403.01.11. napján Kölesden Maróti János macsói bánnal (5,085,896) fej- és jószágvesztésre ítélték 
Batthyány Töttöst Tolna vármegye közgyőlésén. (A két bán gyermekei késıbb összeházasodtak, ez is jól 
mutatja a korszak házasságpolitikáját) 

1406.01.10. napján Budán Zsigmond Garai Miklós (2,542,866) közvetítésére megbocsátotta Újlaki László 
hőtlenségét. 

1407.06.02. elıtt Ozorai Pippónak testvérével együtt 9,000 aranyért eladta Dalmad, Somogy, Marton, 
Kövesd és Szomodor birtokokat. 

1410.11.30-tól Bodrog vármegye fıispánja. 
1411.-1413. között Valkó vármegye ispánja. 
1415.12.27. napján kelt Avignonban kelt rendeletben Zsigmond király a felsorolt országnagyok között az 

elsı helyen szerepel testvérével. 
Igen sok okiratban elıfordul. 

5,085,901. stiborci Stibor Anna / Jachna (okirati elıfordulása: 1418-1431); tem.: Buda 
Síremléke darabjai megmaradtak. 
1422 körül kelt okirat szerint Újlaki László bán özvegyeként értesítette Simunowan-i Imrét (szervitorát), 

hogy sürgısen keresse fel fontos ügyek miatt. 
1327.08.22. napján kelt a nyitrai káptalan okirata, mely szerint a káptalan elıtt gimesi Forgách Péter fia 

György és társai az ellen tiltakoztak, hogy Surány várát Annának és fiának elzálogosították, mivel ıket a 
vár öröklés útján illette meg. A zálogszerzéstıl eltiltották.  

Síerköve Budán került elı. 
 

5,085,902. = 2,542,946 

5,085,903. Wolfurt Ilona (okirati elıfordulása: 1412-1445) † 1445 után 
1412-ben gyermekként említi egy okirat. 
1445-ben végrendeletet tesz, melyben megemlíti a nagyszombati fürdıt. 

 

5,085,920. Miklós (Pekri család) (okirati elıfordulása: 1385-1391) 
 

5,085,952. alsólendvai Bánffy Miklós (okirati elıfordulása: 1319-1359) † 1360. okt. elıtt 
1322-ben megszerezte Toronyhely birtokát. 
1323.03.21. napján magiszter.  
1323.11.27. napján udvari ifjú.  
1323.12.05. napján a királynéi népek comese. 
1323.12.19. napján Károly Róbert király kinevezte a kapornaki apátság védnökévé. 
1324-1443 között Zala vármegyei ispán. 
1335.06.29.-1347.07.06. között királynıi lovászmester. 
1337.01.04. napján királyi fılovászmester. 
1343. évben zalai fıispán. 
1343. május – 1346. július között szlavón bán. 
1343-ban I. (Nagy) Lajos királytól megkapta Lenti castrumot. 
1345. szeptember - 1346. július között horvát-dalmát bán. 
1346-ban a záraiak Velence elleni felkelését támogatta, Zára mellett súlyos sebesülést szenvedett, ráadásul 

árulással gyanúsították meg. Emiatt báni tisztségérıl leváltották. 
1348-ban báró. 
1349-1351 között zalai ispán. 
1353. április – 1356. február között ismét szlavón bán, I. Lajos király hadi érdemeire tekintettel nevezte ki 

bánnak. 
Horvátország visszafoglalója. 
1353. május - 1356. február között ismét horvát-dalmát bán. 
1357-1359 között királynéi tárnokmester és segesdi ispán. 
Rengeteg okiratban elıfordul. 

5,085,953. Pécz N. 
 

5,085,954. Balog nb. Széchy Miklós (okirati elıfordulása: 1336-1387) * 1320 körül † 1387. 
jún. 3. - 1387. júl. 8. 
1342-1346 között asztalnokmester.  
1343-1346 között nógrádi, sárosi, és szepesi ispán, sárosi és szepesvári várnagy. 
1345-ben a Krakkóba küldött sereg egyik vezére a csehek ellen. 
1346. július – 1349. június között horvát-dalmát és szlavón bán. 
1346-ban Nagykemlék várának honorbirtokosa. 
1350-ben I. Lajos király második nápolyi hadjáratában a király oldalán harcol, a vitézsége miatt I. Lajos 

király megerısítette Balogvár birtokában és szörényi bánná nevezte ki. 
1350-1355 között szörényi bán. 
1352-ben Litvániában hadakozott, Belznél sebesülést szenved el. 
1354-1355 között krassói ispán.  
1355. június – 1358. december között országbíró és túróci ispán. 
1359. január – 1366 augusztus között horvát-dalmát bán. 
1360-ban megszerezte Szilvásváradot birtokosztállyal, majd 1365-ben elcserélte I. (Nagy) Lajos királlyal 
Felsılendváért. 
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1365-ben Éleskı váráért elcserélte Felsılendva várát, amelyet utódaira hagyott. 
1366 augusztus – 1368 május között szlavón bán. 
1369. július – 1372. szeptember között országbíró. 
1370-ben pápai követ. 
1372. október – 1373. február között ismét szlavón bán. 
1374. november – 1375. február között ismét horvát-dalmát bán. 
1376. május – 1380 október között újra horvát-dalmát bán. 
1381-1382 között pozsonyi és vasi ispán. 
1381. január – 1384. október között ismét országbíró. 
1383-ban zalai ispán. 
I. Lajos király uralkodása alatt a délvidéket kormányozta fıképp a válságos idıszakokban. 
1385. szeptember – 1386. október között nádor, már Zsigmond király uralkodása alatt. 
1386-ban az országtanács vezetıje Mária királynı és Erzsébet anyakirályné fogságba esésekor. 
1387-ben nádor, Zsigmond király elsı nádora. 
Igen sok okiratban elıfordul. 

5,085,955. Debreceni Margit (okirati elıfordulása: 1361) 
 

5,085,960. Kompolti Péter (okirati elıfordulása: 1273-1320) † 1320.  júl. 18. elıtt 
Híres katona, Abaúj vármegyei ispán, magiszter. 
1273-ban Gyırnek a csehektıl való visszafoglalásánál vitézkedik, ezért IV. (Kun) László királytól Györk 

birtokot kapta adományba. 
1273-ban királyi étekfogómester. 
1274-ben IV. (Kun) László király megerısítette Domoszló birtokában. 
1289-ben Kompolti Péter Ányás birtokát lecserélte Verpeléti Leusták Oroszlánhegy-i birtokára. 
1291-1294 között III. András király megerısítette Tarnaörs birtokában. 
1291-ben harcolt Albert osztrák és stájer herceg ellen, mely hadjáratot a hainburgi béke zárt le.  
III. András király híve. 
1294-ben elfoglalta a Bihar megyei Adorján várát, eközben megsebesült. 
III. András király ezután megerısítette birtokaiban érdemei miatt. 
1296-ban III. András király azoknak a hospeseknek, akik Kompolti Péter domoszlói vasbányájába érkeztek 

dolgozni, vendégtelepesi jogokat adott. 
1299-ben részt vett a rákosi országgyőlésen. 
1299-ben III. András megerısítette Domoszló birtokában. 
1301.01.14. után, azaz III. András király halálát követıen Vencel király (uralkodott: 1301-1305) híve. 
1302-ben Zaránk birtokosa. 
1303-ban a királyhoz hő bárók között szerepel. 
Koronázása után Károly Róbert király híve. 
1317-tıl királynéi tárnokmester. 
1318-ban sebesi ispán. 
1319-ben Károly Róbert királytól megkapta Taskony birtokot, királyi fıpohárnokmestere volt. 
Állítólag (?) 1323-ban még hevesi ispán, ez azonban ellenırzésre szoruló információ. 
Sok okiratban elıfordul. 

= 1296 elıtt 
5,085,961. Kárászi N. (okirati elıfordulása: 1296) 

1296-ban Szentjakab birtokot kapta testvéreitıl, Kárászi Sándor bán fiaitól. 
 

5,085,968. - Heinrich III von Schlesien-Glogau, Glogau hercege kb. 1317-1369 
5,085,969. - Anna Piast † 1363. 
 

5,085,970. - Wladislaw von Schlesien-Oppeln, Oppeln hercege † 1401. 
Oppelni László, Oppeln hercege. 
1367. április – 1372. október között nádor. 
1367-1372 között Bihari, kevei, krassói, nyitrai, pozsonyi, túróci ispán. 
1367-1369 között soproni és vasi ispán. 
1372-1377 között oroszországi (halicsi) vajda. 
1372-ben között Tapolcsány várának honorbirtokosa, okleveleinek egy részét 1367-1372 között keltezi itt. 
1375-1387 között abaúji és zempléni ispán. 
1377-1379 között Lengyelország kormányzója. 
Zsigmond király híve, a czestochowai pálos kolostor alapítója (ma lengyel nemzeti kegyhely) 

5,085,971. - Elisabeth Bassaraba kb. 1340 - kb 1368 
 

5,085,972. - Wenzel von Sachsen-Wittenberg, Szász választófejedelem kb. 1335-1388 
5,085,973. - Giliola da Carrara † 1430/1434. 
 

5,085,974. - Balthasar Wettin 1336-1406 
5,085,975. - Margarethe von Hohenzollern 1359-1389/1391 
 

5,085,976. - Nicolas II Przemyslide, Troppau hercege kb. 1288-1365 
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5,085,977. - Jutta von Schlesien-Falkenberg, Falkenberg hercegnıje 
 

5,085,978. - Bolko III von Schlesien-Münsterberg, Münsterberg hercege † 1410. 
5,085,979. - Euphemia von Schlesien-Beuthen, Beuthen hercegnıje † 1411. 
 

5,086,000. = 5,085,954 
5,086,001. = 5,085,955 
 

5,086,002. garai Garay Miklós (okirati elıfordulása: 1340-1386) * 1325 † elesett Diakovár 
mellett, 1386. júl. 25.; tem.: (?) Siklós, ágostonos kanonokrendi templom 
1352.07.20. fivérével együtt a nádor elıtt elismertetik a Dráván gyakorolható révjogukat az Albomiakkal. 
Egy dátum nélküli szakadtan okiratban fivérével együtt szerepel, ahol I. Lajos király megígéri, hogy Czimba 

István esetleges magszakadása esetére az összes birtokát átruházza rájuk. 
1356.03.23. napján kelt okiratban szerepel a Hosszúbácsiakkal és a Szentmihályiakkal szemben folytatott 

perben. 
1356.09.17. napján a király neki és fivérének adományozza Czimba Petı és István újlaki (Valkó), orbovai és 

doboczi (Pozsega) birtokait. 
1356.10.07. napján a János-vitézek perjele (Baldo) eltiltja ıt és fivérét Dopsza és Negune (Valkó) birtokok 

elfoglalásától. 
1356-ban megkapta Orbova várát. 
1359-1375.02.13. között macsói bán (ennek az 1354-1355 években kelt és ellentmondó okiratok – 

miszerint már ekkor bán lenne-  tévesek). 
1360-as évektıl haláláig Érsomlyó várának honorbirtokosa. 
1369-ben fényes gyızelmet arat Lajk havasalföldi vajda ellen, majd Lázár szerb fejedelemmel szövetséget 

kötött, melyet azzal pecsételt meg, hogy a fiával összeházasította a fejedelem lányával. 
Birtokai hatalmasak voltak, már ekkor az egyik legbefolyásosabb fıúr volt. 
1372 elıtt I. (Nagy) Lajos királytól adományba kapta Cserög castrumot. 
1375-ben a török elleni elsı hadjáratban sikeresen küzdött. 
1375.10.13. – 1385. augusztus között nádor. 
1375-tıl haláláig csanádi, kevei, krassói és temesi ispán. 
Miután a királyi tanács irányítását átvette, Erzsébet királynét befolyása alá vette, és így sikerült ellenfeleit a 

hatalomból eltávolítania. 
1376-1380 között Temesvár várhoz tartozó Hodos honorbirtokosa.  
1376.01.25. - 1377.03.13. között Pozsony vármegye fıispánja. 
1379-ben a velencei hadjáratban részt vett, és tevékeny volt az 1381 évi béketárgyalásokon. 
I. (Nagy) Lajos király halála után teljhatalmát felhasználva megegyezett Erzsébet anyakirálynéval és VI. 

Károly francia királlyal, hogy összeházasítják Mária királynıt az orleans-i herceggel. Miután a terv 
elbukott, és Mária Zsigmond király felesége lett, nádori méltóságát és hatalmát elveszítette. 

1384-ben megkapta Ugod várát. 
1385. október – 1386. júniusa között horvát-dalmát bán.  
Halála elıtt, mint a lugosi kerület honorbirtokosa, Zsidóvár és Sebes várának (honor)birtokosa is volt. 
1386. februárjában II. (Kis) Károly király (uralkodott: 1385-1386) elleni merénylet fı szervezıje volt, a 

merényletnél jelen volt. 
1386. szeptemberében Gara és Diakóvár között harcolt a horvátok ellen, akik megtámadták az özvegy 

Erzsébet királynét és Mária királynıt. A királyi hölgyeket a kocsijuk elıtt puszta testével védte, a kocsi 
alatt azonban egy horvát katona átbújt és elrántotta a lábát. Így zuhant földre, ahol felkoncolta a tömeg. 

Fejét Nápolyba küldték II. (Kis) Károly király özvegyének. 
Rengeteg okiratban szerepel. 
Sírköve Siklóson, az ágostonos kanonokrendi templomból került elı. 

5,086,003. N.N. (okirati elıfordulása: 1401-1403) 
Férje halála után a veszprémi káptalant egy Garai címerrel díszített ruhával ajándékozta meg. 
1401-ben Zsigmond királyt védelmezte, míg az a fiai fogságában volt. 

 

5,086,004. Eglolf (Vöröskıi család) (okirati elıfordulása: 1353-1382) †1382-1389  
1364.05.11. napján Visegrádon I. Lajos király bizonyságlevelet állított ki, hogy Eglolf kielégítette a testvérét 

(Konrádot) Vöröskı-várért azzal az összeggel, amit Magyaróvár kiváltásáért és Szarvkı eladásáért 
kapott, és (!) visszatért hazájába. 

1363.10.23. napján zálogba vette testvérével 6000 forintért a köpcsényi várat a Kanizsaiaktól. 
1365-ben a Kanizsaiak okiratban vallanak arról, hogy Eglolf és testvére eladta számukra Szarvkı-t, és 

minden kár ellen biztosították ıket. 
1365-ben István zágrábi püspök és testvére az ellen tiltakoztak, hogy Eglolf Vöröskı várát eladta Mykch bán 

fiainak. 

5,086,005. Elisabeth von Landegg 
A „von Landegg” család ismert volt a középkorban, érdemes volna további kutatásokat folytatni. 

 

5,086,080. gersei mákfalvai „Mákvai” Márk (Pethı család) (okirati elıfordulása: 1293-1297) 
 

5,086,112. András (Sulyok család) (okirati elıfordulása: 1347-1367) 
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A lekcsei Sulyok család alapítója. 
 

5,086,192. Jakab (Hosszútóthy család) (okirati elıfordulása: 1398-1415) † 1415. máj. 22. után 
1398.09.09. napján kelt Szécsényi Frank országbíró (5,085,598) bizonyságlevele, mely szerint Laki Márton 

birtokát Spácai Oszvald és felesége magához váltotta. Laki Mártont Jakab ellenében „hatalombajban” 
marasztalták el. 

1408.07.02. napján esküdt a mánhidai nádori közgyőlésen. 
1415.05.22. napján királyi ember a Jenı pálos kolostor ügyében. 

 

5,086,194. Egervári Lırinc (okirati elıfordulása: 1389-1395) † meggyilkolták, Kapornak, 
1395. augusztus elején 
Magiszter. 
1389-ben osztozik testvéreivel.  
1394-ben megesküszik testvéreivel a zalai konvent elıtt , hogy nem tudják megállapítani az oszkói birtokuk 

határát ott, ahol az a vasvári káptalan és a város határával érintkezik. 
1395. augusztus elején Kapornakon megölték, lásd apjánál a leírást.  

 

5,086,200. Váti Tamás † 1411 elıtt 
 

5,086,472. Márk (Litassy család) 
 

5,086,596. Pongrác (Polyánkai család) 
 

5,086,600. András (Diódi család) (okirati elıfordulása: 1264-1280) 
Comes. 

 

5,086,688. Bágyon (Nadabi család) (okirati elıfordulása: 1271) 
Magiszter, Markvart comes testvére. 

 

5,086,704. Ábrahám (Ábránffy család) (okirati elıfordulása: 1341-1358) 
Királyi ember, magiszter. 

 

5,087,232. János de Lónya (Lónyay család) (okirati elıfordulása: 1325-1358) † 1358. máj. 16. 
után 
1325-1358 között magiszter. 
1327.05.18. napján Visegrádon a lónyai uradalmat Károly király a Lónyayaknak (így neki is) ítélte oda a 

füzéri várnagyok keresetével szemben. 
1329.11.21. napján kelt a zempléni tisztikar oklevele, melyben (vélhetıen neki is) menedéket vallottak 

Szakoly fiai. 
1335.03.05. napján ı és rokonai nem fogadják el Dombrád falu ügyében a leleszi választottbíróságot, 

inkább a kiszabott bírság megfizetésérıl határoztak.  
1337.08.04. napján Sárospatakon kelt okiratban az országbírói bírságszedı elismeri, hogy megfizette a 

rokonaival azt a 25 márka díjat, melyet a leleszi egyházzal kötött egyezség miatt Nagymartoni Pál 
országbírónak kellett fizetniük.  

1338.05.15. napján Visegrádon megjelent abban a perben a rokonaival, mely Szalóka birtoknak a 
Lónyayaktól való elvétel céljából indult, és végül úgy nyilatkozott a többiekkel, hogy egész Szalókát 
visszaadja a leleszi egyháznak. 

1345.05.03. napján Visegrádon kelt azon országbírói oklevél, mely szerint a leleszi prépost elleni perben 
rájuk kiszabott 30 márka bírságot megfizették.  

1346-ban pert indított a rokonaival a Szentgyörgyiekkel szemben Küke Jakab nejének leánynegyede 
ügyében. 

1347.05.20. napján Budán kelt oklevelében az országbíró megbírságolta ıket, mivel többszöri felhívásra 
sem mutatták be V. István király oklevelét.  

1351-ben testvéreivel osztozik.  
1355-ben megnyerték a pert a Szentgyörgyiekkel szemben, és így szerezték meg Naményt, ahová János be 

is költözött (Vásárosnamény), és ezután „Naményi” elınevet használt. 
1357-ben a Csengeren tartott közgyőlésen Szatmár vármegye esküdt bírája volta azon perben, mely rablók 

és tolvajok ellen folytattak  el.  
1357-ben azzal vádolták meg a Lónyay családot, hogy királyi földeket foglaltak el. Emiatt Bereg megye 

1358.05.12.-én győlést tartott, ahol Bátyut, Bótrágyot is visszakövetelték tılük, és mivel ez ellen 
tiltakoztak, az országbírói törvényszék elé idézték ıket, ahol László rokonuk járt el.  

1358.05.16. napján Visegrádon kelt országbírói döntés értelmében a Lónyayakat (így ıt is) illeti Bátyu és 
Bótrágy.  

 

5,087,234. Domahídy Miklós 
 

5,087,248. Lırinc (tibai Nagymihályi család) (okirati elıfordulása: 1307-1350) † 1350 – 1353 
között 

5,087,249. Kakas lánya N (okirati elıfordulása: 1353) † 1353. után 
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5,085,250. Ugod  
Magiszter. 

 

5,087,264. Miklós (Szirmay család) (okirati elıfordulása: 1295-1300) 
Ugocsai fıispán, Zirma építıje. 

 

5,087,328. „Ördög” Simon (Károlyi család) (okirati elıfordulása: 1322-1349) 
1345. évi okirat szerint a Szolnok megyei Lelej nevü birtok az övé. 
I. Lajos király is megemlékezik okleveleiben a vitézségérıl, és testvérei vitézségérıl, és ezért 1346 évben 

heti-vásárjogot kaptak. 
1329-ben és 1352-ben a Csomaközi családdal egyezkednek, osztozkodnak. 

 

5,087,332. „Istvándi” Kölcsey Miklós (okirati elıfordulása: 1387-1415) 
 

5,087,334. Gyulaházy János (okirati elıfordulása: 1366-1383) 
5,087,335. Lónyai N.  

Talán lónyai „Vitéz” István (okirati elıfordulása: 1387-1399) testvére. 
 

5,087,364. Imre (Szikszói család) 
 

5,087,368. Várday János (okirati elıfordulása: 1315-1357. máj. 12.) † 1357. júl. 8. elıtt 
Zsámboki Miklós (40,687,202) familiárisa, magiszter. 
1333.03.21. napján a váradhegyfoki konvent elıtt Peche birtokot megvásárolta Bolkani Fábiántól és 

Lászlótól. 
1344.09.23. napján Visegrádon kelt Miklós nádor oklevele, mely szerint Lymdur-i Tamás fia Lórándot 

kötelezték, hogy hatvanadmagával tegyen esküt Várday János ellen. Mivel az esküt letette, így a nádor a 
kereset tekintetében nyugtatta Lórándot. 

1344.11.30. napján Visegrádon kelt okirat szerint Miklós nádor oklevele szerint ı és Thusyr-i Lukács 
egyezséget kötöttek Thusyr birtok ügyében, mely szerint János Lukácsnak adta Honstusyr falubeli 
birtokrészét, Lukács pedig cserébe adja Thusyrnak Kumuro felé esı részét. 

1352.11.25. napján kelt okirat szerint Várday János és Piliskei Adas István között folyt per Pete birtok 
ügyében. A pert Miklós nádor elhalasztotta, majd 1355.02.12. napján újra elhalasztották a pert. 

1353-1354 között bihari alispán. 
1354.05.08. napján Budán kelt okiratban Miklós nádor elhalasztotta Pyryske-i Adás László fia István alperes 

ellen Pette birtok ügyében folytatott birtokpert. 
1354.11.18 után kelt okirat szerint Miklós nádor utasította a váradi káptalant, hogy János és Losonczi 

Tamás közötti vitás birtokon tartson határjárást. Érintett birtok: Surk, Geustusera, Bezdeed közötti 
Galanga birtok. 1355.01.08. után kelt okiratban jelentette a káptalan, hogy a határjárást elvégezte. 

1355.01.24. napján Budán kelt Miklós nádor bizonyságlevele, mely szerint ı és Losonczy Tamás 
megegyeztek a fenti vitás perükben, és földesküt tettek.  

1355.03.29. napján Budán kelt Miklós nádor ítéletlevele Komorovi Jánosnak Várday János elleni perében. 
1357.07.08. napján Visegrádon Mohostó birtok ügyében kelt okiratban már a fia perel, valószínőleg néhai. 

 

5,087,372. Chyre /Csire Péter (okirati elıfordulása: 1327-1351) 
Comes. 
1327.11.08. napján kelt Sándor országbíró oklevele, mely szerint Mykó fia Lıkösnek november 8-án a 

váradhegyfoki konvent elıtt tizenketted magával együtt esküt kell tennie Csire Péter ellenében 
atekintetben, hogy ártatlan Péter lovai elvesztésében. Mivel az esküt letette, az országbíró felmentette. 

5,087,373. N. Erzsébet 
 

5,087,374. „Csenkesz” Jakab (Nagymihályi család) (okirati elıfordulása: 1344-1378) † 1378. 
jan. 21. után 
1344-1370 között királynéi udvari ifjú. 
Utoljára I. (Nagy) Lajos király 1378.01.21. napján kelt oklevelében szerepelt élıként. 

 

5,087,376. Szokoly György (okirati elıfordulása: 1361-1377) 
 

5,087,378. = 1,268,536. 
5,087,379. = 1,268,537. 
 

5,087,380. telegdi Telegdi László (okirati elıfordulása: 1387-1419) † 1419. dec. 19. után 
Magiszter. 
1387.09.14. napján Debrecenben kelt okirat szerint Zsigmond király utasította a váradi káptalant, hogy 

vizsgálja ki Putnoki László panaszát, mely szerint Telegdi László és társai a panaszos Újlak birtokából 
elfoglaltak egy részt. 

1393.10.16. napján Kazán kelt okirat szerint Jolsvai Leusták nádor (1,268,502) utasította a jászói 
konventet, hogy vizsgálódjon a Putnokiak panasza ügyében, ami szerint Telegdi László a társaival 
feldúlták Wruenes birtokát, megöltek két jobbágyot, és feldúlták Look birtokon hat vlah falut, összesen 
6000 márka kárt okozva mindezzel.  



————    431431431431    ———— 

 
 

1395-ben a Bélay-család perében idézik. 
1405.07.12. napján kelt okirat szerint a váradi káptalan elıtt ı és társai a pálosok Várad mellett lévı Szőz 

Mária kolostorának adományozták Mézesmál szöllıjüket. 
1406-ban (fı)ajtónálló mester. 
1406.01.07. napján Zsigmond király neki adományozta Zekecsıt és Oroszit. 
1419.12.19. napján Zsigmond király átírta az 1344-ben kelt oklevelet, amely (érintve Telegdi Lászlót is) a 

Telegdiek és Makófalvyak közötti birtokpert eldöntötte. 
Bihar megyébıl visszaköltözött Csanád megyébe. 

= 1379 elıtt 
5,087,381. homonnai Drugeth Anna (okirati elıfordulása: 1379-1419) † 1419. dec.19. után 

1379-ben Szalánc birtokosa. 
 

5,087,382. Debreceni László (okirati elıfordulása: 1382-1400) * 1366 † 1404. szept. 12. elıtt 
Az utolsó férfi Debreceni leszármazó. 
1395-ben (1398-ban?) Debrecen birtokosa és Monoki Sandrinnal a helyi céhnek szabályzatot adott 

gyapjúmővesek és posztócsapók részére. 
1400-ben Haláp birtokosa. 
1400.05.12. napján a váradi káptalan elıtt kötelezte magát, hogy 350 kisforinttal kielégíti Jakab fia István 

özvegyét, Dobi Margitot, aki ekkor már Telegdi Miklós felesége volt. 
1404.09.12. napján Debrecen „királyi civitas” volt, ezért feltételezhetı, hogy ekkor már nem élt, kb. 38 

évesen halt meg. 

5,087,383. N.N. (okirati elıfordulása: 1405-1424) † 1424 után 
1408-ban Macs birtokon lakott. 
1414-ben vizsgálódtak, hogy ı és Monoki Sandrin özvegye jobbágyai papi adózást törvényesen tagadták-e 

meg. A vizsgálatot az özvegyek megakadályozták. 
1414-ben eltiltják Macs falu elfoglalásától. 
1415.01.02. napján Esztergomban Zsigmond király utasította az egri vikáriust, hogy halassza el a pert, 

melyet ı és Monoki Sandrin özvegye indított a Várdaiak ellen Hosszúmacs birtokkal összefüggésben. 
1417.02.21. napján Esztergomban Vicedomini Máté esztergomi érsek vikáriusa kötelezte ıt és Monoki 

Simon özvegyét okiratok bemutatására Kisvárdai Miklós, Mihály és Pelbárt elleni perben. 
1419.04.10. napján Budán, Zisgmond király utasítja a leleszi konventet, hogy az özvegyeket a fenti ügyben  
idézzék. Az ügy elızménye és a pertársaság oka az lehetett, hogy 1395-ben Debreceni László és Monoki 

Sandrin volt a földesura Debrecennek. 
1424-ben ıt és lányát idézték az esztergomi érsek elé. 

 

5,087,384. Drág „vajda” (Drágffy család) (okirati elıfordulása: 1365-1399) † 1399-1400. dec. 
31. 
Máramarosi vajda. 
1387-1390 között székelyispán. 
1392. évi hadjáratban Zsigmond király mellett harcolt. 
1373-ben udvari familiáris.  
1377-1388 között szatmári ispán.  
1378-1382 között máramarosi ispán.  
1378-ban I. (Nagy) Lajos király neki és testvéreinek adta Nyaláb várát, a Drágffyaktól az 1403-as király el-
lenes felkelés után elvette a várat és Perényi Péternek (1,268,528) adta. Ugyancsak ebben az évben neki és 
testvérének (Balk) adta a Közép-Szolnok vármegyei Kıvár castrumot. 
1380-ben belzi várnagy.  
1385-1399 között újra máramarosi ispán. 
1391.04.19. napján Tordán kelt okiratban Zsigmond király elhalasztotta a Nagybánya és Felsıbánya 

bányavárosoknak és polgárainak Drág vajda elleni perét, mely erdık használatának akadályoztatása 
miatt indult. A halasztás oka az volt, hogy Drág vajda Zsigmond király szolgálata miatt nem tudta az 
okiratait bemutatni, mindazonáltal az okirat szerint a felpereseknek az okiratok bemutatásáig 
engedélyezték az erdı használatát. 

1390.06.23. napján kelt okirat szerint a leleszi konvent Zsigmond király oklevele szerint megjárta Koar 
(Kovar ?) várának határait, mely vár Drág vajda és testvérének a vára volt. 

1392-ben Ugocsai ispán volt. 

5,087,385. N.N.  † 1399-1400. dec. 31. után 
1406.07.16. napján kelt okirat szerint Zsigmond király Bukeni Gergelynek és társainak új adományként 

adta Buken birtokot arra tekintettel, hogy ezen birtok kifosztásakor a birtok eredeti okleveleit Drág vajda 
özvegye és fiai elvitték.  

5,087,386. = 1,268,536 
5,087,387. = 1,268,537 
 

5,087,392. Miklós (Kecseti család) (okirati elıfordulása: 1363) 
 

5,087,394. Szentkirályi István (okirati elıfordulása: 1408-1447) 
5,087,395. Méhesi Margit 
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5,087,396. farnasi „Veres” János (Veres család) (okirati elıfordulása: 1365-1393) 
 

5,087,398. Bartányi Peres György (okirati elıfordulása: 1403-1424) 
Más néven „Detrehi” György. 
Újlaki László és Imre familiárisa, magiszter.  
1412.09.08. napján macsói vicebán, rengeteg okiratban szerepel e tisztségében. 
1415.12.18. napján Zsigmond király utasította az erdélyi vajdát, hogy vizsgálja ki Peres György panaszát, 

miszerint elfoglaltsága alatt a mostohafia (Ferenc) október 18. napja körül rátámadt „Tetreh” birtokára, 
onnan elızte feleségét és közös gyermeküket. 

= 1403 elıtt 
5,087,399. Detrehi „Urkundfi”  Ilona (okirati elıfordulása: 1403-1424) 

1403-ban visszakapta Gérest a hőtlen Szilvási Andrástól.  
1406.02.28. napján Tordán kelt okirat szerint János erdélyi vajda értesítette az erdélyi káptalant, hogy ı és 

társai Detrech, Kook, Mindszent, Zerdalaka, Geres stb birtokokba be kívánja magát iktatni, ezért 
intézkedést kért. 

1412 07.14. elıtt fiúsítja az apja a Torda vármegyei birtokokban (Tetreh, Kók, Gérestelke, Tordalak). 
1408.03.16. napján birtok és örökösödési megállapodást köt rokonaival. 
1415.10.27. napján kelt okirat szerint a kolozsmonostori konvent elıtt a férje képviselte, és bemutatta 

Thomassy János és Lack Jakab erdélyi vajdák Tordán kelt oklevelét. Ezután kérte, hogy a konvent 
pátens formában írja azt át, ami meg is történt. 

1424.11.29. napján Zsigmond királytól férjével, gyermekeivel ítélkezési (nem pallos) jogot kaptak arra, 
hogy Tetreh helységben jobbágyaik, cselédeik fölött. Az ítélkezési jog nem terjedt ki a bőnügyekre. 

 

5,087,420. György (Zutori / Kémeri / Középföldi család) (okirati elıfordulása: 1335-1358) 
 

5,087,472. rimaszécsi Szécsi / Széchy Frank / Ferenc (okirati elıfordulása: 1405-1432) † 
1432. ápr. 27. után 
1432–ben aulicus. 
1432.04.27. napján kelt az egri káptalan okirata, melyben még élıként szerepel. 

 

5,087,474. = 317,122 
5,087,475. = 317,123 
 

5,087,476. serkei Lorántffy Loránd (okirati elıfordulása: 1394-1415)  † 1417. jan. 18. elıtt 
Magiszter. 

5,087,477. lackfi Laczkfi Katalin (okirati elıfordulása: 1397-1421) † 1421. febr. 28. után 
1421.02.28. napján kelt az egri káptalan okirata, melyben még élıként szerepel. 

 

5,087,480. = 317,122 
5,087,481. = 317,123 
 

5,087,482. perényi Perényi Dániel (okirati elıfordulása: 1402-1428) † 1428 - 1430 jún. 30 között 
1426.07.30. napján kelt okiratban a szepesi káptalan jelentette Garai Miklós nádornak (2,512,866), hogy 

1426.06.20. napján kelt parancsa alapján tanúvallatást tartott, amely bizonyította, hogy Perényi Dániel 
Mochnya birtokon lakó jobbágyai a panaszosok földjét elszántották.  

5,087,483. Serkei Erzsébet (okirati elıfordulása: 1430-1449) † 1449. márc. 23. után 
1430.03.03. napján Budán kelt okirat szerint Garai László nádor bizonyította, hogy Serkei Erzsébet 

beperelte Serkei Lászlót Kappla vár, Serke, Damasfalwa, Thamasfeldew, Pagor, Zele stb. birtokok 
ügyében. A felek végül békés (igen bonyolult) egyezséget kötöttek. 

1449.03.23. napján Budán kelt okiratban Garai László nádor igazolja, hogy (özvegyként) pert indított Serkei 
László ellen, több megyében található birtokok felosztása miatt. Az oklevél érdekes, egyéb kérdésekben 
is adatokat rögzít pl.: leánynegyed. 

 

5,087,484. Csarnavodai Jakab (okirati elıfordulása: 1409-1433) 
Királyi ember. 
1409.10.05. napján Csengerben Perényi Péter máramarosi ispán (1,268,528) oklevele a gonosztevık 

elszaporodásáról, mely a szeptember 30. napján Csenger mellett tartott közgyőlésre utal, ahol nemesek 
ülnököltek, köztük Csarnavodai Jakab. 

1429-ben a leleszi konvent vizsgálati parancsa az ı és rokonai javára a terebesi és bábolnai jobbágyok 
ellen, az ı két jobbágyuk elhurcolása ügyében. 

5,087,485. Kistárkányi Apollónia (okirati elıfordulása: 1409-1433) † 1433. elıtt 
 

5,087,488. Mihály (Kendeffy család) 
 

5,087,520. Potholch (Patóchy család) 
 

5,087,522. = 10,171,792 
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5,087,536. „Mindszenti” László (Czibak család) (okirati elıfordulása: 1382-1403) 
Magiszter. 
1389-ben pallosjogot kapott. 

 

5,087,544. = 10,174,752 
 

5,087,552. bethleni Bethleni János / Iván (okirati elıfordulása: 1329-1349) † 1358 elıtt 
1336-ban az erdélyi káptalan elıtt tiltakozott a maga és testvére nevében Henning ellen, akivel 

pereskedtek. Henning a per befejezte elıtt 50 márkás kárt okozva hatalmaskodott. 
 

5,087,556. pomázi Cikó (Péter) (okirati elıfordulása: 1323-1359) † 1359. aug. 15. elıtt 
1323 relator. 
1336-1345 között fejérkıi várnagy. 
1344-1347 között kırösszegi várnagy. 
1346-1347 között tapolcsányi várnagy. 
1347-1359 között borsodi és tornai ispán. 
1353-1359 között tárnokmester. 
1356-1357 között királynéi tárnokmester. 

 

5,087,568. Somkereki László (Erdélyi család) (okirati elıfordulása: 1325-1381)  
Magiszter. 
1325.09.19. napján Apa-fia Jakab társaival eltiltotta az ısi birtok elidegenítésétıl. 1329.10.06. napján Gilét 

fiai és a Bethlenek közötti per, mely az ısi birtokok miatt indult, visszakapta testvéreivel Udvarhelyet és 
Kocsot. 

1333.07.19. napján az erdélyi káptalan elıtt egyrészt a maga és mások nevében elıadta, másrészt 
Gombasy Domokos megerısítette, hogy ha Domokos felesége (László nıvére) örökös nélkül halna meg, 
akkor Sumkerek birtokát a kıegyházzal együtt testvérei (László, Mihály, Vecse) öröklik. 

1356-1380 között ı és családja pereskedett a Fataiakkal Csépán és Fata ügyében. 
1360-as években ı és fiai a Bethlen családtagokat perelték Berethe, Szekérberethe és Egres miatt. A per 

„eldurvult”, a Bethlenek 1364.01.13. napján megtagadták a nemzetségi és osztályos kapcsolatot Becse 
és Apa leszármazóival annak ellenére, hogy László és fiai 1360-ban az erdélyi káptalantól beszerezték 
annak az 1304. évi oklevelét, melyben egyértelmően szerepel, hogy a Bethlenek és Becse és Apa fiai 
vérrokonok. Végül ezen okirat alapján nyerték meg a pert.  

1363.04.14. napján a kolozsmonostori konvent igazolta Gombasy Domokos végrendeletét, mely szerint az 
ıt illetı Sumkerek birtokot Lászlóra és fivéreire hagyta. 

1363.12.09. napján az erdélyi káptalan átírta a kérésére saját 1333.07.19. napján kelt oklevelét. 
1364.09.15. napján jelentette az erdélyi káptalan, hogy a július 30-án kelt Dénes vajda parancsára, 

augusztus 11-én beiktatta Lászlót és fiait Berethe, Zekerberethe és Grus birtokokba. A parancsban 
László „Nymigis”-i László néven szerepel. 

1364. 07.16. napján egyességet kötöttek Becse összes leszármazója. A két család szövetségre és kölcsönös 
örökösödésre szerzıdött egymással. 

5,087,570. Méhesi Gerı 
 

5,087,572. „Szigeti” Antimus (Antimus család) (okirati elıfordulása: 1344-1400) † 1400. 
okt.10. után 
Udvari lovag. 
1347-ben erdélyi vajda. 
1375.09.01. napján kelt okiratban az egyházi Terpech birtokot hőbérbe szerezte meg fiaival évi 8 márkáért. 
1375.11.29. napján kelt a somogyi konvent oklevele, mely szerint a konvent vizsgálta, hogy ı és György fia 

adott-e és milyen elégtételt Demeter fia Györgynek és anyjának birtokelvétel, ménesük elvétele és 
hatalmaskodás miatt. A vizsgálat szerint a sértettek úgy nyilatkoztak, hogy elégtételt kaptak. 

1377.10.05. napján Visegrádon kelt I. (Nagy) Lajos király bizonyságlevele, amely szerint Turpech birtokot a 
Szent Egyed monostor hőbér címén átadta (ismét) nekik évi 20 forint ellenében. (1 forint = 100 dénár) 

1391.07.16. napján a pécsváradi konvent elıtt folyt ügyben fogott bíró. 
1400.03.04. napján a somogyi konvent okiratában Fejéregyházi Katalin (Szobi Domokosné) a birtokait neki, 

és gyerekeinek adta. 
1400.10.10. napján Zechen-ben kelt okiratban Szécsényi Frank (5,085,598) és fia László neki és 

gyerekeinek adományozta Tapson és Terebezd birtokokhoz kapcsolt jogaikat. 
Sok okiratban elıfordul. 

= 1347. márc.1. elıtt 
5,087,573. N. Jusztina (okirati elıfordulása: 1347-1364) † 1364. febr. 3. után 

1347.03.01. napján Budán kelt I. Lajos király bizonyságlevele szerint Szécsényi Tamás (20,342,392) volt 
erdélyi vajda a maga és fia Szécsényi Kónya (10,171,196) nevében is Antimusnak (Antal) adta Terebesd 
és Tapsony birtokait tartozékokkal, mivel az ı kedves rokonát (!) vette feleségül. Az okiratot 
1364.08.03. napján átírta Lajos király az okiratot, Jusztína még élt ekkor. Érdemes volna komolyabb 
kutatást végezni Jusztina azonosítása céljából, mivel lehetséges, hogy a Szécsényi családból származott. 
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5,087,576. „Felpinc” Miklós (Dárói Majos család) (okirati elıfordulása: 1334-1358) † 1358. 
okt. 24.  
1350-ben udvari lovag. 
1358-ban Dáró várának birtokosa, ı örökítette a várat a dárói Majos családra (leszármazóira). 
1358.10.24. napján Visegrádon kelt Szécsi Miklós országbíró (5,085,954) oklevele Dombó birtok ügyében, 
ebben még élıként szerepel. 

 

5,087,616. „Gezsényi” János (nagymihályi Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1335-1376) † 
1378 elıtt 

 

5,087,736. = 634,880 
5,087,737. = 634,881 
 

5,087,776. Márton de Albis (Zólyomi  család) (okirati elıfordulása: 1362-1393) † 1393. nov. 
1. után 
Magiszter. 
1393.11.01. napján kelt Zsigmond király oklevele, ebben még élıként szerepel. 

 

5,087,780. = 2,543,684. 
5,087,781. = 2,543,685. 
 

5,088,256. = 2,542,944.   
5,088,257. = 2,542,945 
 

5,088,258. Kolosvári Tamás (okirati elıfordulása: 1410-1425) 
1410-1425 között aradi ispán. 

 

5,088,260. = 10,171,696 
5,088,261. = 10,171,697 
 

5,088,262. = 1,271,892 
 

5,088,512. László / Lack (Sztritei család) (okirati elıfordulása: 1290-1329) 
Zempléni fıispán, magiszter. 
1305-ben Újhely várának birtokosa. 
1321-ben Károly Róbert elcserélte vele és rokonaival a pataki uradalomért Borostyán castrumot, akiknek 
utódai majd 1355-ben osztályt tettek rajta. 

5,088,513. Aba nb. Györkei Bodon lánya 
 

5,088,528. = 40,684,580 
 

5,088,530. Nagymihályi László (okirati elıfordulása: 1307-1360) 
Magiszter. 
Sztáray levéltárban találhatók róla oklevelek. 

5,088,531. Ráskai Klára (okirati elıfordulása: 1356-1373) 
 

5,088,536. Pányi Ugrin (okirati elıfordulása: 1278-1317) 
1299-ben comes. 
1317-ben magiszter. 

 

5,088,538. „libercsei” Tompos Tamás (okirati elıfordulása: 1291-1309) 
 

5,089,744. Miklós (Bellyéni család) 
 

5,089,408. László (Kerepeczi család) (okirati elıfordulása: 1328-1358) 
 

5,089,412. Czinege János (okirati elıfordulása: 1330) 
 

5,089,536. Vid / Vitus (Berencsi család) 
A család birtokai: Berencs, Hym, Buzita, Reste. 

 

5,089,920. Tabajdi Kalandai Miklós (Kornis család) (okirati elıfordulása: 1369-1380)  
 

5,089,936. Ders de Wayda (Jánoky család) (okirati elıfordulása: 1389-1398) † 1398 – 1419. 
ápr. 29. között 
1419.04.29. napján kelt a jászói konvent okirata,ekkor már özvegyként szerepel a felesége. 
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5,089,937. N. Erzsébet † 1419. ápr. 29. után 
1419.04.29. napján kelt a jászói konvent okirata,ekkor már özvegyként szerepel. 

 

5,089,952. Fánchy Bertalan (okirati elıfordulása: 1398-1435) 
1398-1435 között udvari lovag. 
1405-ben nagykemléki várnagy. 

 

5,089,954. Batthyány László (okirati elıfordulása: 1397-1437) 
5,089,955. N. Magdolna 

Egyes források Batthyány László feleségének (Engel Pál adataitól eltérıen) Ipoltfi Erzsébetet tartják. Arra az 
esetre, ha ez valós adat lenne, megadom Ipoltfi Erzsébet ısfáját: 

5,089,955. Ipoltfi Erzsébet 
 

10,179,910. „ipoltfalvi” Ipoltfi Tamás (okirati elıfordulása: 1394-1407) 
 

20,359,820. György (Ipoltfi család) (okirati elıfordulása: 1364-1374) 
 

40,719,640. „de genere Elye” Ipolit (Ipoltfi család) (okirati elıfordulása: 1324) 
 

81,439,280. Miklós (Ipoltfi család) (okirati elıfordulása: 1273-1279)  
 

162,878,560. Ellyey Ipolit (Ipoltfi család) 
 

5,090,000. = 162,724,480 
 

5,090,002. = 5,074,156 
5,090,003.=  5,074,157 
 

5,090,304. = 81,332,744 
 

5,090,320. lánczi Lánczi István (okirati elıfordulása: 1428) 
 

5,090,400. László (Szakolyi család) (okirati elıfordulása: 1444) 
5,090,401. Fáy (?) Orsolya 

Utóbb Kemechei Bálint felesége. 
 

5,090,816. László (Monoky család) (okirati elıfordulása: 1310-1333) 
Comes. 

5,090,817. N.N. 
Szentandrási Apród István nıvérének lánya. 

 

5,091,040. Zombory János (okirati elıfordulása: 1363) 
 

5,091,072. gagyi Báthory János 
Mivel Engel Pál nem ismeri ezeket az adatokat, a családi levéltár adatait csak itt jelzem: 
Báthory János férfiága okirati elıfordulással: Miklós (1330), Miklós (1327) Péter (1330!), Péter (1288-1301) 

 

5,091,200. Demeter (Barna család) (okirati elıfordulása: 1353) 
 

5,091,204. Beretki Péter 
 

5,091,248. Tornallyay Benkus / Benedek (okirati elıfordulása: 1361-1381) 
1361.04.13. napján Visegrádon kelt okiratban Bebek István (5,085,586.) országbíró utasította a váci 

káptalant, hogy tartson határjárást Tornallyay Jánosnak Benkus és társai elleni perében. A per Kwy 
birtokra vonatkozott. Az oklevél szerint, amennyiben elfogadásra kerülnek Béla király oklevelében 
meghatározott határjeleket, akkor az országbíró utasította a káptalant, hogy 1/3 – 2/3 arányban iktassa 
be a feleket. A határjárásról május 31.-én tett jelentést a káptalan. 

1367.04.02. napján Visegrádon kelt Bebek István (5,085,586.) országbíró bizonyságlevele, mely szerint ıt 
és társait bírsággal sújtotta, mivel nem jelentek meg a Kwy iránti perben, mely per 1369.06.13. napján 
is tartott. 

1369.06.25. napján Bebek István (5,085,586) országbíró utasította a jászói konventet, hogy idéztesse ıt és 
társait a királyi kúriába. 

1369.08.01. - 1370.03.27. között kelt okirat szerint Szécsi Miklós országbíró (5,085,954) Tornallyay 
literátus János felperesnek az ellene és társai ellen indított perében kötelezı esküt írt elı a felperes 
részére tizenkettedmagával a Kwy birtok határai tekintetében. Az esküt a felperes letette. Ugyanebben 
az ügyben felmerült, hogy ez egyik eskütárs nem volt nemes, ezért ezt kivizsgálták, majd 
megállapították, hogy a tanú nemes volt. 

1372.02.29. napján kelt Szécsi Miklós (5,085,954)  ítéletlevele a fenti ügyben, a felperest a birtok 1/3-ba, 
az alpereseket a birtok 2/3-ba ítélte, és elrendelte ekkénti beiktatásukat. 

5,091,249. Jolsvafıi Klára (okirati elıfordulása: 1364) 
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5,092,096. „Vajdai” „Szuhai” Demeter (Csery család) (okirati elıfordulása: 1266-1288) † 
1288 – 1290 között 
Comes. 
1275-1278 között honti ispán. 
1280-ban barsi ispán. 

5,092,097. Zólyomi Gyarmati Kata (okirati elıfordulása: 1290) † 1290 után 
 

5,092,352. Ithre (Ete) (Kubinyi család) (okirati elıfordulása: 1288) 
Comes. 
1288-ban György testvérével megvette liptói Lászlótól és Domokostól 40 ezüst márkáért a túróci konvent 

elıtt Gatál környéki birtokot. Valószínőleg Revúcze környékén voltak birtokosok, vagy esetleg a királyi 
szolgálat miatt tartózkodtak a környéken. György a Meskó család ıse lett. 

 

5,092,368. János (Beniczky család) (okirati elıfordulása: 1287-1337) 
5,092,369. kisrákói és bisztriczkai lehotkai Lehoczky Erzsébet 
 

5,092,480. Péter (Palugyay család) (okirati elıfordulása: 1240-1286) 
 

5,092,482. Kürtösi Fülöp (okirati elıfordulása: 1278-1302)  
Magiszter, comes. 
Iványi István könyvében Kürtösi Demeter magiszter Kürtösi Anna apja. Ezzel szemben Engel Pál és a TURUL 

tartalmazza a helyes genealógiát, ezért az ott közölt adatokat építettem be. 
Kora híres vitéze.  
1278-ban a cseh háborúban egy cseh katonát, 1281-ben a kun hadjáratban három kun vitézt foglyul ejtett.  
1282-ben érdemeire tekintettel IV. (Kun) László királytól Ponik erdıbirtokot kapott. 
1290-ben III. András seregében Bécs váránál harcolt és megsebesül. 
Ezután a Borsafiak elleni hadjáratban, Adorjánváránál nyíltól megsebesült. 
1291-ben Demeter zólyomi ispán megbízottja, valószínőleg ı az elsı zólyomi alispán. 
1295-ben vejével, Palugyai Andrással együtt új adományt szerez Ponikra. Ezután Ponikra telepedett. 
1296-ban királyi ember. 
1302-ben póniki birtoka egy részét átadja vejének. 

 

5,092,484. Bogomér (Baán család) (okirati elıfordulása: 1244-1286) 
1267-ben vitézsége miatt IV. Béla királytól hatalmas erdıt kapott a Fekete- és Fehér Vág folyótól a Hernád-

forrásig terjed. 
 

5,092,560. János (Neczpály család) (okirati elıfordulása: 1274-1297) 
Comes. 
1274.08.24. napján IV. (Kun) László király ıt másokkal hőséges szolgálataikért Bulgáriában, Gyır 

visszavételénél és a csehek elleni harcokban tanúsított vitézségük miatt nekik adományozta a királyi 
vizslások Kok nevő földjét. 

1287.01.01. - 1287.06.23. között valamikor IV. (Kun) László király a csehek, kunok elleni hadjáratokban 
tanúsított vitézsége miatt neki és testvéreinek adományozta Nachpal földjét. 

1295.04.24. napján kelt III. András király oklevele, mely szerint uralkodása kezdetén elvette tıle és 
rokonaitól Nachpal földet, melyet IV. (Kun) László királytól kaptak, azonban arra tekintettel, hogy János, 
Albert (Ausztriai és Stájerország hercege) elleni csatákban Bécs alatt és Adryan váránál vitézséget 
tanúsított, és meg is sebesült, visszaadta a földet és megerısítette IV. (Kun) László király 1287 évi 
oklevelét. 

 

5,092,562. Gáji „Macska” Mocsk / János (okirati elıfordulása: 1340-1346) † 1346. febr. 10. 
után 
Comes. 
1340.05.31.-án Károly Róbert királytól kapta Gaji és Polun birtokot. 
1346.02.10. napján Jakab esztergomi vikárius oklevelében szerepel utoljára élıként. 

 

5,092,576. Miklós (Majthényi család) (okirati elıfordulása: 1246-1260) 
 

5,092,592. Zaad (Lipthay család) (okirati elıfordulása: 1312-1353) 
1341-ben ı és testvérei Likvát elcserélték Károly Róbert királlyal Lubellére, ezért 1435-ig „lubellei” elınevet 

is használtak. 
 

5,092,608. László comes de genere Salamon (Esterházy család) (okirati elıfordulása: 1272-
1302) 
Comes. 
1272-ben Thoti (Zala megye) birtokosa. 
1302-ben a veszprémi káptalan elıtt megvette Lörenthey Gergely Leurenthei részbirtokát négy dínárért. 

 

5,092,626. Ábrahám (Tankházy család)  (okirati elıfordulása: 1314-1321) 
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Comes. 
 

5,092,656. = 2,546,384. 
 

5,092,672. Tamás (Bessenyei család) (okirati elıfordulása: 1400-1431) 
5,092,688. Péter (Pónya család) (okirati elıfordulása: 1327) 
 

5,092,752. Gyula de genere Salamon (Tankházy család) 
 

5,092,768. Illés de genere Salamon (Wathay család) 
 

5,092,832. Keeped-i / Képedi Arnold (Temesközi család) 
 

5,092,896. „Ardói” Miklós (Ujhelyi család) (okirati elıfordulása: 1303-1334) † 1334. aug. 15. 
után 
Utoljára 1334.08.15. napján kelt az egri káptalan oklevele, melyben még élıként szerepel. 

 

5,092,900. = 5,073,824. 
 

5,092,902. = 20,342,290. 
 

5,092,904. Lukács (Ibrányi család) (okirati elıfordulása: 1316-1349) 
Egy hamis oklevél szerint Károly Róbert oldalán harcolt Macsó várának ostrománál, majd Dózsa vajda 

(20,343,820) oldalán harcolt a Borsa Kopaszok ellen. 
1335-1339. között testvérével (Gergely) osztályt tettek, ekkor már Ibrány és Halász birtokosai.  
1349-ben Szabolcs vármegye ülnöke. 

 

5,092,928. Karácson (Bilkey család) (okirati elıfordulása: 1338-1347) † 1347 
Bereg vármegyei vajda. 
1331 - 1334 között Havaselırıl Beregmegyébe telepedett át családjával, embereivel, ekkor kapta meg a 

bilkei kenézséget. 
1339.01.30. napján kelt az egri káptalan oklevele, melyben a káptalan jelentette Károly Róbert királynak, 

hogy az 1338.11.15. napján Visegrádon kelt oklevele szerint Karácsonnak a Bilke-i birtokát 
meghatárolta. 

1342-ben perbe fogták a máraramarosi oláh vajda Moldvába történı kiköltözésével kapcsolatos ügyben, 
azonban igazolta ártatlanságát, és így I. Lajos király meghagyta, hogy Karácsont perelni, marasztalni 
senki ne merje. 

1343-1347 között a Beregi oláhok vajdája, az erdélyi felkelık elleni harcokban vitézkedett. 
1345-ben a leleszi konvent elıtt egyezséget kötött Csetfalva birtokosaival ezek jobbágyainak jószágaiban 

okozott károk miatt, mely kár fejében Karácson nyolc márka kassai garast fizetett. 
 

5,092,984. hosszúmezei Dolhay Bogdán (Petrovay család) (okirati elıfordulása: 1398-1421) 
1398-ban Zsigmond királytól adományt kap Sarkadra. 
1405-ben Zsigmond király kivette birtokait a megyei bíráskodás alól (privilégium). 
1411-ben Zsigmond királytól adományba kapta Petrova, Leordina, Ruszkova, Havasmezı, Szurdok, 

Rozsálya, Sajó és Batiza falvakat. 
1416.12.16. napján a leleszi konvent oklevele szerint (Zsigmond királyhoz) arról ír, hogy Dolhay Miklós 

ellenében idézte ıt és Dolhay Györgyöt. 
1417.02.17. napján Budán Perényi Péter országbíró (1,268,528) megbíráságolta Dolhay Bogdánt és 

Györgyöt Dolhay Miklós elleni perében, mivel ezek távol maradtak. 
1417.02.19. napján Budán Perényi Péter országbíró (1,268,528) kötelezte a leleszi konventet, hogy 

idéztesse Dolhay Bogdánt és Györgyöt a Dolha birtokon elkövetett hatalmaskodásuk miatti perben 
három vásáron történı kikiáltással.  

1417.04.13. napján a leleszi konvent értesíti Zsigmondot, hogy a fenti kikiáltás Vári, Kászony és 
Lampertszász városokban megtörtént. 

1417.12.01. napján Budán Perényi Péter (1,268,528)  újra megbírságolja ıket távolmaradásuk miatt. 
1418.09.27. napján a leleszi konventnek Zsigmond királyhoz írt oklevele szerint neki és testvéreinek Bereg 

megyei birtokait felbecsülte, a Máramaros megyei birtokok felbecsülését Dolhay György 
megakadályozta. 

1418-ban hatalmaskodási ügyben marasztalták el, és (egészbeni ?) jószágvesztésre ítélték. A jószágok 
voltak: Borsova, Sarkad, Bronyka, Románpataka, Dolha, Polánya, Lordina, Rosály, Batizháza, Bélaháza, 
Oraszfalu stb. 

1419.03.23. napján Székesfehérváron Perényi Péter országbíró (1,268,528) a leleszi konventet utasította, 
hogy foglalja le a hatalmaskodásai miatt jószágvesztésre ítélt Dolhay Bogdán birtokát, melybıl 1/3-ot 
adjon ki Dolhay Miklós javára. 

 

5,093,124. „Disznojói” Cseh Péter (Geréb család) (okirati elıfordulása: 1291-1332) † 1332 - 
1338 között 
Magiszter. 
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5,093,125. Talmácsi Katalin (okirati elıfordulása: 1319-1353) † 1353 után 
 

5,093,126. Kelneki Mihály (okirati elıfordulása: 1313-1345) † 1345 után 
Comes. 
1324-ben testvérével, Mihállyal eltiltották Vizaknai Alárdot Ryngelkirch eladásától, ekkor springi és 

gergelyfáji birtokokkal bírt. 
1329-ben ugyancsak ık ketten kérték és kapták a gyulafejérvári káptalan oklevelét, ami szerint Bokay 

András a Wyngarthkeerh (Vingárt) nevő birtokot átengedte nekik. 
1334-ben megakadályozta András erdélyi püspök springi dézsmaszedését. 
1345-ben – ekkor nem volt fia - fiúsította leányait. Laczk István vajda (akinek rokona volt) 1345-ben Budán 

személyesen kérte I. Lajos királytól a fiúsítást, mely kiterjedt hét lányára (Klára, Kata, Erzsébet, Margit, 
Anych, Agatha és Ilona) Ezután született két fia: Mihály és László. 

Az oklevelek ismeretében azt gondolom, hogy az ı felesége volt Laczkfi lány vagy Laczkfi István felesége 
volt Kelneki lány. 

 

5,093,180. Dengelegi László (okirati elıfordulása: 1366-1405) 
Máramaros vármegyei alispán. 
1401.07.04. napján (valószínőleg ı) a váci káptalan elıtt Nyársapáti Miklóssal együtt kötelezte magát, hogy 

vállalják annak költségeit, hogy Jánoshidát az idegenektıl visszaszerezzék. 
A Károlyi levéltárban találhatóak vele kapcsolatos oklevelek. 

 

5,093,182. = 1,271,498. 
5,093,183. = 1,271,499. 
 

5,093,184. Miklós (Dersffy család) (okirati elıfordulása: 1321-1376) † 1376. aug. 6. után 
Utoljára élıként a fehérvári káptalan 1376.08.06.-án kelt oklevelében szerepel. 
 

5,093,188. Sági István (okirati elıfordulása: 1362-1383) 
1365.03.24. után kelt okiratban a váci káptalan jelentette I. Lajos királynak, hogy a parancsa szerint meg 

kívánta határolni Tarnóci Gergely Keszi, Szászfalu, Folkustelke birtokait, azonban ennek Sági István és 
társai ellentmondtak. 

1366.02.26. napját megelızıen kelt oklevél szerint Bebek István (5,085,586.) országbíró  elıtt a fenti 
ügyben a felek egyezséget kötöttek, mely szerint a birtokperület (kivéve Ipolyhíd és Püspökföld ügyét) 
hat békebíró ítélete alá rendelik. 1366.02.26. napja után kelt okirat szerint az egri káptalan igazolta, 
hogy a felek békebírák útján kiegyeztek. 

1367.05.01. után kelt okiratban Bebek István (5,085,586.) országbíró kötelezte az egri káptalant, hogy a 
felek között ossza meg Gerege birtokot. A megosztás teljesedésbe ment. 

1368.03.22. elıtt kelt okiratban Bebek István (5,085,586.) országbíró határjárásra kötelezte az esztergomi 
káptalant a fenti ügyben. Június 4-után jelentette a káptalan, hogy a határjárást teljesítette Forró és 
Egyházasgerege és Tırincs és Dalyo vonatkozásában, de egy helyen Kilián fia Péter ellentmondott. 

Több, hasonló ügyben szerepel, ezek azonban terjedelmi korlátok miatt itt nem kerülnek ismertetésre. 

5,093,189. tarnóci Székely Skolasztika (okirati elıfordulása: 1379-1385) 
1379-ben fiúsítva. 

 

5,093,192. Töttös István (okirati elıfordulása: 1324-1354) † 1354. jan.12 - 1354. febr. 2. kö-
zött  
Ajtónállómester, tárnokmester. 
„Becsei” néven született, majd 1340-tıl Bátmonostori nevet használta, amikor Bátmonostor birtokát 

megszerezte. 
1324.04.25. napján az esztergomi keresztesek konventje elıtt Lóránd fia Miklós és János Bagan birtokot 

eladták neki.  
1324.10.01. napján kelt okiratban Károly Róbert király neki és testvéreinek kiadott egy oklevelet, melyet 

majd 1336.05.01. napján átírt. 
1331.09.29. napján Visegrádon kelt okiratban Károly Róbert király az általa és testvére, „Vesszıs” által 

felajánlott Veresmart birtokot elfogadta egybe csereként adta nekik Borhida és Bodgorsaya birtokot. 
1331.10.03. napján a szekszárdi konvent elıtt Lırinc szekszárdi apát, valamint ı és társai egyezséget 

kötöttek Folduar birtok ügyében indult perben. Az egyezség szerint a birtokot az apátnak és társának 
átengedték, akik cserébe adták a Folduar melletti birtokrészüket és Herman erdıt. 

1332.03.09. napján a pécsi káptalan elıt tiltakoztak ı és társai az ellen, hogy Vid fiai Geechmonustura 
birtokukat eladják. 

1334.09.09. napján a kalocsai káptalan bocsátott ki számára oklevelet, ekkor barsi ispán és lévai várnagy. 
1335.02.22. napján a háji káptalan elıtt kelt okiratban Tharnoki Gergely és társai eladták neki a 

Tharnokban lévı részbirtokukat. 
1335.05.03. napján Visegrádon kelt Pál országbíró bizonyságlevele, mely szerint István megfizette azt a 

bírságot, amivel szolgája tartozott egy lóért. 
1337.02.11. napján Visegrádon kelt okiratban Pál országbíró az Abranfelde iránti pert a felek (esztergomi 

káptalan, ı és testvére) kérésére megszüntette. 
Rengeteg hasonló ügyben szerepelt, ezeket terjedelmi korlátok miatt nem közlöm. 
1343-1350 között óbudai várnagy. 
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1345-1350 között visegrádi várnagy. 
1345-ben „Becsei Töttös” engedélyt kapott, hogy egyik birtokán várat építsen, valószínőleg Kakasvárat 
(Blinja) ekkor kezdte építeni. 
1354.01.12. napján a kalocsai káptalan elıtt egy hatalmaskodási perben kiegyezett Szécsi Herceg Péterrel, 

mely szerint nála maradt a Mátyusházai rév, Kystou halastó, Hwthzygete erdı stb. 
1354.02.02. napján kelt oklevél szerint (ahol néhai) nem csupán királyi ajtónállómester, hanem királynéi 

tárnokmester is volt. Ezen oklevél szerint legalább két felesége volt. Mivel az okiratokból kiderül, hogy 
Siklósi Anics özvegyként nyugtatta Töttös elızı (!) házasságából származó két fiát Lászlót és Miklóst 
hitbére és leánynegyede kiadásáról, egyértelmő, hogy itt nem szerepeltethetı Anics anyaként, 
ellentétben a nyomtatott genealógiákkal. 

 

5,093,194. monoszlói „Csupor” István (Csupor család) (okirati elıfordulása: 1328-1338) 
Magiszter. 
Monoszló castrumának birtokosa. 

 

5,093,200. „laki” Thuz / Thwz Péter (Thuz család) (okirati elıfordulása: 1331-1349) † 1349. 
után 

 

5,093,216. „Szıke” / Kıvágóörsi Miklós (okirati elıfordulása: 1362-1383) 
Deák. 
1362-ben simontornyai várnagy.  
1366-ben döbröközi várnagy.  
Laczkfi Dénes és Imre familiárisa. 

= 1362 elıtt 
5,093,217. Kıvágóörsi Katalin (okirati elıfordulása: 1362-1380) 

1362.03.13. napján I. (Nagy) Lajos király fiúsította. 
 

5,093,218. Gutori János (okirati elıfordulása: 1387-1415) 
1387.10.06. napján Diósgyırött kelt okiratban Zsigmond király (Mária királynı és mások beleegyezésével) 

neki, udvari vitézének és rokonának, Kıvágóörsi Kis Györgynek (2,546,608) adományozta Kekche 
birtokot. 

1388-ban 28 font dénárért visszavett cselesztıi telkeket ugyanennyiért zálogba adta Kiliti Lászlónak.  
1392-ben az udvarnokszemeti részét testvéreinek adta. 
1393-ben elismerte, hogy olgyay Chuna András 10 márka dénárral kifizette ıt. 
1394-ben királyi ember. 
1400.06.30. napján kelt okiratban a pozsonyi káptalan jelentette Forgách Péternek (634,288), hogy 

utasítása szerint idézték Gutori Imrét Gutori János ellenében. 
1400-ban a Várkonyi Amadé fia Istvántól kölcsönkért 6 márka dénárt meg akarta adni Gutor birtokából.  
1400.07.10. napján kelt a pozsonyi káptalan bizonyságlevele, melyben arra kötelezte magát, hogy 

határidıben megfizet 6 márka büntetést. 
1414.09.09. napján kelt okiratban a gyıri káptalan bizonyította, hogy Gutori Jánost eltiltották a rokonai 

Genczle dunai sziget elfoglalásától, megvásárlásától. 
1414-ben Gutori Imre nem hajlnadó Jánosnak a gutori birtokrészét zálogba venni, egyébként eltiltotta ıt és 

társait, hogy a Genczel dunai szigetet Vöröskıi Wolfurt Ulriknak (2,543,002) zálogba adja. 
1415-ben a pozsonyi káptalan elıtt pereskedik Bısi Jánossal. 

= 1387. okt. 6. elıtt 
5,093,219. Ugali Erzsébet (okirati elıfordulása: 1369-1396) 

1369.12.01. napján kelt igen bonyolult és rendkívül hosszú okiratban a budai káptalan értesítette Mária 
királynıt többek között arról, hogy a felek fogott bírák útján egyezséget kívánnak kötni Ugali Pál minden 
birtokára, valamint, hogy részegyezséggel szerint Erzsébet kapta Klárával Bulduk, Thob, Choba, Cizma, 
Kapurew, Moha, Ochman stb. birtokokat.  

1371.05.27. napján kelt okiratban a budai káptalan elıtt Ugali Dénes éneklıkanonok (Erzsébet bátyja) arra 
tekintettel, hogy egyes javait a húga (Erzsébet) segítségével tudott megszerezni, átengedte neki 
valamennyi birtokát (melyet vétel és zálog címén szerzett) Fejér, Somogy, Tolna és Veszprém 
vármegyékben. 

1375.05.24. napján kelt okirat szerint a budai káptalan elıtt Ugali Miklós székesfehérvári kanonok neki és 
társának  adta a székesfehérvári és visegrádi házait. 

1382.04.03. napján Visegrádon kelt okiratban egy peres ügyben következményként alkalmazni kívánt 
beiktatásnak többedmagával ellentmondott. 

1386.09.08. napján kelt okiratban a fehérvári káptalan elıtt Ugali János és társai átengedték neki és 
társainak a következı birtokokat: Buldere, Tab, Chabo, Julya, Kozma, Kustan, Moha, Othman, Zeulus, 
Alsokekche stb. Ezen kívül átengedtek még 47 lovat csikókkal együtt. Az átadás szeptember 3-án 
történt. 1386.09.19. napján kelt okirat szerint a fehérvári káptalan elıtt Ugali János tiltakozott, hogy a 
fenti átadásnál nyugtát nem kapott. Az okiratokban Ugali Erzsébet még Nempti András  diák férje. 

Elsı férje (1369-tıl biztosan) Nempti András. 
 

5,093,220. Péter (csebi Pogány család) (okirati elıfordulása: 1328-1358) 
Magiszter. 
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5,099,392. János (Vay család) (okirati elıfordulása: 1320-1324) 
Laskody néven említik az okiratok. 
Vajay Medve fiaival és társaival hatalmaskodáson alapuló pernek ı volt a sértettje. 
A perben az egyik ellenfele (Jakab) hamis oklevelet mutatott fel, ezért ıt fej- és jószágvesztésre itélték. 
Az elvett birtokokat 1323-ban 9 márka becsértéken János letette, így 1325-ben megkapta azokat véglegesen is. 
A per azonban folyt tovább, és csak 1349-ben egyeztek ki Vajay Medve unokái János fiaival, ennek 

eredményeként a laskodi jószágot megtartották, a vajait visszaadták Vajay Medve családjának. 

 
 

24. generáció 
 

10,145,792. Merk comes de Ryva (Révay család) (okirati elıfordulása: 1238) 
 

10,145,924. Geszti Lırinc (okirati elıfordulása: 1335-1340) 
10,145,936. Doncs (Macedóniai Család) 
 

10,146,048. Niccolo (Drugeth család) † 1295 után 
Nagyon valószínő, hogy az alább közölt adatok rá vonatkoznak. 
1267-tıl szerepel okiratokban „Durget, Druetto, Drugettus, Druet, Drughettas” formában. 
1267-ben királyi tiszt.  
1275-ben Nápolyi I. Károly hőbérese. Ebben az évben a feleségével együtt elküldték Nuceriába, 
hogy Károly gyermekeinek gondozója legyenek.  
1279-ben a capuai Erazmus-torony ıre. 

10,146,049. N. Isabelle 
 

10,146,080. „Bebek” Domokos (okirati elıfordulása: 1307-1333) † 1333. 
Magiszter. Berzéte birtokosa (testvéreivel együtt szerezte vissza). 
İ nevezte magát elsıként Bebeknek. 
1318-ban osztályt tartott, ekkor Miklóssal együtt szerezte meg Pelsıcöt. 
1320-ban egyedüli tulajdonosa Pelsıcnek a vámmal és vásárral. 

 

10,146,096. Péter de Panky (Pálóci család) (okirati elıfordulása: 1306-1321) 
1306-ban Palánka birtokát átadta Ábrahám nevő szolgájának.  
1320-1321 közötti évben hőtlen, ezért jószágait (pl.: Purustyán vára) elvesztette. 

 

10,146,112. Gáspár (Szapolyai család) 
 

10,146,176. rátóti Lırinc (Gyulaffy család) (okirati elıfordulása: 1290) 
1290-ben feleségül vette Kacsics Mihály lányát, ezzel pecsételve meg a Rátót és Kacsics nemzetség közt 

megkötött békét. 

= 1290. 
10,146,177. Kacsics nb. Mihály lánya N. (okirati elıfordulása: 1290) 
 

10,146,200. szeri Pósafi István (okirati elıfordulása: 1342-1382) 
1353-1371 között udvari lovag. 
1353-ben galambóci várnagy. 
1362-ben miháldi várnagy. 
Elvileg az 1382-ben kelt Dl. 87 869. oklevélben fordul elı utoljára még élıként. 

10,146,201. Omori Klára (okirati elıfordulása: 1343) 
 

10,146,208. = 20,343,568 
 

10,146,304. Bethlen (Thurzó család) (okirati elıfordulása: 1280-1311) 
 

10,146,306. = 5,085,440 
 

10,146,432. Aba (Abaffy család) (okirati elıfordulása: 1268-1311) 
Szolgabíró. 

 

10,146,560. Subic Pál (Pavao) (Zrínyi család) (okirati elıfordulása: 1272-1312) * 1245 † 
1312. máj. 1. 
1272-ben trogíri podeszta. 
1273-ban spalatói (spliti) gróf, és IV. (Kun) László király okleveleiben bán (vicebán) tisztségben szerepel. 
Királyi parancs ellenére Trogir birtoklása érdekében „magánháborút” viselt, ami miatt báni címétıl 

megfosztották. 
1275-ben Gutkeled nembeli Miklós támogatásával horvát-dalmát bán lett. 
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1278-ban megszerezte Klis várát. 
A Velencével szembeni háborúban részt vett, 1287-ben béketárgyalásokat kezdeményezett, melynek 

eredményeként 1290.05.14. napján aláírták a békét. Ezt követıen az Anjou-ház magyarországi érdekeit 
képviselte. 

1293-1309 között szlavón (tengermelléki) bán, mivel III. András királytól az egész tengerparti bánságot 
adományba kapta. A dalmát tengerpart az uralma alá került.  

1295-ben Martell Károly örökölhetınek minısítette a báni méltóságát a családban.  
Széleskörő kapcsolatrendszerére jellemzı, hogy a Vatikánnal is szoros kapcsolatban állt. 
Knin (Tinnin) birtokosa. 
1300-ban többek között Pocitelj castrum birtokosa. 
1300. augusztusában Károly Róbertet Spalatóban fogadta, majd Zágrábban (nem a Szent Koronával) 

magyar és horvát királlyá koronáztatta.  
1302-ben a szerbek ellen hadjáratot vezetett, Bosznia egy részét elfoglalta. A minoriták támogatója volt. 
1304-ben fivérét, Mladent megölték, ekkor újra rátámadt Boszniára, ahol fiát állította bánnak. 
1308-ban erısítette meg Károly Róbert király Pál örökös boszniai bánságát.  
1310-tıl Velencével hadakozott. 
1311-ben fellázította a záraiakat Velencével szemben.  
1312-ben a béketárgyalások közben halt meg. 

10,146,561. N. Ursa (okirati elıfordulása: 1289-1303) † 1303. okt. 5. 
 

10,146,562. Duimo Veglia (Frangepán család) (okirati elıfordulása: 1323-1349) 
Pozsegai ispán. 

10,146,563. brebiri Subich Erzsébet (okirati elıfordulása: 1347) 
 

10,146,592. ursini Blagay (Babonic) Duymus (okirati elıfordulása: 1321-1369) † 1370. júl. 
21. elıtt 
1359-ben Brumen (Brubno) várának birtokosa. 

10,146,594. majnai Ratetich Bogdoszló 
 

10,146,598. N. Heinrich  
 

10,146,624. = 81,365,744 
 

10,146,640. Georgius (Nelipic család) † 1304. elıtt 
 

10,146,704. - Aldobrandino II d'Este, Modena ura † 1326. 
10,146,705. - Alda Rangoni 
 

10,146,706. - Jacopo Ariosto 
 

10,146,728. - Carlo Ruffo, Montalto grófja † 1345. 
10,146,729. - Giovanna Sanseverino 
 

10,146,736. - Enrique II El de las Mercedes de Castilla, León királya 1333-1379 
10,146,737. - Juana Manuel de Castilla 1339-1381 
 

10,146,738. - Pedro IV el Ceremonioso, Aragónia királya 1319-1387 
10,146,739. - Leonor de Aragón †1374. 
 

10,146,740. - Alfonso XI El Justiciero, Kasztília királya 1311-1350 
10,146,741. - Leonor Nuñes de Guzmán 1310-1351 
 

10,146,742. - D. Pedro I o Justiceiro, Portugália királya 1320-1367 
10,146,743. - D. Inez de Castro 1320-1355 
 

10,146,756. - Pribac Hrebeljanovic 
 

10,146,758. - Vratko Nemanja 
 

10,146,760. - Ioannes VI Palaiologos Angelos Komnenos Kantakuzenos 1294/1295-1383 
10,146,761. - Eirene Palaiologina Komnena Asanina kb 1302-1364/1369 
 

10,146,762. - Demetrios Palaiologos, bizánci császári herceg † 1343. 
10,146,763. - Theodora 
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10,146,816. Lırinc (Pongrácz család) (okirati elıfordulása: 1241) 
Comes. 
1241-ben csapatvezérként vett részt a Muhi csatában IV. Béla király oldalán. 

 

10,146,944. Bucsányi Bodok (Korlátkıi család) (okirati elıfordulása: 1261) 
 

10,147,296. István (Pethew / Petıfi család) (okirati elıfordulása: 1284) 
Források vele kapcsolatban: Karácsonyi János: A gróf Csákyak és Becskyek ısei; Turul 11 (1893) 105-111, 

tábla: 109. 
 

10,147,298. Bárkalán nb. „Szeri” Pósa (Szeri Pósa család) (okirati elıfordulása: 1306-1352) † 
1352. nov. 8. után  
1325.04.21. napján Visegrádon kelt okiratban Károly Róbert király értesítette az aradi káptalant, hogy Pósa 

(ekkor temesi kapitány) a maga számára kérte adományba Arky birtokot, ezért kérte, hogy a káptalan 
járja be a birtokhatárokat. 

1325.06.05. napján kelt az aradi káptalan bizonyságlevele, mely szerint a káptalan Keer birtoka nála van 
zálogban 9 márka ellenében (ekkor sebusi és elyedi várnagy). A birtok kiváltása elmaradt. 

1325-1355 között sebesi várnagy.  
1325-1352 között illyédi várnagy.  
1325-ben temesi ispán.  
1325-1346 között krassói ispán és harami várnagy.  
1325-1355 között a Temes vármegyei Sebes vára várnagya. 
1326.05.25. napján kelt az aradi káptalan oklevele, mely szerint Pósa a káptalan elıtt tiltakozott, hogy Bor 

és Ok fiai eladták a jóváhagyása nélkül Elleusmonostura birtokot. Ettıl (szeptemberben és októberben) 
eltiltotta ıket. 

1327.09.25. napján kelt okiratban a váradhegyfoki káptalan bizonyította, hogy Kuthe Miklós eskütételre 
kötelezte magát atekintetben, hogy Pósát és testvérét (László) nem fogta el. 

1336.03.05. napján Visegrádon kelt okiratban Károly Róbert király tájékoztatta a fehérvári káptalant, hogy 
Pósa panaszára tanúvallatást rendelt el. A panasz szerint Ugrin fiai kifosztották Pósa István nevő 
szolgáját, elvitték annak 10 márka értékő ingóságat. 

1338.04.19. napján Visegrádon kelt Károly Róbert király bizonyságlevele arról az egyezségrıl, amelyet Ker 
birtok ügyében ı és Péter fia Bathow kötöttek, melyben a birtokot felosztották. 

1339.02.06. napján Visegrádon kelt okiratban Pál országbíró elengedte Pósának azt a 12 márka tartozást, 
amivel neki tartozott. 

1339.05.10. napján Visegrádon kelt okiratban Pál országbíró nyugtatta 25 budai márka megfizetésérıl.  
1339.05.19. körül kelt okiratban Károly Róbert király érdemeire tekintettel neki adományozta Kuka (?) és 

Veteulnuk birtokokat. 
Ezután is igen sok hasonló okiratban szerepel, melyek ismertetését mellıztem terjedelmi korlátok miatt. 
1342-1346 között galambóci várnagy.  
1342-ben Érsomlyó várának honorbirtokosa. 
1349-1352 között krassói ispán. 

 

10,147,456. István de Nádasd (Nádasdy család) (okirati elıfordulása: 1265-1291) 
 

10,147,464. Mihály (Óvári család) (okirati elıfordulása: 1322-1333) 
Elvileg szerepel a Károly Róbert király által kiadott, 1322.09.12.-én kelt okiratban (Dl. 99898). 

 

10,147,520. Terjék János (okirati elıfordulása: 1357)  
 

10,147,524. Salamonvári Miklós (okirati elıfordulása: 1327-1338)  
 

10,147,648. Vid (Ráskai család) (okirati elıfordulása: 1300-1334) 
Elsı oklevél, melyben szerepel, az 1300.07.21. napján a budai káptalan által kiadott oklevél. 
Szerepel az 1331.09.17. napján Károly Róbert király által kiadott oklevélben is. 

 

10,147,652. Farkasfalvi Jakab (okirati elıfordulása: 1327-1347) † 1347. márc. 14. után 
Magiszter. 
Elsı alkalommal a szepesi káptalan 1327.06.07.-én kiadott oklevelében szerepel (Dl. 68802). 
Utoljára a szepesi káptalan 1347.03.14. napján kelt okiratában szerepel élıként (Dl. 68868) 

10,147,653. Csetneki Katalin (okirati elıfordulása: 1378) † 1378. jan. 22. 
A szepesi káptalan 1378.01.22.-én kelt okiratában Kun Miklós lányaként,és özvegykét szerepel (Dl. 6499). 

 

10,147,654. = 20,295,306  
 

10,147,680. De Cesanis Jakab (Zubor család) (okirati elıfordulása: 1355-1361) † 1361. nov. 
15. – 1367. júl. 2. között 
Dalmát eredető családból származik, anyai ágon a Nassis-családbeliekkel rokon. 
1355-ben I. Lajos király új adományként adta neki (Jandrai Sesanus Jakabnak) a szlavóniai Sowynach 

hegyet Banyawiz és Cassith falvakkal. 



————    443443443443    ———— 

 
 

1360. novembere körül kelt okiratban halasztották húsvétra a közte és Bányavíz és Cassith falvak közötti 
pert. 

1361.04.11. után kelt okiratban Szécsi Miklós bán (5,085,954) a közte és a fenti falvak lakosai pert a királyi 
kúriához teszi át. 

1361-ben kelt a vránai konvent bizonyságlevele, mely szerint tanúvallatással megállapítást nyert, hogy ıt, 
mint a király milesét többek (így Bányavízi Vladiha) nem engedték be a fenti két birtokba, valamint az 
udvarnokát sem engedték be, aki a cenzust szedte volna be. 

1361.11.15. napján Tininben kelt Szécsi Miklós horvát bán (5,085,954) ítéletlevele a fenti perben, mely 
szerint megállapítást nyert, hogy Vladiha a társaival elkergette Jakabot. 

1358.02.10.-1361 között I. Lajos király udvari lovagja, királyi tengernagy, farasi és brazzai comes, azaz 
Pharo és Brazza szigetek comese. 

1367.07.02. napján kelt I. Lajos király oklvele, melyben néhaiként említi. Az oklevél nem említi Máté fiát 
(Engel Pál ismeri), csak Mátyást, Miklóst és Jakabot. 

 

10,147,684. „Vesszıs” György (okirati elıfordulása: 1325-1360) † 1360. márc. 24. - 1361 
között 
Zólyomi, zagoriai ispán. 
1331.10.03. napján kelt okiratban a szekszárdi konvent elıtt becsei Egyed (az apja), a maga, testvére és 

fiai nevében kiegyezett a szekszárdi apáttal Folduar birtok ügyében. 
1332.04.12. napján Visegrádon kelt okiratban Károly Róbert király az ı és testvérei és apja kérésére átírta a 

saját 1331.09.29. napján kelt oklevelét. 
1334-ben testvérével megveszi Gara és Bothalma birtokot Keme fiaitól és rokonaiktól. 
1342-ben saskıi várnagy. 
Tisztségeit utoljára okiratok szerint 1360.03.24. napján viselte. 
Rá is vonatkoznak a testvérénél, Töttös Istvánnál (5,093,192) felvett okiratok. 

10,147,685. Máréi Anna 
 

10,147,686. Cseklészi Miklós (okirati elıfordulása: 1354-1389) † 1389. jan. 18. – 1391. jan. 
27. között 
1357-1358 között raholcai Kont Miklós (20,343,600), Oppelni László (5,085,970), Laczkfi Imre, Garai Miklós 

(5,086,002) (nádorok) familiárisa ás soproni alispán. 
1361.05.20. napján Visegrádon kelt oklevélben, I. Lajos király a lányait (Anglis, Maretyl, Skolasztika, Anna) 

fiúsította az ı birtokaiban, majd az oklevelet 1365.01.30. napján átírta. 
1367-1371 között pozsonyi alispán és várnagy. 
1373-ban soproni alispán. 
1378-ban detrekıi várnagy. 
1380-ban kelt okirat szerint nincs örököse. 
1380-ban I. Lajos király megerısítette Cseklész birtokában, majd 1381-ben ezt az oklevelét a király újból 

megerısítette. 
1383-ban magiszter, udvari lovag. 
1383-ban az 1361. évi fiúsítást Mária királynı megerısítette, de ekkor Skolasztikát már nem említik. 
1387.12.05. napján Budán Zsigmond király neki adja az évi cseklészi királyi vámot, azaz az ebben az évben 

itt szedett vámot. 
1388.04.08. napján Gesztes Zsigmond neki adja Kisszelincs birtokot. 
1389.01.18. napján a pozsonyi káptalan elıtt végrendeletet tett, ebben rendelkezett pl. a pozsonyi házáról 

és vámjövedelmekrıl. 

10,147,687. N. Margit (okirati elıfordulása: 1389) † 1389. jan. 27. után 
Férje végrendelete szerint a cseklészi vámot neki juttatta, majd az ı halála után lányai örököljék azzal, 

hogy a vám jövedelmébıl évi 4 font dénárt egy fél szöllıvel kapjon a cseklészi pap misemondásra. 
1389.01.27. napján a pozsonyi káptalan elıtt végrendelkezett özvegyként (!), és vagyonát leányára hagyta. 

 

10,147,688. Lukács (Derecskei család) 
 

10,147,690. Ozorai Miklós (okirati elıfordulása: 1327-1335) 
Magiszter. 
1327.06.15. napján Kálban kelt okiratban a szolgálataira tekintettel Erzsébet királyné neki adományozta 

Zakal, Endréd, Pukud (?) királynıi birtokokat. 
 

10,147,712. Budislav de genere Perkal (Keglevich család) 
 

10,147,824. János (Szentpéteri Család) (okirati elıfordulása: 1339-1351) † 1351. máj. 19. 
után 
1339.08.17. napján kelt Károly Róbert király oklevele, ebben szerepel elsı alkalommal (Dl. 90911). 
Utoljára Lırinc marchiai fıesperes 1351.05.19.-én kiadott oklevelében szerepel élıként (Df 285249). 

 

10,147,826. liszkói Bátyai István (okirati elıfordulása: 1353-1363) † 1363. márc. 15. után 
Magiszter. 
Kizárásos alapon Engel Pál adatait figyelembevéve került felépítésre Bátyai István ısfája. 
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Utoljára 1363.03.15. napján kelt, a bácsi káptalan által kiadott oklevélben szerepel léként, Engel Pál szerint 
az oklevélben így fordul elı: „St. et Lad. f-i Nic-i f-i Mart-i quondam bani, nob-es de Batya”(Dl. 91588) 

 

10,147,828. Hosszúbácsi János (okirati elıfordulása: 1354-1380) † 1380. júl. 23. után 
Engel Pál 1324-tıl ismeri forrásokban.  
1377-ben bírótárs. 
1380.07.23. napján kelt a bácsi káptalan oklevele, melyben még élıként említik (DF 265586). 

 

10,147,840. Mikó (Balassa család) (okirati elıfordulása: 1239-1254) 
1246-1252 között zólyomi ispán. 
1247 elıtt sárosi ispán. 
1247-ben IV. Béla királytól adományban kapta Ajnácskı földjét. 
1250-ben a budai káptalan elıtt ı és fia 20 ezüst márkáért Lodaan és Haalaz 4-4 ekényi földjét megvették. 
1251-ben kelt Fülöp esztergomi prépost és az esztergomi konvent bizonyságlevele, mely szerint Supk 7 

ezüst márkáért eladta neki és társának Nergues földet. 
1252-ben Fülöp esztergomi prépost és az esztergomi konvent bizonyságlevele, mely szerint Mikó 

megszerezte Busan és Ludan földeket. 
1254 elıtt kapta cserébe Árva birtokért azt a földet (Detrével, Mihállyal), amin ık vagy utódaik felépítették 

Óvárat. 
Szucsány földjét IV. Béla királytól kapta csereügyletben, vagy ı, vagy fia („Forró” Péter) építette Szucsány 

castrumot. 
Árva várát ı építette. 
 

10,147,936. Tamás (Gálszécsi-Baksa család) (okirati elıfordulása: 1217-1231) 
 

10,148,000. Fülöp (Kórógyi család) (okirati elıfordulása: 1243-1290) † 1295 elıtt 
Magiszter. 
İ és testvérei a tatárjárás után IV. Béla királyt elkisérték a tenger mellé, és itt szereztek érdemelket 

maguknak. 
1258.08.06. napján (korábbi érdemeikre tekintettel) megkapta testvéreivel a valkói várhoz tartozó 

birtokokat (Kas, Dombró, Chapa).  
1276-ban Csák nb. Imrétıl testvéreivel megvette ennek koromszıi birtokát. Az ár magas volt, 100 „finom 

ezüst” márka, és mivel mind elfoglaltak voltak, képviselıt küldtek Pécsváradra 
Késıbb néhány peres ügyben találkozunk még vele. 

 

10,148,016. Lóránd (Jolsvai család) (okirati elıfordulása: 1275-1307) 
1303-1307 között nádor. 
1307-ben Gede várát kapta Károly Róbert királytól, de a családnak végül csak 1320-ban sikerült 

megszerezni azt. 
 

10,148,104. Miklós (Gyulai család) (okirati elıfordulása: 1315-1356) 
 

10,148,160. Szerdahelyi Ders (Imreffy család) (okirati elıfordulása: 1282-1321) 
Magiszter. 

 

10,148,176. = 81,365,744 
 

10,148,224. „Dobos” Orbán (Perényi család) (okirati elıfordulása: 1271-1292) 
Comes. 
1292-ben Perényben birtokos. 

 

10,148,236. Mikcsfi Ákos (Pölöskei család) (1330-1372) † 1376. márc. 30. elıtt 
1333-ban tizedszedı. 
1342-1344 között Pölöske birtokosa, udvari lovag. 
1342-ben királynéi testır. 
1345-1346 között varasdi ispán. 
1346-1346 között vasi és soproni fıispán. 
1347-ben pozsegai ispán.  
1347.05.10. napján Budán kelt okirat szerint a leleszi konvent pert indított ellene és öt fia ellen, mivel 

jogtalanul elfoglalták Helmech birtokot. 
1354.03.10. napján kelt okiratban a somogyi konvent elıtt a zalai apát átadta neki és testvérének Bornuk, 

Udvarnok, Piliskefew, Nagbok birtokokat Pyleske halastóval, melyért cserében Ákos és testvére vállalta, 
hogy 1355.05.01. napjáig megfizet neki 20 nehéz bécsi márkát és ingóságokat. 

1363.09.15. bírótárs. 
1365-ben megvásárolta Vöröskı várát. 

= 1351. jún. 25. elıtt 
10,148,237. homonnai Drugeth Klára (okirati elıfordulása: 1351) † 1351. jún. 25. után 
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1351.06.25. napján Budán kelt I. (Nagy) Lajos királyoklevele, melyben a korábban Károly Róbert király által 
Klárának adományozott Sumus birtokot, és az Ewr-i vámot, most a férjének adományozza annak 
érdemeire tekintettel. 

 

10,148,288. Bereczk (Báthory család) (okirati elıfordulása: 1276-1320) † 1320. máj. 22. után 
1280-1281 között Sáros vármegye fıispánja, comes. 
1282.08.15. napján kelt okiratban IV. László király engedte, hogy Batur villában minden szerdán vásárt 

tarthasson azzal, hogy a kereskedık vámfizetés nélkül jöhetnek, mehetnek. 
1299.11.30. napján szatmármegyei szolgabiró. 
1307-ben nevezték elsıként „Bátori” néven. 
1310-ben osztozott Báthory Mihállyal és Viddel pl. Ábrány birtokon. 
1310-ben Újlakot és Tedejt átengedte rokonainak. 
İ és fiai, Gilvács várának ostromát megelızıen Borsa Beke és Borsa Kopasz szerviensei, familiárisai voltak, 

azonban amikor ezek Károly Róbert királlyal szembeszálltak, a kírály hőségén maradt, és így 1316-ban 
sikerült Gilvács várát megvédeni. 

Bátor falura vonatkozóan heti-vásártartási jogot kapott IV. László királytól. 
1320.05.22.-én még életben volt. 
Állítólag 1321-ben Ágoston és Szilas földekkel együtt Bolt birtokát elcserélte Encsencsért. 
Felesége révén szerezte meg Kupa és Szintye nevü birtokokat. 

10,148,289. Nadabi Markvart lánya, N. † 1342. elıtt 
Egy 1342-bıl fennmaradt oklevélbıl tudjuk, hogy ı volt Bereczk fiainak anyja. 

 

10,148,304. „Szepesi” Rikalf (Tarkıi család) (okirati elıfordulása: 1251-1288) 
Comes. 

 

10,148,308. Idai Pál (okirati elıfordulása: 1282-1319) 
Magiszter, újvári ispán. 
1301-ben kelt okirat szerint testvéreivel Gyöngyös mellett birtokosok voltak. 

 

10,148,312. = 5,085,960 
10,148,313. = 5,085,961 
 

10,148,314. Rátóti Gyula (okirati elıfordulása: 1291-1315) † 1317. márc. 18. elıtt 
Magiszter. 

10,148,315. Klára, Verner lánya (okirati elıfordulása: 1323) 
Második férje: Szentgiróti Fülöp (okirati elıfordulása: 1270-1335). 

 

10,148,316. Debreceni Jakab (okirati elıfordulása: 1318-1360) 
1322-ben ferences kolostort alapított (ma Debrecen, Csapó utca déli oldala). 
1323-1328 között Szabolcs vármegye fıispánja, apja halála után vette át annak tisztségét. 
1324-ben a nádorhelyettes elmarasztalta, mert nem jelent meg a törvényszéken. 
1328-tól saját címert használt. 
1328-1330 között Szabolcs vármegye (fı)ispánja Pál testvérével együtt. 
1330-1332 között adorjáni várnagy. 
1332-1347 között újra Szabolcs vármegye (fı)ispánja Pál testvérével együtt. 
1335-ben az általa és testvére (Pál) által bemutatott és Macsra vonatkozó oklevelet Várdai Pelbárt hamisnak 

minısítette a birtokért folyó perben. Végül kiegyeztek a Várdaiakkal, és Várdai Pelbárt Egyházasmacs 
falut neki, Pálnak és Dózsának 50 márka ellenében örökbevallották. 

1336-ban Várdai Pelbárttal egyezséget kötött a birtok (fent) háborítatlanságára. 
1340-ben Várdai Miklós, akinek apja nevében Várdai Pelbárt szerzıdött, megtámadta azt. A per 1388-1389-

ben fejezıdött be. 
1346-ban megszerezte Balkány és Geszt birtokrészeit. 

10,148,317. N.(Kállay?) N. (okirati elıfordulása: 1326) 
1326-ban rokonának, Kállai Ivánnak írt, hogy az adja vissza a tursámsoni jobbágyaitól a bagosi tiszttartó 

által elvett ingóságokat. Eszerint lehetséges, hogy Kállay családtag volt. 
 

10,148,318. Dobi István (okirati elıfordulása: 1310-1358) † 1358. jún. 16. után 
Magiszter, ı vette fel a „Dobi” nevet. 
1338-ban osztályt tartott és megszerezte Dob, Tamási, Begécs, Palkony, Tarján, Kelemér, Poszoba, 

Kisfalud, Fancsal birtokokat. 
1347.03.01. napján az egri káptalan elıtt peregyezséget kötött, Téglás falu és Tursámson részét átadták és 

ígérték, hogy megvédelmezik a tulajdonosokat (Debreceni Jakabot -10,148,316- és Pált -10,171,910-), 
akik ezért 50 márkát fizettek. 

1358.06.16. napján kelt okiratban I. Lajos királytól kérte, hogy a váradi káptalantól megkaphassa ısi 
birtokainak okleveleit, mert azokat tolvajok ellopták a házából. A birtokok: Hatház, Csehi, Pércs, Acsád, 
Vid, Tamási, Bigécs, Köpcs. I. (Nagy) Lajos király utasította a káptalant, hogy a kért okiratot adja ki. 

 

10,148,352. Gábor (Mérey család) 
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10,148,544. „Gereci” Sándor (Dárói Majos család) (okirati elıfordulása: 1263-1280) 
Magiszter. 

 

10,148,608. András (Forgách család) (okirati elıfordulása: 1241-1290) † 1290-1293 között 
1241-ben IV. Béla király oldalán harcol a Muhi csatában, ahol állítólag saját lovát adta át IV. Béla királynak, 

akinek a lova kifáradt, amiért késıbb jutalmat kapott. A ló átadása után gyalogosan harcolt tovább. 
1244-ben magiszter. 
1244.11.07. napján kelt István esztergomi érsek bizonyságlevele, mely szerint Ivánka fia Tamás volt 

felesége, berenchi Lırinc özvegye a nászajándéka ügyében egyezséget kötött Andrással, aki neki 15 
márka ezüstöt fizetett. 

1247-ben koronaır. 
1247.06.10. napján kelt IV. Béla király oklevele, melyben Und comes és András közötti, Woyku föld iránti 

ügy elintézését István esztergomi érsekre bízta. A föld Und comesnél maradt, András comesnek pedig 
Gorok (Gyarak) birtokot jelölte ki.  

1249-ben Mánya birtokot szerzi meg. 
1249-1255 között királyi fıtárnokmester (tárnokispán). 
1250-ben Gimes birtokára várépítési engedélyt kapott. 
1250 után Znió várát is építette. 
1253.03.13. napján kelt IV. Béla király oklevele, miszerint arra tekintettel, hogy András a sajói (muhi) 

ütközötben a lovát átadta neki, késıbb pedig Túróc várának építésekor szerzett érdemeket, neki adta 
Gymus földet. 

1253(?).09.25. napján kelt nyitrai káptalan bizonyságlevele, mely szerint András (ekkor a királyi tárnokok 
ispánja) rokoni tiszteletbıl visszaadott Wychlovnak 20 holdat abból a földbıl, amit Wychlov neki a 
tatárok elvonulása után az „éhségtıl kényszerítve” neki eladott. 

1253-ban Fis birtokrészt vett. 
1256-ban Béla herceg (†1269) nevelıje. 
1256-ban visszaváltotta Komjádit. 
1258-ban Szencsen kap birtokot. 
1258-1275 között bányai várispán (1258; 1262-1273; 1274; 1275) 
1262-ben részt vett az isaszegi csatában IV. Béla király oldalán István herceg ellenében. İ volt az, aki 

kiszabadította Henrik nádort a fogságból. 
1262-ben Lüle birtokot veszi meg. 
1263-ban Ösztövér birtokot vásárolja meg. 
1264-ban kelt valamikor a nyitrai káptalan bizonyságlevele, mely szerint 6 márkáért (ekkor Bana-i ispán) 

megvette Gymes földjüket Wasardi Ivánc fia Jánostól és nıvérétıl. 
1265.12.23. napja elıtt kelt okiratban IV. Béla király utasította a nyitrai káptalant, hogy jelentsen annak a 

Gymes vár melletti földnek a minıségérıl, melyet András adományba kért. 
1265-1268 között bányai ispán. 
A király bizalmasa.  
1268-ban Hind és Harsány birtokokt szerzi meg, és Béládon is vásárol földet. 
1272-1273 között újra bányai ispán. 
1272.10.31. napján Margitszigeten kelt okiratban IV. (Kun) László király utasította az esztergomi káptalant, 

hogy vezesse be Andrást Borch földbe adomány címén és jelentsen a birtok értékérıl, szolgákról stb. 
1272.11.07. napján kelt az esztergomi káptalan oklevele, melyben tájékoztatta IV. (Kun) László királyt, 

hogy Andrást és fiait beiktatta Borch (Barcz) birtokába. 
1273-ban Gimes várát megvédte azt az osztrák herceg és morva ırgróf támadása során. 
1273.01.09. napján kelt IV. (Kun) László király oklevele, mely szerint Borch földjét neki és fiainak 

adományozta öt szolgálóval együtt. 
1274.07.02. napján Albe-ben kelt okiratban Erzsébet királyné arra tekintettel, hogy az ı fogsága idején 

András Turul várában neki szolgálatokat tett, valamint 100 márka összeget is kölcsönzött neki, neki adta 
Wasaefolv (Vásárfalu) földet, mely adományozást 1274.07.17. napján IV. (Kun) László király 
megerısítette. 

1275.12.10. napján kelt okiratban IV. (Kun) László király a szolgálataira tekintettel neki adományozta Beled 
(Bélád) földet. 

1275. decemberében ismét bányai ispán. 
1277.03.20. napján kelt az esztergomi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Modori Éliás fia Péter Zenche 

földet eladta neki és fiainak 15 márka ezüstért. 
1277-ben Budán találjuk lánya hozománya visszaváltása alkalmával. 
Egyes források 1277-re teszik halálát. 
1290-ben III. András király országbírója és nyitrai ispán. 
1291-ben (ha nem hibás a dátum) eladja Rosicát. 
1293-ben már biztosan nem él. 

 

10,148,612. „Szár” Detre (Bebek család) (okirati elıfordulása: 1241-1275) 
1241 – 1275 között gyıri ispán, comes. 
Kálmán halicsi király (IV. Béla öccse) szolgálatához tartozott. 
1241-ben harcolt a muhi csatában, itt kétszer is betört a tatárok közé, és súlyosan sebesülten tért vissza, 

egyedül a csapatából, ezután a menekülı IV. Béla királyt segítette. 
1242 után IV. Béla király seregében Sopron ostrománál is megsebesült. 
1243-tól Berzéte castrum birtokosa. 
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1243-tól birtokolta Kövi birtokot, ahol valószínőleg ı építette fel a castrumot. 
 

10,148,624. „Thuróczy” Recsk (Thúróczy család) (okirati elıfordulása: 1279) 
Comes. A „Tótprónai” ágat alapította. 

 

10,149,264. Nawój Tęczyński z Morawicy h. Topór † 1331.  
 

10,149,312. Czestek Kurozwęcki z Kurozwąk h. Poraj † 1320 után 
 

10,149,536. Dobrogost Dzwonowski z Dzwonowa h. Nałęcz   
 

10,149,814. Jan Jesko Tarnowski z Melsztyna h. Leliwa † 1380.  
10,149,815. Zofia Eufemia N.   
 

10,158,080. Inarch de Barcha / János (Bárczay család) (okirati elıfordulása: 1225-1276) 
Comes. 

 

10,158,096. Miklós (Jekuli Fijas család) 
 

10,158,848. Mihály (Rákóczi család) (okirati elıfordulása: 1298) 
1298-ban nıvérének kiadja Sink birtokból ıt megilletı részt. 

10,158,849. Csaszlóczy / Császlóci Margit 
 

10,158,852. szinnyei Petıcz János (okirati elıfordulása: 1330-1343) 
 

10,158,896. „Szokoly” Beke (bajori Fejér család) (okirati elıfordulása: 1318-1369) † 1369. 
dec. 28. után 
Magiszter, szokolyi várnagy. 
Utoljára az 1369.12.28. napján Szécsi Miklós országbíró (5,085,954) által kiadott oklevélben szerepel, 

melyben az országbíró elhalasztotta Perényi Vince és a közte (és társai között) folyamatban lévı pert. Itt 
„Zakalya-i” Beke néven nevezik (Dl. 64081). 

= 1321. elıtt 
10,158,897. Somosi Anics (okirati elıfordulása: 1321-1356) 

Egy 1321-ben kiadott oklevél szerint már Bajori Beke felesége volt. 
 

10,159,104. Mihály de genere Balog-Semjén (Kállay család) (okirati elıfordulása: 1250-
1292)  
Ugocsa vármegye fıispánja. 
1250-ben a váradi káptalan jegyzıje szerint még gyermek (puer). Ebben az évben István horvát bán 

szolgálatába szegıdött, és testvéreivel Horvátországban birtokokat kapott. 
1252-ben comes. A késıbbi V. István király mellett harcolt pl. Stájerországban. 
1262-ben megkapta a sárospataki vár egy tornyát (késıbbi V. István királytól) és ennek építését befejezte.  
Ezután ismét István mellett harcolt Stájerországban, ahol súlyosan megsebesült. 
1264-ben Panyolának déli harmadát megszerezte. 
1271-ben megszerezte Napkor és Guth pusztákat, és a Tiszavidék fıurai közé került, tanúskodott az egri 

egyházi kiváltságokról. 
1279-ben Marczelfalva helységet a Radolfiak ellen védte. A birtokot megnövelte a Györgyfia Simontól 

megvett földdel. 
1282-ben a király ugocsai fıispánokká nevezte ki rokonaival. 
1284-1285 szabolcsi szolgabíró. 
1284-ben szatmári szolgabíró 
1286-ban Szabolcs vármegyében királyi biztos, megyebíró, és Kérsemjénben várat épít. 
1292-ben tiltakozik az esztergomi káptalan elıtt sérelmei miatt. 
1289-ben fiaival még mindig IV. (Kun) László király híve, fiai a király fıvezérei lesznek, melynek 

következményeirıl fiánál szóltam. 
 

10,159,112. Martonos (Tárkányi család) 
 

10,159,128. = 20,297,224 
 

10,159,232. Borsa nb. Apaj (Nadányi család) 
 

10,159,680. Adorján (Podmaniczky család) 
 

10,159,712. „sárói” Péter (Lévai család) (okirati elıfordulása: 1330-1367) 
Sárói elınevet ı kezdte használni. 

10,159,713. N.N. (okirati elıfordulása: 1378-1401) 
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10,159,716. nevnai János (Treutel család) (okirati elıfordulása: 1352-1391) † 1392. dec. 7. 
elıtt 
1363-1375 között udvari lovag. 
1368-ban pápai követ. 
1373-1375 között pozsegai ispán. 
1375-1376 között szörényi bán. 
1379-1380 között honti ispán. 
1380-ban pozsegai ispán.  
1382-1385 között trencséni ispán. 
1385. január – február között tárnokmester. 
1386.07.25. napján Diakóvár mellett II. Károly király fogságába kerül Erzsébet anyakirálynéval, Mária 

királynıvel és más fıurakkal együtt. 
1391-ben báró. 

10,159,717. Gönyüi Margit 
 

10,159,824. Jakab (Rápolti család) (okirati elıfordulása: 1357-1364) † 1364. dec. 1. után 
Magiszter. 
Elsı alkalommal 1357.05.05. napján Domokos erdélyi alvajda oklevelében szerepel, utoljára 1364.12.01. 

napján, az erdélyi káptalan által kiadott oklevélben szerepel élıként (Dl. 29698).  
 

10,159,832. „Malacz” Miklós (Aranyi család) (okirati elıfordulása: 1351-1360) † 1360. aug. 
10. után 
1351.05.28. napján udvari ifjú. 
1357.05.05. napján kelt okiratban Domonkos erdélyi alvajda értesítette a Gyulafehérvári káptalant, hogy 

Thamaspataka földbe Rápolti Jakab be akarta vezettetni magát, melyet zálogba kapott Miklóstól és 
társától. Intézkedést kért. 

1360.08.10. napján kelt az erdélyi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Hary családbeliek volt perük 
Malacz Miklóssal Thamaspataka ügyében. Az ügyben Miklós kötelezte magát, hogy testvérét, Gergelyt 
vallomásra bírja. 

 

10,160,768. Mihály (Berthóthy család) (okirati elıfordulása: 1298-1303) 
Comes. 
1298.10.19.-én keltezett okiratban Engel Pál olvastában így szerepel: „Mich. et Peteuch f-i Petri de 

Rygyta”(Dl. 57224) 
1299-ben fogott bíró. 

 

10,160,772. Bussoni Lack 
 

10,160,800. „tótraszlavicai” László (Raszlaviczay család) (okirati elıfordulása: 1353-1377) † 
1377. okt. 28 - 1413 között 
1377.10.28. napján kelt Szepesi Jakab országbíró oklevele, melyben még élıként említik (Dl. 6463). 

10,160,801. N.N. † 1413 után 
 

10,161,280. Maxim (Ilosvay Család) (okirati elıfordulása: 1341-1342) 
Bereg megyében telepedett le apja és Károly Róbert király kiegyezése után. 
1341.10.10. napján Visegrádon kelt okiratban Károly Róbert Maximfalvát adományozta neki, melyre a 

határjárás 1342.12.10.-én történt, ahol a következıképp nevezik: „Maxim filius Tatamerii olahi de 
Ilosva”. 

 

10,164,224. Dezsı (Puky család) (okirati elıfordulása: 1329-1360) 
1335-1344 között alországbíró. 

 

10,166,288. Edıcs (Bakos család) (okirati elıfordulása: 1254-1284) 
Comes, udvari ifjú. 
1284-ben tanú. 

 

10,166,528. Raducs (Fúló család) 
 

10,166,592. György (Szendi család) (okirati elıfordulása: 1388) † 1388. december után 
1388. decemberben a jászói konvent elıtt nyugtat hitbér és hozomány kiadása ügyében. 

10,166,593. Fáy Ilona 
 

10,166,656. Gergely (Baktai család) 
 

10,166,784. Orod de Kynis (Kinisy család) 
 

10,166,976. Miklós (Buthkai család) (okirati elıfordulása: 1300-1324) 
Magiszter. 
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Az 1365.05.26-án a leleszi konvent által kibocsátott (Dl. 66080 számú) oklevél, mint osztálylevél fontos 
információkat tartalmaz vele kapcsolatban is.  

10,166,977. Somosi Borbála (okirati elıfordulása: 1343) † 1343. dec. 7. után 
1343.12.07. napján kelt János borsodi fıesperes oklevele szerint Buthkai Miklós fia Pál anyja, Borbála, 

Sumus-i György fia Péter lánya (!) nevében tanúsította, hogy Borbála fivére Ivánka 30 kassai márka 
kifizetésével kielégítette Borbálát, leánynegyed ügyében bírói döntés alapján. (Dl. 6864) 

Ez többek között azért is érdekes, mert eszerint különösen közeli rokoni kapcsolatok alakultak ki, lásd.: apja 
10.166,978! 

 

10,166,978. Péter (Somosi család) (okirati elıfordulása: 1284-1304) 
Újvári ispán, több ügyben tanú, comes. 
1293-ban (kelet nélkül) szerepel Amadé nádor oklevelében. 
1301-ben birtokosztályt tartott a Budaméri ággal. 
1304 elıtt testvérével (János) építette Kıszeg (Somos) várát. 
1304-ben nagybátyjai (Mihály és Tamás) részeit a Kajol ággal osztotta fel. 
Genealogiai érdekességre utalást, lásd lányánál: 10,166,977! 
 

10,167,040. András (Szilassy család) (okirati elıfordulása: 1331) 
Dorozsma és Szentmihály birtokosa 

 

10,167,296. Rátót nb. Olivér (Putnoky család) (okirati elıfordulása: 1255) 
1255-ben magiszter. 

 

10,167,298. Izsák (Csirke család) (okirati elıfordulása: 1232-1263) 
1232-ben kelt okiratban Ábrahám fiai köé értendı. 
1255-ben kelt okiratban „Isaac f. Abraam dg. Aba” 
Egy 1375-ben kelt hamis genealogia szerint Aba fia Dávid fia. 

 

10,167,300. Aba nb. Nádasdi Miklós comes (okirati elıfordulása: 1256-1271) 
1256-ben kelt okiratban „mg-i Aba et Nic-i”. 
1270.-ben Szkáros birtokosa. 
1271.-ben comes. 

 

10,167,328. Beke (Gechey család) (okirati elıfordulása: 1299-1324) 
 

10,167,344. Sebestyén (Abádi család) (okirati elıfordulása: 1246-1279) 
1261-elıtt esküvel igazolta, hogy az abádi rév a Tomaj nemzetséget illeti. 
1279-ben Sebestyén nevő faluját eladta (a falu a Szent Jakab egyháznak is otthont adott). 
1335-ben kelt okiratban hamis genealógia szerint Pelbárt fia János fia. 

 

10,167,680. Márk / Márius (Máriássy család) (okirati elıfordulása: 1270-1295) † 1295 
Állítólag IV. Béla király oldalán harcolt 1241-ben a Muhi csatában, a csatavesztés után Velencéig kísérte a 

királyt a Bebekekkel.  
1270-ben apjával és testvéreivel V. István király elıtt, a királyi engedély birtokában vagyonszerzés miatt 

külföldre eltávozókkal egyezséget kötöttek. 
1280-ban kıtemplomot épített Szent Mihályúr faluban, ezután a falut Márkusfalvának nevezik, és a család 

elınevét is innen kapta. 
Magiszter, comes. Elıfordult Márk Comes de Mareus, vagy de Máriás formában. A „mareus” tengerészt, 

hajóst jelentett. 
1286-ban királynéi tárnokmester, Mária királyné asztalnokmestere (pohárnoka), ez azonban ellenırizendı 

információ. 
Szent Mihályúr és Gömör várak tulajdonosa. 
1290 elıtt valamikor testvéreivel cserével megszerezte Berzéte várát. 

10,167,681. Aba nb. Klára (okirati elıfordulása: 1293) † 1323. 
1293-ban leánynegyedként szerezte Berzéta várát, faluját. 

 

10,167,682. Goldus (Görgey család) 
 

10,168,040. „Tót” Miklós (Tót család) (okirati elıfordulása: 1342-1372) 
1345-ben udvari lovag. 
1345-ben I. Lajos király visszaadta neki Szomszédvárat. 
1361-ben birtokosztály részese. 

= 1361. elıtt 
10,168,041. Busan-i Katalin (okirati elıfordulása: 1361) 

1361-ben oklevél szerint Tót Miklós felesége, Busani Gergely lánya. 
 

10,168,044. Dombai Péter (okirati elıfordulása: 1309-1337) † 1337. jún. 9. után 
Magiszter, lovászmester. 
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1326-ban Károly Róbert királytól csere útján szerezte meg Dombó castrumot, valamint ugyancsak csere út-
ján megszerezte a korábban Kıszegi János birtokában volt, és a király által megszerzett Nyék castrumot. 

 

10,168,056. Somosi Miklós (okirati elıfordulása: 1321-1371) † 1371. jan. 8. után 
Magiszter. 
Elsı alkalommal az egri káptalan 1321-ben kelt oklevelében fordul elı, utoljára a jászói konvent 

1371.01.08. napján kelt okiratában szerepel élıként. 
 

10,168,058. = 2,537,076 
10,168,059. = 2,537,077 
 

10,168,088. = 5,083,144. 
 

10,168,096. = 20,339,592 
 

10,168,098. Sztojánfalvi Sztoján 
 

10,168,104. Miklós (Gerendi család) (okirati elıfordulása: 1289-1339)  
Tordai ispán, magiszter, comes. 
Szerepel pl.: az erdélyi káptalan 1337.08.29.-i oklevelében. 
Utolsó elıfordulásának forrása: 1339: Anjou XXIII. 81. 

 

10,168,224. Péter (Sós család) (okirati elıfordulása: 1311-1349) 
1339-ben magiszter. 

 

10,168,320. Miklós de Vaja (Vay család) 
Comes. 

 

10,168,322. Mako 
 

10,168,448. „Kis” Jób de Csicser (Csicseri Orosz család) (okirati elıfordulása: 1273-1308) 
Aba Amadé familiárisa.  
1273-ban a királyi szakácsok rectora.  
1284-ben parvus, magiszter. 
1292-ben magiszter. 
1308-ban beregi ispán.  

 

10,168,576. = 10,174,496. 
 

10,169,212. Hédervári Miklós (okirati elıfordulása: 1339-1389) † 1389. nov. 4. után 
1348-1355 között udvari lovag.  
1360-1376 között királynéi ajtónállómester. 
1360-1374 között királynéi udvarbíró. 
1364-1366 között fejéri, tolnai ispán. 
1368-1371 között mosoni ispán.  
1371.01.17. napján a gyıri káptalan elıtt a Rumy család eltiltotta ıt és társait, hogy átvegyék Hédervári 

Erzsébet után járó hitbért, jegyajándékot. 
1358-1360 között csongrádi ispán, szegedi várnagy. 
Engel Pál okiratban utoljára 1382.09.12.-i dátummal jelzi. 
1389.11.04. napján Visegrádon Zsigmond király utasította a pozsonyi káptalant, hogy vizsgálja ki a 

Hédervári Miklós és Imre parancsát, mely szerint kisbaráti földjeiket a pannonhalmi apát elszántatta. 
Második felesége: Debreceni Ilona (okirati elıfordulása: 1382-1395). 

 

10,169,214. Szaniszló de Polone / Polonia 
 

10,169,216. János de Chahol „Nagy” (Csáholyi család) (okirati elıfordulása: 1323-1354) † 
1354. jan. 20. után 
1332-ben kıhalmi várnagy.  
1333-1334 között Szolnok vármegyei alispán.  
1337.10.01. napján kelt a váradhegyfoki konvent bizonyságlevele, mely szerint Huszt birtok az ı 

tulajdonában volt. Az oklevél kiadásakor távol tartózkodott, ezért felkeresték édesanyját, aki végül 
eltiltotta a kérelmezıket Meggyes birtoknak Lırinc fia István részére történı statutiójától. Említésre 
kerül, hogy Jánosnak volt még egy Gebey nevő birtoka is. 

1340.10.21. napján Visegrádon kelt okiratban Pál országbíró utasította a váradi káptalant, hogy Meggyes 
birtok 1/3-ba Jánost, 2/3-ba Tywis-i Istvánt iktassák be. 

1340-ben Szécsényi Tamás (20,342,392) familiárisa. 
1341.10.04. napján Dománhidán kelt oklevélben Szatmár vármegye elıadta, hogy János tiltakozott az ellen, 

hogy Vosyan-i Pál Vosyan birtokot használja. Kérésére Ders fia László szolgabíró a panaszost és 
jobbágyait eltiltotta a használattól. 



————    451451451451    ———— 

 
 

1342.11.14. napján kelt okiratban Szatmár vármegye tudatta, hogy János eltiltotta Butkai Pált és Miklóst 
Vosyan használatától. 

1343.07.04. napján kelt okiratban az egri káptalan jelentette I. Lajos királynak, hogy milyen események 
történtek nagysemjéni István fia István és Csaholyi János, valamint György pap kiküldésekor. 

1347.07.12. napján kelt Miklós nádor bizonyságlevele, mely szerint Szabolcs és Bereg megyék Karaz 
melletti közgyőlésén János elıadta, hogy Vosyan birtok ügyében Butkai Pál és Miklós hamis egyezségi 
okiratot adtak ki, mivel egyezséget nem kötöttek velük. A tanúk eskü alatt János kijelentését erısítették 
meg. 

1347.09.24. napján Budán kelt I. Lajos király okirata szerint Brictius fia Miklós és társai eltiltották ıt és 
társait Wossani Pál birtokrészének megszerzésérıl. 

1347.12.24. napján Zewdemeterben kelt okiratban Külsıszolnok megye bizonyította, hogy János eltiltotta a 
szomszédokat Chahol, Keve, Orrotlanhyda használatától. 

1348.10.10. napján kelt az egri káptalan bizonyságlevele, mely szerint Buthkai István, Péter és János, 
Miklós nádor ítélete szerint apjuk (Pál) és patruelisük (Miklós) összes javának 1/3-át Jánosnak 
megfizették 39 márka megváltási áron váltságdíjként. 

1348.11.01. napján kelt Gilétfi Miklós nádor (40,687,202) okirata, mely szerint Butkai Pált és Miklóst 
Jánossal szemben pervesztesnek nyilvánította, és fej- és jószágvesztésre ítélte, azonban az okiratból az 
is kiderül, hogy mindezt a 39 márka megfizetésével rendezték. 

1350.01.07. napján kelt Szatmár vármegye bizonyságlevele, mely szerint mindenkit eltiltott Chahol és Gebe 
birtokainak használatától. 

1352.02.27. napján Zeudemeteren kelt okiratban Külsıszolnok vármegye igazolta, hogy János és fia Péter 
panaszára megállapította, hogy Scenthmiclos-i Miklós Chaholban hatalmaskodtak. 

1354.01.20. napján kelt okiratban Konth Miklós erdélyi vajda (20,343,600) elıtt Sasvári Márton által 
képviselve jelent meg Zorwadi Miklós elleni perben, ahol ellenfelét megbírságolták, mivel nem jelent 
meg. 

1356.07.10. napján Visegrádon kelt okiratban a csázmai királyi kápolnaispán tanúsította, hogy Buthkai 
István és János visszaadták Buthkai Miklósnak azt a birtokot, melyet Csáholyi Jánostól váltottak 
magukhoz. Nem derül ki, hogy János ekkor élt-e vagy sem. 

Magiszterként szerepel sok okiratban. 
 

10,169,796. berzevici Berzeviczy Herke / Henrik (okirati elıfordulása: 1347-1411) † 1411 
Magiszter. 
1385-ben Bebek Imre (2,536,520) familiárisa, szepesi alispán, szepesi várnagy. 
1347.06.28. napján kelt Miklós nádor oklevele, melyben szerepel (Dl. 64 660).  
1450-ben kelt oklevélbıl tudjuk, hogy felesége Terenyei Petı vajda leánya volt (Dl. 14 377). 

10,169,797. Derencsényi Ilona 
Személyazonoságát az 1450.06.15. napján Pesten kelt, Pálóci László országbíró által kibocsátott oklevél 

tisztázza amely oklevelet a Berzevici család ügyében adtak ki (Dl. 14 377). 
 

10,169,798. dunajeci Dunajeci Péter (okirati elıfordulása: 1335-1398) * 1335 elıtt † 1398 – 
1401 között 
Részt vehetett a politikában, hiszen Dunajeci János tárnokmester testvére volt. 

10,169,799. N. Kunigunda 
 

10,169,856. Jób (Madocsányi család) 
 

10,170,272. Apafi László (okirati elıfordulása: 1416-1434) † 1434-1440. 
10,170,273. harinnai Farkas Margit (okirati elıfordulása: 1440-1468) 

1446-ban Apafi László özvegye. 
1449-ben kelt okirat említi, hogy Tamás leánya, János és Miklós carnalisa, és felsorolja a két férjétıl 

született gyermekeit. 
Második férje: farnasi Veres Dénes (okirati elıfordulása: 1426-1453; akinek elsı felesége Bartányi Peres 

Katalin). Engel Pál Veres Dénes feleségeként 1468-ig élıként jelzi. 
 

10,170,280. losonczi Bánffy István (okirati elıfordulása: 1415-1458) † 1459. ápr. 28. elıtt  
1427-ben aulicus.  
1427.04.02. Havaselvei Hosszúmezın kelt Zsigmond király oklevele, melyben kötelezte a gyıri káptalant, 

hogy a Bánffy István és némai Kolos Jeromos közötti pert halassza el, mivel István a havaselvi 
hadjáratban vesz részt. 

1427.09.17. napján Nándorfehérváron kelt okiratban Zsigmond király a fenti ügy újabb halasztását kérte 
(tanúvallatás elhalasztása), most arra tekintettel, hogy Kolos Jeromos van vele hadjáratban. 

1433-ban ı és Bánffy László Gönyőért elcserélte Sebesvárt. 
1440-1441 között székely ispán.  
1447.09.01. napján Nagyfaluban kelt okiratban kérte a széki sókamarásokat, hogy a jobbágyainak 60 

forintnyi értéktelen sót a számadásból vegyék ki.  
1456.07.01. napján Tordán kelt okiratban az erdélyi alvajdák kérték a kolozsmonostori konventet, hogy 

vizsgálják ki Dobokai István azon panaszát, amely szerint Bánffy István Marthon Mihály familiáris a 
társaival többször hatalmaskodott és ezzel 400 aranyforint kárt okozott. A panaszt a kár összegét 
leszámítva igaznak bizonyult. 
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Második felesége Tari Margit (okirati elıfordulása: 1458-1469) 

10,170,281. kusaly Jakcs Margit 
10,170,288. Várdai Miklós (okirati elıfordulása: 1391-1446) † 1446. júl. 13. után  

1406-1410 között királynéi udvari ifjú és familiáris. 
1416-ban verıcei ispán. 
1424-1426 között királynéi lovászmester. 
1427-1429 között csongrádi ispán. 
1435-1440 között szabolcsi ispán.  
1444-ben elıkelı az országgyőlésen. 
1446.07.13.-án kelt a végrendelete 

= 1423. elıtt 
10,170,289. Velikei Borbála (okirati elıfordulása: 1423-1450) † 1450. júl. 20. után 

1450.06.23.-án Budán kelt az országnagyok tanácsának oklevele, mely az ı kérésére kötelezte a pozsegai 
káptalant, hogy Cheyleni Györgyöt osztoztassák meg vele Welyke és Pethyne várakban. 

1450.07.20.-án jelentette a pozsegai káptalan, hogy felhívta Cheyleni Györgyot osztozásra, de az 
megtagadta azt, így augusztus 1-re ıt megidézték az országnagyok elé. 

 

10,170,294. = 1,268,536. 
10,170,295. = 1,268,537. 
 

10,170,304. István (Szepesi család) (okirati elıfordulása: 1317) 
 

10,170,308. Kun István (Csarnavodai család) (okirati elıfordulása: 1339-1379) 
Elsı alkalommal a a váradi káptalan által 1339.04.11. napján kelt oklevelében szerepel. 

 

10,170,310. Tákosi László (okirati elıfordulása: 1342-1374) † 1374. jan. 1. után 
1358.08.23. napján Csengerben kelt okiratban a Szatmár megyei alispán és a szolgabírók igazolják, hogy ı 

és társa felszólították Kántor Berecket és társát, hogy hajtsanak be egy tizedrészt. 
1361.10.13. Visegrádon kelt okirat szerint Bebek István (5,085,586.) országbíró elhalasztotta az ellene és 

társai ellen Macsolai Péter fiai által indított pert. 
Utoljára élıként I. (Nagy) Lajos király 1374.01.01. napján kelt oklevelében szerepel. 

 

10,170,312. Zoárd (Zoárdffy család) (okirati elıfordulása: 1307-1359) 
1307-ben fellázadt rokonaival Károly Róbert király ellen, így elvesztette Rakaszt és Ardót. 
Nemsokára meghalt a rokona Pázmán Ders, és mivel csak lánya maradt, a vagyonát ı és rokonai örökölték. 

Örökölt birtokok voltak: Bolcshida, Szent János, Szent Márton, Szent Dénes, Tarna, Derspalota, Bonc és 
Kovácsi. 

1320-ban István mester ellene és rokonai ellen Szent-Márton iránt indított pert azt állítva, hogy a birtokot a 
néhai Ders erıszakkal foglalta el az ı atyjától. Zoárd és társai vitatták, hogy a birtok Bolcshidához 
tartozik, így mivel nem született egyezség, perdöntı bajvívást rendeltek el. A király jelenlétében már 
lovon ültek a bajvívásra, ekkor Lampert országbíró közremőködésével végül megegyeztek, hogy ha 
István mester harmadmagával esküt tesz le, akkor az ı javára ítélnek. István mester az esküt nem tette 
le, oklevelekkel jelent meg, és végül az országbíró 1323-ban a váradelıhegyi konventet bízta meg az 
ügy megítélésével, mely ítélet elıttem nem ismeretes. 

1334.05.03. napján panaszolta ı és társai, hogy Becsek, Acsi, Thobul és Besenyı, Gyarán birtokukat 
elfoglalták. 

1334-ben Laczk székely ispánt panaszolta be társaival, hogy az Nagysziget birtokot Margitához csatolta. 
Ügyükben Bihar vármegye nemessége Püspökiben tartott győlésen panaszukat tanúsította.  
1334-ben rokonai ügyében királyi ember. 
1334-ben királyi, fogott bíró. 
Bihar vármegyében királyi birtokán lakott, ezért okleveleiben Királyi Zovárdnak nevezték, 1342-ben 

„Szentkirályi” néven említik. 
1347-ben a váradi káptalan elıtt társaival Bolcshidai Ders két leányát, és leszármazóit kielégíti a hitbér és 

leánynegyed iránti követelésükben. 
1356-ban a maga és rokonai nevében is tiltakozott Szent-János, Ders palotája és Tarna nevő birtokok 

elfoglalása miatt. 
1358-ban 11 aranyforintért zálogba adta Csikostó örökségét az Olaszi Beke családtagoknak. 

 

10,170,368. Jaroszló (Iroszló) (Bossányi család) (okirati elıfordulása: 1277-1316) 
1277-ben Bossányra kap adományt. 
1296-ban magiszter. 
1297-ben liptói officiális. 
1298-1299 között pozsonyi alispán. 
1299-ben Ugrócra kap adományt. 
1299-ben pozsonyi várnagy. 
1300-ban esztergomi ispán és esztergomi várnagy. 
1316- Majtényon (ami addig Csák Máté birtokában volt) rokonaival megosztozott. 
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10,170,372. Jakab (Baracskay család) (okirati elıfordulása: 1321-1340) 
Az 1340-ben kelt okirat a Balassa levéltárban található. 

 

10,170,496. Sándor (Csúzy család) 
 

10,170,512. ıri, strázsai, vecsei „Vörös” Tamás (Apponyi család) (okirati elıfordulása: 1317-
1348) * 1295 elıtt  † 1348. okt. 6. - 1349. febr. 17. között 
Magiszter. 
Gömör vármegyébıl Nyitrába vándorolt, Appony várára királyi adományt kapott. 
1324.04.19. napján a nyitrai káptalan elıtt egyrészrıl Pech-i Ivánka fia János, másfelıl ı és társai, 

harmadrészrıl Ivánka fia Péter és társai birtokosztályt tettek: az öröklött Pech birtokot és a vásárolt 
Weche birtokot 3 részre osztották, a többi birtokból Sugturmuth, Garaz föld, Mezezkezeu egyházas falu, 
Molauskezeutfalu részben Tamásé lett. 

1328-ból fennmaradt a pecsétje. 
1335.07.13. Visegrádon kelt okiratban Károly Róbert király neki és testvérének Rwsse és Kis-Eur nevő 

birtokokat adományozta.  
1340.01.13. napján a budai káptalan elıtt Magadorf-i Kunchultól 200 dénármárkáért megvásárolta Kupusd 

és Bab birtokokat. Ekkor Chehte-i várnagy.  
1340.05.19. napján Visegrádon kelt Pál országbíró okirata, melyben ı, mint felperes és Pál turóci prépost 

alperes között Salya és Hethmych birtokok határügyében 60 hold földet György nyitrai alispán vallomása 
alapján a turóci egyháznak itélte. 

1343.05.08. napján Visegrádon I. (Nagy) Lajos király utasította a nádort és másokat, hogy Tamás felett a 
Mezeukeszu birtok tárgyában személyesen kíván ítélkezni. A birtokot Tamás Károly Róbert királytól 
kapta adományba, és emiatt Kozmaly-i András perelte be. 

1344-ben és 1346-ban a magyar küldöttség tagjaként járt Avignonban a pápánál és egyházi szolgálatot 
teljesítı rokonainak javadalmat kért. 

1344.08.16. napján Visegrádon kelt okiratban I. Lajos király neki, mint Chehte-i, Berencs-i és Ujvar-i 
várnagynak adományozta Noglyan és Széplak birtokot. A beiktatás szeptember 16. napján történt meg. 

1346.12.15. napján Budán kelt okiratban I. Lajos király elıtt Márton fia Mihály fia Lászlónak, és társainak 
átengedte Széplak birtokot és átadott 200 márkát, akik viszont egyidejőleg lemondtak a NaghNadan és 
KysNadan birtokon levı jogukról a javára. 

1347-ben fiainak átengedte Széplak nevü birtokát. 
1347.06.03. napján kelt okirat szerint I. Lajos király, miután Tamás átadta neki Derekce, Dabacha, Meger, 

Luchman, Guerolch-ot és Franklow-t, cserébe neki adományozta Nogeur birtokot és a három ekényi 
lakatlan Zulgageur földet. 

1348.10.06. napján Budán kelt Pál országbíró oklevele szerint István fia Mese felperes átengedte neki, mint 
alperesnek Zukathlan birtokot 20 budai dénármárkáért. 

1349.02.17. napján kelt okiratban már fiai részére írnak át okleveleket. 
 

10,170,514. = 10,147,686. 
10,170,515. = 10,147,687. 
 

10,170,520. födémesi, endrédi László (Szobonya család) (okirati elıfordulása: 1352-1367) † 
1367. jan. 22. után 
1352-1360 között saskıi várnagy. 
1356.10.23. napján Zágrábban kelt okiratban I. (Nagy) Lajos király úgy rendelkezett Endred-i Jakab 

birtokainak felére, hogy amennyiben ezen Jakab fia János magtalanul halna el, a fiúkkal azonosan 
(egyenlıen) öröklı örökössé teszi Jakab leányát (Zobonya János feleségét), a másik felét pedig királyi új 
adomány címén adja Lászlónak (Zobonya János testvérének). 

1360-ban relator. 
1360.04.19. napján Visegrádon kelt okiratból megtudjuk, hogy László a király kíséretében volt Erdélyben. 
1361-1365 között kevei és krassói ispán. 
1364.07.21. napján Visegrádon kelt okiratban I. (Nagy) Lajos király utasította a garamszentbenedeki 

konventet, hogy ıt és testvéreit iktassa be királyi adomány címén Nagendred, Ond, Peel, Sary és 
Kywsmalyan birtokába. 

1365-1367 között pozsonyi ispán és bolgár bán. 
1367.01.22. napján Visegrádon kelt okiratban I. (Nagy) Lajos király hivatalos cselekményre utasította, 

ekkor még élt, ekkor még pozsonyi ispán. 
 

10,170,528. Szomor (Zomor család) (okirati elıfordulása: 1293-1310) 
Magiszter. 

 

10,170,640. Mihály (Zeleméry - Kamarás család) (okirati elıfordulása: 1310) 
Comes. 
1310-ben megszerezte rokonaival Gelse, Szalmád, Újlak falut, Tedej birtokot, és a Báthoryakkal osztozott 

Szilas falun. 
 

10,170,688. „Pánki” Jakab (Dobó család) (okirati elıfordulása: 1263-1316) * 1243 † 1317. 
1260-1262 között katona. 
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1263-ban comes és István ifjabb király kíséretének tagja. 
1263-ban Vidin elfoglalásánál vitézül harcolt, ezért az Ung vármegyei Szenna, Radics, Rát és Nagcsepelyt 

kapta István királytól adományként, a beiktatásának azonban ellentmondtak. 
1276-ban megvásárolta Csepelyt, és IV. (Kun) László királytól várbirtokot kapott adományba. 
Ungi alispán.  
V. István király híve, késıbb Aba Amadé vezetı embere, és III. András király szolgálatában is állt. 
1290-ben leváltották Ung megyei fıispáni tisztségébıl, és Aba Amadé nádor kapta meg az összes Ung 

vármegyei birtokát. 
1291-ben az ausztriai hadjárat vitéze, Bécs ostrománál hısiesen küzdött. 
1298-ban kapta az 1291-évi szolgálatai miatt Ruszkát, ahonnan a család az elınevét vette. 
1302-ben megvásárolta Mátyócot a Karcsvaiaktól. 
Szennát hőtlenség miatt elvesztette, majd 1313-ban Kopasz nádor közremőködésével szerezte vissza. 
1312-ben Csák Máté híve. 
1312.06.22. napján, egy héttel a rozgonyi csata (1312.06.15.) után Károly Róbert megbocsátotta 

hőtlenségét, és visszaadta az elvett birtokát. 
Különleges életet élt, hat magyar királyt szolgált! 

10,170,689. N.N. † 1311. máj. 9. elıtt 
1311.05.09. napján a jászói konvent elıtt kötött egyezség alapján Dobót beiktatták Velcsentelek birtokába, 

egyben felszabadította Velcse unokájának feleségét, szüleit és testvérét az anyja lelki üdvéért.  
 

10,170,690. Sebesi Sinka (okirati elıfordulása: 1299-1321) elesett, † Trencsén, 1321. júl. 13. 
– 1321. júl. 31. között 
1299-ben megkapta Sóvár egy részét a só jövedelemmel. 
1299-ben Sebes castrum birtokosa. 
1321. júliusában Trencsén ostrománál elesik. 

 

10,170,692. enyiczkei Tódor (Ládi család)  
Talán azonos a 10,160,706 alatti Laádi Theodorral. Engelnél a kapcsolat nem kimutatható. 

 

10,170,712. = 20,343,588 
 

10,170,716. „Valkói” Liszkói Pál (okirati elıfordulása: 1353-1382) † 1382-1385 között 
1353-ben bírótárs.  
1360-ban báró, igen befolyásos személy. 
1360-1382.08.24. között macsói bán. 
1360-1382 között építhette Hermannvára castellumot. 
1360-1381 között asztalnokmester. 
1370-1372 között vasi és soproni ispán. 
1380 zagoriai és varasdi ispán. 
1380.02.20.-1381.08.31. között ajtónállómester. 
1380 évi pecsétjén címere látható. 
1381.10.26. napjától udvarmester. 
Hermanvárat ı építette. 
Felesége azért lehetett Garai lány (valószínőleg Garai Miklós nádor -5,086,002- testvére), mivel Garai 

Miklós nádorral kapcsolatban feltőnıen összefonódik a sorsa. 

10,170,717. N. (Garai ?) N. 
Valószínőleg Garai Miklós nádor (5,086,002) testvére. (Lásd.: Engel Pál: Egy elıkelı család az Anjou-és 

Zsigmond-korból.) 
 

10,170,718. Korbáviai Miklós (okirati elıfordulása: 1378-1393) 
Engel Pál ıt és feleségét egy 1378 és 1393 évi okiratban elıfordulónak írja le. Egy 1374.04.24. napján kelt 

oklevél lehet az,amit 1393-ban átírtak, ez azonbn nem jelenti azt, hogy ı és felesége valóban éltek 
1393-ban. 

10,170,719. Báthory Anna (okirati elıfordulása: 1378-1393) 
 

10,170,720. „Imregi” Czékei László (okirati elıfordulása: 1340-1366) 
1360.05.08. napján Visegrádon Bebek István (5,085,586.) országbíró az ellene és Keresztúri István ellen 

Nagy-Azari László által indított perét meghosszabbítja. 

= 1340. elıtt 
10,170,721. Perényi Magics (okirati elıfordulása: 1340) 

Engel Pál ezt írja: „1340: elsı házasságából, férje András fia László stb.” 
 

10,170,736. abarai Upori Mihály (okirati elıfordulása: 1349-1386) † 1386. szept. 21. után 
Magiszter. 
1386.09.21.-én kelt a leleszi konvent okirata, miszerint neki és testvéreinek a rokonai 100 budai dénárért 

eladták Upor éa Abara birtokaikat. 
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10,170,800. nyíresi Sztoján (Árka család) (okirati elıfordulása: 1360-1385) † 1385. júl. 16. 
után 
Kenéz. 
1380.09.12. napján Liget várában kelt I. (Nagy) Lajos király oklevele, melyben Sztojánnak, mint hachagi 

kerületi oláh kenéznek adta Polonycza és Bobothmezı földeket. 
1385.07.16. napján kelt okiratban a gyulafehérvári káptalan az ı, majd más nemesek kérésére átírt egy 

oklevelet. 
 

10,170,848. Radu Negru Havasalföld fejedelme * 1330 körül † 1383.  
1377-1383 között Havasalföld fejedelme. 
Elsı felesége Anna Kallinichia 

10,170,849.  Kaliphie * 1367 † 1439. 
Bizánci hercegnı. 

 

10,170,852. I. Romana Moldva fejedelme † 1394. 
1391-1394 között Moldáv fejedelem.  

10,170,853. N. Anastasia † 1408. szept. 16. elıtt 
 

10,170,880. Illés (Görgey család) (okirati elıfordulása: 1267-1310) † 1310. jún. 20. elıtt 
1267-ben testvéreivel kapta Poprád és Dunajec közti erdıt. 
1270-ben Répást kapta adományba. 
1278-ban a morvamezei csatában tanúsított vitézségéért Görgıt kapta, amiért ugyan évi egy arany forint 

adót fizetett, de a szepesi fıispáni bíráskodás alól kivették. IV. (Kun) László király oklevele szerint a 
várföldek határolói nem háborgathatták Görgı birtokban. 

1278.06.24. napján kelt okiratban a csázmai káptalan elıtt 33 márkáért megvette Polychna földet Berizlaus 
fia Iwantól. (Saxo-ispánként említik.) 

1278-1280 között Szepes megye fıispánja. 
1279-ben Erzsébet királyné a kérésére átírta IV. (Kun) László király 1278. évi adománylevelét. 
1280-ban kelt a szepesi káptalan egy okirata, melyben Görgı népével-lakosságával megegyezett a 

szolgáltatásaikról, ami szerint évi 10 ezüst márkát kötelesek fizetni, és természetbeni juttatásokkal is 
tartoznak, de megmarad szabad költözési és végrendelkezési joguk. Közösen úgy határoztak, hogy Illés 
velük együtt ítélkezik. 

1279-1282 között szepesi szászispán. 
1280-1294 között a szászok grófja. 
1282-ben IV. (Kun) László királytól Domány mellett adományt kapott, amely 1286-ban megerısítettek. 
1282.07.04. napján kelt okirat szerint a szepesi káptalan jelentette IV. (Kun) László királynak, hogy 

parancsára beiktatták Daman föld birtokába Illést. 
1295-ben valószínőleg ı vett részt egy több okirattal is szabályzott erdıirtásban Zolonkü mellett. 
1312-ben a fizetés alól Károly Róbert a szolgálatai miatt fölmenti. 

10,170,881. Korotnoky N. 
Daróczy győjtemény szerint a Korotnoky családból származik. 

 

10,170,888. = 5,085,440 
Esetleg András testvére Jordán szerepelhet itt. 

 

10,170,892. Miklós (Zsegray család) (okirati elıfordulása: 1300-1313) 
1307-1313 között szepesvári várnagy, Aba Amadé familiárisa. 
1308-1311 között szepesi ispán. 

10,170,893. Máté (Roskoványi család) (okirati elıfordulása: 1319-1360) 
1319.10.22.napján kelt a szepesi káptalan oklevele,melyben elsı alkalommal fordul elı (Dl. 84770). 
1352.11.15.napán kelt a szepesi káptalan oklevele, melyben szerepel. (DF 262703) 

 

10,171,136. = 5,074,306 
 

10,171,140. = 40,729,992. 
 

10,171,142. somosi Kajol Demeter (okirati elıfordulása: 1332-1344) † 1344. júl. 13. után 
Magiszter. 
1332.-ben kelt az egri káptalan oklevele, melyben állítólag már szerepel (Dl. 103170). 
1338.06.05. napján kelt Károly Róbert király oklevele, melyben magiszterként szerepel (DF. 265438). 
1344.07.13. napján kelt az egri káptalan oklvele, melyben állítólag még élıként szerepel (DF. 265439). 

 

10,171,144. Nagymihályi István (okirati elıfordulása: 1335-1384) 
Magiszter. 
1351-ben Zsámboki Gilétfi Miklós nádor (40,687,202) familiárisa. 
1357-ben izdenci várnagy.  
1360-ben varasdi ispán.  
1367-ben szatmári alispán.  
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1369-ben Meggyesi Simon familiárisa. 
Az 1384-ben kelt okirat a Sztáray levéltárban található. 

10,171,145. Szeretvai Ilona (okirati elıfordulása: 1398) † 1398. után 
Nem tévesztendı össze az ugyancsak 1398-ban elıforduló Szeretvai Ilonával, aki Jakab lánya volt. 
1398-ban kelt oklevélben özvegyként említik. 
 

10,171,160. Czudar Dénes (okirati elıfordulása: 1291-1341) 
Magiszter. 

= 1304. elıtt 
10,171,161. Pelejtei Martonos lánya, N (okirati elıfordulása: 1304-1324) 
 

10,171,162. Egyed (Kállay család) (okirati elıfordulása: 1250-1281) 
 

10,171,164. Vörös „Rufus” Dezsı (Rédei család) (okirati elıfordulása: 1275-1302) 
Magiszter. 

 

10,171,172. = 10,146,080. 
 

10,171,196. Kacsics nb. Szécsényi Kónya Miklós (okirati elıfordulása: 1327-1367) † 1367. 
okt. 28. – 1367. dec. 31. 
1327-1340 között királynéi asztalnokmester. 
1346-1349 között sárosi és szepesi ispán. 
1346-1350 között nógrádi ispán. 
1347-ben udvari lovag. 
1347 körül megszerezte Ecseg várát a házasságával. 
1350-ben a szandai várhoz tartozó Patak honorbirtokosa. 
1354-ben csejtei várnagy. 
1354-1360 között gömöri ispán és füleki várnagy. 
1360-1362. között pozsonyi ispán. 
1366. november - 1367.10.28. között horvát-dalmát bán (és bolgár bán). 
Egy 1355. évi okiratból kiderül, hogy második felesége is volt, akinek a neve ismeretlen. 
Sok oklevélben szerepel, melyek leginkább a betöltött pozícióival függnek össze. 

= 1347 elıtt 
10,171,197. Elizabeth von Haschendorf (okirati elıfordulása: 1347-1353) † 1353. máj. 16.-

1355. jan. 21. között 
„Harsundorfer” néven is elıfordult. 
1347.10.16. napján fiúsították I. Lajos bizonyságlevelében, mely szerint Alcsi és Kerekudvar birtokot neki  
adományozta, testvére, Haschendorfi Vulfing katonai érdemei miatt. Érintett birtokok voltak még pl. Ecseg 

vára, Szentgyörgy, Dány, Parlag, Újfalu, Úri, Visk, Sztrecsény, Szemeréd, Koncháza, Howp. 
1353.05.16. napján Alcsi adományozását megerısítette I. Lajos király, egyben megjegyzi az oklevélben, 

hogy Vulfing elesett. 
 

10,171,198. = 10,170,716 
 

10,171,424. Németi nb. Hektor (Istvánffy család) (okirati elıfordulása: 1296-1330) 
A kisasszonyfalvi vagy boldogasszonyfalvi-ág megalapítója. 

 

10,171,428. = 20,343,588 
 

10,171,440. = 5,084,022 
 

10,171,456. Lırinc (Kanizsai család) (okirati elıfordulása: 1283-1330) † elesett, Havasalföld, 
Posada, 1330. nov. 9. – 1330. nov.12. között 
Amíg Nagykanizsát meg nem szerzi, „Osli” Lırincként szerepel az okiratokban. 
1284-ben IV. (Kun) László király Borostyánkı várát ostromolta, ekkor a királyi seregben harcolt. Az 

ostromot követıen a Kıszegiek fogságába került és 200 márkás hatalmas összegő váltságdíj ellenében 
szabadult ki. Ezután éppen a Kıszegiek pártjára állt, de olyan ügyesen politizált, hogy egyben a 
királyhoz sem lett hőtlen. 

Kıszegi Miklós familiárisa. 
1287-ben Bika (ma: Rábaszentmiklós) birtokot szerezte meg, ezt követıen hosszú ideig csak a perekben 

fordul elı. 
1309.02.02. napján a gyıri káptalan elıtt jelentıs nagyságú családi osztályban vett részt. 
1310 körül kezdett zálogkölcsönzéssel foglalkozni, ilyen ügyletrıl az elsı oklevél 1310.11.24. napján kelt, az 

utolsó 1322.01.03. napján kelt. (A legutolsó ügyletbıl per is lett, melynek 1324-ben lett vége) 
1312-1320 között kanizsaszegi várnagy, zalai alispán, ekkor Kıszegi Kakas Miklós familiárisa. 
1313-ban hegykıi várnagyként szerepel Muzsaji Pósa megölésének ügyében. 
1313.11.13.-án kelt okiratban soproni alispánként ítélkezett. 
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1314-ben még mindig Kıszegi familiáris és soproni alispán. 
1317-ben Kıszegi András ellenében Károly Róbert király híve lett. 
1319-ben testvérével Pállal Gyırt és Sopront megvédték Kıszegi András támadásai ellen, majd a 

határvidékrıl előzték az osztrák csapatokat. 
1319-ben a kıszegi csatában Bánffy Miklós seregében harcolt és elfogta Standecker lovagot. Ezt követıen 

elfoglalta Kanizsaszeg várát (ma: Nagykanizsa), és megalapozta családja hatalmát azzal, hogy a király a 
hőtlen Kıszegiek birtokait, köztük Kanizsa várát és tartozékait neki adományozta.  

1320. körül Kıszegi „Kakas” Miklós familiárisa, kanizsaszegi várnagy, zalai alispán. 
1321-ben Kanizsa várát kapja adományba. 
1321-1323 között zalai ispán. 
1323-ban a csornai monostor kegyura. 
1324.03.28. napján a gyıri káptalan elıtt ı és testvérei az összes rokonaiknak megtiltották, hogy bárhol 

lévı birtokaikat elidegenítsék, elıvételi jogot kötöttek ki.  
1324-ben Károly Róbert király neki ajándékozta Kanizsát (nem egyértelmő, mikor szerezte), ettıl kezdve 

nem „Osl”, hanem „Kanizsai” néven szerepel a család. Károly Róbert király fıembere. 
Harcolt Miklós soproni fıispán (késıbbi szlavón bán) mellett, ekkor megsebesült. 
1324-ben 60 dénár márkáért megvette Tamásit. 
1327-1330 között varasdi ispán. 
1330-ban a Bassarab vajda elleni négynapos posadai csatában a magyar sereg csapdába került, és ott esett 

el. 
Zala vármegye fıispánja 

10,171,457. Nagymartoni / Fraknói Katalin (okirati elıfordulása: 1325) 
Vélhetıen nem él az 1326-évi osztálykor. 

 

10,171,458. pozsegai Gilétfi Miklós (okirati elıfordulása: 1314-1330) † 1335 elıtt 
1314-ben báró, magiszter. 
1319-1324 között somogyi ispán. 
1327-ben magiszter. 
1330-ban Gradistye ura. 

= 1327. elıtt 
10,171,459. Nekcsei Klára (okirati elıfordulása: 1325-1336) 

1335-1336-ban kelt okiratokban özvegyként szerepel. 
 

10,171,468 - Cillei Hermann, Cilli grófja * 1332-1334  † 1385. márc. 21. 
1385-ben Erzsébet királyné neki (talán Hermann fiának?) zálogba adta Szamobor várát. 

10,171,469 - Katarina Kotromanic 
 

10,171,470 - Heinrich VII von Schaunberg  † 1390. 
10,171,471 - Ursula von Görz † 1383. 
 

10,171,512. Buthkai „Keszeg” István (okirati elıfordulása: 1356-1387) 
1356.07.10. napján Visegrádon kelt okiratban, László, csázmai prépost elıtt ı és társai egy bonyolult Butka 

birtokkal kapcsolatos ügyben szerepelnek. 
1366.07.12. napján kelt a leleszi konvent bizonyságlevele, mely szerint ı és társai Owasan és Wywassan 

határjárásakor tiltakoztak az ellen, hogy Chaholi Nagy János fia Sebestyén (5,084,608) letegye a 
földesküt Wassan földekre. 

1378.12.12. napján kelt okiratban György egri vikárius bizonyítja, hogy Swyne-i Merse lánya Anna 
(10,171,785) kiegyezett vele és társaival a nagyanyja, Terebes-i Andornok mester felesége 
leánynegyede ügyében. 

Második felesége Tibai Klára (okirati elıfordulása: 1404). 

10,171,513. Kelneki Margit (okirati elıfordulása: 1345) 
 

10,171,516. Semsei János (okirati elıfordulása: 1383-1406) 
1383.10.10. napján kelt okirat szerint az egri káptalan elıtt Csabani Jakab és Ferenc a Ruszkai Ecsened 

felesége és lánya után járó hitbért, leánynegyedet, jegyajándékot elengedték neki és testvérének. 
Érintett birtokok: Semse és Hotkóc. 

1389.11.23. napján Rácországban Lownicha-n kelt okiratban Zsigmond király a testvére (László) 
szolgálataira tekintettel mindkettıjüknek visszaadta a Gölnicbánya bányavároshoz csatolt két Swydleer 
nevő villát. A beiktatásról a jászói konvent tett jelentést 1390.02.28. napján. 

1396.08.13. napján Bulgáriában, Podgradya-n kelt okiratban Zsigmond király visszavette tıle és testvérétıl 
Henneg, Sedk, Adamfewlde, Hradissa birtokokat, egyben újra, érdemeik elismeréseként nekik adta Ordo 
és Nyas birtokokat. 

1397.07.15. napján Késmárkon kelt okiratban Zsigmond király Semsei Jánosnak a birtokaira szabad 
ispánságot és pallosjogot adott. 

1399.04.06. napján kelt Zsigmond király oklevele, mely szerint a Ruszkaiak és a Semseyek kiegyeztek, amit 
1399.08.28. napján átiratott a jászói konventtel. 
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1399.04.06. napján Rudabányán kelt okirat szerint Zsigmond király elıtt  az Abaúj megyei Rozputh birtokot 
Ruszkai Péter és társai neki adták, cserébe Jánosék nyugtatták ıket minden kötelezettségeik felıl. 
1399.05.10. napján jelentette a jászói konvent, hogy beiktatta az új tulajdonosokat. 

1400.08.01. napján kelt okiratban a jászói konvent elıtt ı és fiai Ruszkai Péternek (öregségére tekintettel) 
visszaadták Rosputhot azzal, hogy amennyiben Péternek nem születik fia, a birtok visszaszáll rájuk. 

1401.04.24. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király az 1396-ban Nikápolynál hısi halált halt testvére, 
László tárnokmester és az ı érdemeire tekintettel ı és utódai címeres levelet kaptak. Eszerint már 
korábban is nemesek voltak. 

1405.06.09. napján Visegrádon kelt okiratban Garai Miklós nádor (2,542,866) ítéletlevelet adott ki az ı és 
társai és Tobaydi János fiai alperesek elleni perükben. 

1406-ban abaúji esküdt. 

10,171,517. Upory Ilona (okirati elıfordulása: 1411) † 1411. jún. 28. után 
1411.06.28. napjén kelt okiratban az egri káptalan jelentette Zsigmond királynak, hogy a király parancsára 

ıt és rokonait beiktatta Alagyan, Janushida, Ker birtokokba.  
 

10,171,518. „Veres” Miklós (Pazdicsi család) (okirati elıfordulása: 1398-1418) † 1420. júl. 
25. elıtt 
1403.03.04. napján kelt okiratban Zsigmond király neki és társának adta Pazdych, Zalok, Sanigh, Crazna, 

Mochar, Zuha birtokokat Pazdich erdıvel hőségükre és a csehországi hadjáratban tanúsított érdemeikre 
tekintettel, ezután vette fel a család a Pazdicsi nevet. Ekkor mint Perényi Péter familiárisa még csebi 
Veres Miklós néven szerepel. 

1403.12.29. napján Zólyomban kelt okiratban Zsigmond király utasította a leleszi konventet, hogy ıt és 
társait iktassa be a fenti új adománybirtokokba. 

1420.07.25. napján kelt okiratban a jászói konvent elı folyó perben (Koporcz Miklós és társa ellen) már 
néhaiként említik. 

10,171,519. N. Krisztina 
 

10,171,616. Balázs (Ujfalussy család)  
 

10,171,680. Csépán (Parlaghy család) 
 

10,171,696. János (Vízaknay család) (okirati elıfordulása: 1378-1387) 
Vízaknai királybíró. 
1387-ben Zsigmond király egyik beiktató okiratában királyi ember. 

10,171,697. N., Segesvári Mihály lánya (okirati elıfordulása: 1378) 
 

10,171,704. „Gálfalvai” Mihály (Haranglábi család) (okirati elıfordulása: 1360-1370) † 1370. 
aug. 2. – 1372. ápr. 29. között 
1360–1380 között Désfalva miatt a Körösi családdal pereskedett, mivel 1360-ban az erdélyi vajdától 

megkapta Désfalva felét, a másik felét Körösi családtagok. 
1361-ben Csávás és Dányán birtokba próbálta beiktatni magát. 
1366-ban I. (Nagy) Lajos király megállapította, hogy a teljes birtok Gálfalvai Mihályt illeti, azonban azt is 

kimondta, hogy a Körösieket is meg kell védeni a birtokban. 
1367-ban I. (Nagy) Lajos király okiratában Mihálynak egy rokon-fiúsítás ellentmondása ellenére a fiúsítást 

engedi. 
1368.03.26. napján az erdélyi káptalan elıtt kelt okiratban a fiúsított Anna asszony és Mihály egyezséget 

kötöttek, melynek értelmében Anna Désfalva és Telek birtokait átengedte Mihálynak, aki Harangláb és 
Gálfalva birtokait megfelezte Annával. 

1369.07.01. napján Lipcsében kelt I. Lajos király oklevele, mely szerint Chyfudi Balázs özvegyével (Anna) 
megegyzett, hogy noha Anna fiúsítása megszőntette, azonban amíg újra Erdélybe nem jön a (korábban) 
fiúsított Anna) birtokban maradhat.  

1370.02.17. napján I. (Nagy) Lajos király a fiúsítását visszavonta, mivel Anna vagyoni helyzete és új 
házassága ezt nem tette indokolttá, és így csak a leánynegyedet kapta meg. Ezután a maradék 
Harangláb, Désfalva, Telök és Gálfalva Mihály családjáé lett. A békesség kedvéért Mihályék még ebben 
az évben átadták Gálfalva felét Annának. 

1370.07.21. napján kelt az okiratban az erdélyi káptalan bizonyította, hogy elıtte megjelent Mihály, és a 
maga és fiai nevében vállalva ezek terheit birtokcserét hajtott végre Anna úrnıvel. 

1370.08.02. napján Semche-n kelt okiratban I. (Nagy) Lajos király utasította az erdélyi vajdát, hogy 
Keurusi Pétert és testvérét iktassa be Désfalva birtokba. Ennek (többekkel) ellentmondott Mihály is. 

1372.04.29. napján kelt Imre erdélyi vajda oklevele, melynek értelmezése szerint arra következtethetünk, 
hogy Mihály már nem élt. 

 

10,171,776. János (Guthi-Országh Család) (okirati elıfordulása: 1334-1357) † 1357. júl. 8. 
után 
1344.12.04. napján kelt okiratban Miklós kápolnaispán és titkos kancellár igazolta, hogy Pál fia Pócs 

tartozáselismerı nyilatkozatot tett az ura, nagysemjéni Miklós nevében, egyben kötelezte magát, hogy 
december 17-én Guth faluban Guthi János ispán elıtt megfizet 1 márka adósságot. 
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1345.03.11. napján Visegrádon kelt okiratban Pál országbíró elıtt Balkányi János fiai, és Guthi János 
egyezséget kötöttek Kurtweyes ügyében. Az egyezség szerint János átengedte a birtokot a 
Balkányiaknak a birtok felét. 

1357.07.08. napján Kállóban kelt okirat szerint Kántor Bereck elhalasztotta a Guthi János és társai ellen 
folyamatban lévı pert az egyezség reményében. 

Szabolcs vármegye szolgabírója. 
 

10,171,780. = 5,085,840 
 

10,171,784. rozgonyi Rozgonyi Miklós (okirati elıfordulása: 1341-1360) † 1360 – 1363. jan. 22. 
között 

10,171,785. szinyei Merse Anna (okirati elıfordulása: 1360-1383) 
1378.12.12. napján Egerben kelt György egri vikárius oklevele, mely szerint Anna kiegyezett az oklevélben 

felsoroltakkal nagyanyja leánynegyede miatt indított perben, és felvette (fia által) a 100 arany 
kielégítést. Az oklevél tartalma nagyon érdekes, mert nagyanyjának Terebesi Andornok mester feleségét 
jelöli. Terebesi Andornokot Engel Pál ismeri, 1300-ban szerepel egy okiratban. Anna ısfája a az oklevél 
ismeretének hiányában a következıképp néz ki: 

 

  Anna 
   Apja: Szinyei Merse (20,343,570) 
   Apai nagyszülei: Benedek (40,687,140), és ismeretlen nagymama 
   Anyja: Zsegnyei Borbála (20,343,571) 
   Anyai nagyszülei: Miklós (40,687,142), és ismeretlen nagymama. 

 

Ha helyesek Engel Pál adatai (azaz Anna ısfája), akkor azt kell feltennünk, hogy Terebesi Andornok felesége 
Szinyei Merse vagy Zsegnyei Borbála anyja lett. Az oklevél szerint Pál bán örökösei (Butkai Miklós, a 
Márkiak és a Ráskaiak) elégítették ki Merse Anna igényeit. Ez a Pál bán nem más, mint a 20,295,296. 
sorszám alatti Pál, akinek Engel Pál egy „zárójelben elhelyezett”  ismeretlen lányt is gyermekének tart, 
akihez azt írta, hogy Merse Anna, ezen a vonalon Pál bán proneptájának (azaz dédunokájának) 
tekintendı. Ha ez így van, akkor az igazság az, hogy Szinyei vagy Zsegnyei vonalon valóban 
nagymamának kell lennie az ismeretlen lánynak.  

A fentiek alapján tényszerően megállapíthatjuk: 
a.) Pál bán lány vagy Benedek (40,687,140) vagy Miklós (40,687,142) felesége volt, 
b.) Pál bán lányának korábbi férjét követıen Terebesi Andornok lett a férje. 
Az a tény azonban, hogy Benedek az okiratokban csak 1307-ig ismert (!), míg Miklós 1353-ig (!), és 

Terebesi Andornok fia már az 1320-as években szerepel okiratokban azt mutatja, hogy Pál bán lánya 
Merse Benedek felesége lehetett kizárólag, hiszen Zsegnyei Miklós még 1353-ban is élt. 

A fenti okfejtésnek megfelelıen építettem fel Merse Anna ısfáját. 
 

10,171,792. Maróti János (okirati elıfordulása: 1353-1364) † 1364. febr. 28. után 
1353-ban kelt Domokos macsói bán bizonyságlevele, mely szerint a mag nélkül elhalt németi Martonos fia 

Mihály birtokait ı és társai elfoglalták, azonban a királyi lefoglalást követıen a döntés meghozataláig 
visszaadták, végül pert elvesztette. 

1355.02.18. napján Budán kelt okiratban a fenti perben (ahol János és testvérei alperesek voltak) Drugeth 
Miklós országbíró átírta a kıi káptalan 1292 évi oklevelét egyéb oklevelekkel együtt, és jószágvesztésre 
ítélte az alpereseket hatalmaskodás, rágalmazás, királyi jogok eltitkolása miatt. 

1364.02.28. napján kelt okiratban a bácsi káptalan elıtt ı és társai igen sok birtokot osztottak meg egymás 
között, pl.: Buyak, Uyfalu, Telek, Maroth, Nogbereczk, Paho, Zolyan, Baych stb. 

 

10,171,794. kusalyi Jakcs István (okirati elıfordulása: 1354-1418) † 1418. nov. 16. után. 
1389-ben Zsigmond király mellett harcolt. 
1383. október - 1391. május között fıkincstartó. 
1387-ben beregi ispán. 
1389.09.09. napján relator, az Aula tagja. 
1410.11.12. napján Budán kelt okiratban Zsigmond király utasította a leleszi konventet, hogy Nagmüse 

felének birtokába iktassa be ıt és társait. 
1415.04.18. napján Aachenben kelt okiratban Désházát neki és társainak adományozta.  
1417.11.25. napján ı és felesége Konstanzban kérték a pápát, hogy számukra teljes bőnbocsánatot és 

hordozható oltárt engedélyezzen. Ezen a napon kelt az ı és felesége supplicatioja. 

10,171,795. N. Orsolya (okirati elıfordulása: 1417-1427) † 1427 után 
1427-ben egy birtokperben ellene és fiai ellen ítéltek Gacsályi Tamás javára Becs birtokkal kapcsolatban. 

 

10,171,800. újlaki Újlaki Bertalan (okirati elıfordulása: 1367-1391) † 1393. aug. 5. elıtt 
1367-ben a pannonhalmi apátság Csicsal nevő birtokának szomszéda. 
1380-ban elıkelı, magiszter. 
1391–1395. években a Benedek-rendi apátság tulajdonában levı Szentpál határrendezése során perbe 

került, mely egyezséggel végzıdött, és a nyitrai káptalan megállapította az apátság birtokhatárait. 
1380.02.12. napján szerepel a neve azon a házassági szerzıdést megerısítı oklevélen, amely I. Lajos király 

leánya, Hedvig és az osztrák herceg fia között létrejött megállapodásra vonatkozott.  
Támogatta a csatkai monostort.  
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1390-ben a pálos rendnek adományozta Báránd falut.  

10,171,801. N. Ilona (okirati elıfordulása: 1393-1407) 
 

10,171,802. stiborci Stibor (Ścibor ze Ściborza h. Ostoja) * 1347 körül † 1414. jan. 27. - 
1414. febr. 25. között; tem.: Székesfehérvár 
Bydgoszcz környéki elıkelı lengyel nemes család tagja. 
1370-1382 között kerülhetett magyar pozíciókba, amikor I. (Nagy) Lajos király lengyel király lett. 
I. Lajos király halála után Kujávia és Leczyca kormányzója, Zsigmond király híve. 
Zsigmond király hőséges embereként harcolt a lengyel trónért folyó háborúban. 
1386-ban udvarmester és orosz (halicsi) vajda, azonban ezt a tartományt Ulászló lengyel király elfoglalta. 
A Horvátiak lázadásakor a lázadók ellen harcolt és valószínő, hogy fogságukba esett az 1387. februári 

szlavón hadjáratban, ahonnan júniusban szabadult. 
1388-ban Bolondócot tette meg székhelyéül, de Csejtén is sokat tartózkodott. 
1389. januártól Pozsony megyei ispán, január 15. napján báró. 
1392-ben Zsigmond király oldalán harcol az eredménytelen török elleni harcokban. 
1392-ben Zsigmond királytól adományba kapta Csejte várát. 
1393. ıszén Zsigmond királyt elkísérte a morva háborúba, mint Zsigmond király bizalmasa, tanácsadója. 
1394. május elıtt trencséni ispán. 
1394-ben Zsigmond királytól egyszerre kapott ajándékba öt váruradalmat.  
1395. októbertıl erdélyi vajda. 
1396-ban harcolt a nikápolyi csatában. 
1396-ban Zsigmond király neki adta zálogba Oroszlánkı várát. 
1397-ben testvére (Miklós) Zsigmond királytól adományba kapta Kasza várát, amelyet halála után tıle  
Stibor örökölt. 
1397-ben a törökök által támogatott Vlad ellen sikeres hadjáratot vezetett, akit Dimbovica várában elfogott, 

és átadott a királynak. 
1400-ban harcolt a morvaországi hadjáratában. 
1401. áprilisában Zsigmond király küldötte Sziléziába azért, hogy Margit hercegnıt Zsigmond királyhoz 

kísérje. Útja miatt kerülte el az április 28. napján bekövetkezett királyi és fıúri letartóztatást, és emiatt 
tudott Zsigmond király kiszabadítására erıfeszítéseket tenni. Ennek során a király hőségén tartotta az 
északnyugati megyéket, több csatában legyızte a király ellenfeleit (pl. Nyitra, Szkacsány, Surány 
várak). Mivel ilyen sikeres volt a lázadókkal szemben, a lázadók az erdélyi vajdaságától megfosztották. 

1402. elején Zsigmond király Neumark tartomány eladása végett Lengyelországba és a Német 
Lovagrendhez küldte, amely küldetést Stibor sikeresen teljesített. 

1403.-ban a bárók felkelésének leverésében jelentıs érdemei voltak, pl.: a Zsigmond király ellen lázadó 
Újlaki László Galgóc várába zárkózott, a várt ekkor megostromolta, illetve a lázadó Ludányiaktól 
elfoglalta Ludány várát és átadta Zsigmond királynak. 

1404. elején Nyitra megye, Beszterce, Sztrecsény, Óvár, Hricsó ispánja, és használta a ”a Vág folyó egész 
földjének ura” elnevezést. (Pöstyén és Zsolna közti vidék a Stibor családé volt.) 

1404-ben az esztergomi érseki és egri püspöki javak kormányzója.  
1407-ben részt vett a boszniai háborúban. 
1408-ban a Sárkányrend alapítója.  
1409. tavaszán lengyel és litván követ, majd ısztıl haláláig erdélyi vajda és trencséni ispán. 
1411-ben vezette a lengyelek elleni hadmőveleteket. 
1411. végén Velence ellen vonult Ozorai Pipóval együtt.  
1413. évben bandériumot küldött az isztriai hadjáratra, ahol személyesen már nem jelent meg. 
1414.01.16. napján Vágújhelyen társaskáptalant alapított. 
Birtokai pl. Modor mezıváros, Szomolány, Ugróc, Korlátkı, Jókı, Berencs, Éleskı, Detrekı, Holics, 

Szakolca, Surány, Lietava, Kassza stb. 
Spanyolországba, Santiago del Compostellába zarándokolt. 
Rengeteg okiratban szerepel. 
Sírköve Székesfehérváron került elı. 

10,171,803. Steszew-i Dobrohna (okirati elıfordulása: 1388-1430) * 1370 † 1431 elıtt 
Születése után rövid idın belül eljegyezték Stiborral. 
1414.01.15. napján Budán kelt okiratokkal férjével, fiával közösen Vágújhelyen Ágoston-rendi prépostságot 

alapított, és Bassóc és Pobedin birtokot a prépostságnak ajándékozta.  
1415.01.05. napján XXIII. János pápa neki, mint esztergomi egyházmegyei laikus özvegyének engedélyezte 

a hordozható oltár használatát, és hogy a böjt ideje alatt ehessen húst, sajtot, tojást. 
1417.06.01. napján Budán Perényi Péter országbíró (1,268,528) elhalasztotta a közte és Kocsóci Gergely 

közötti pert, majd 1419.02.11. napján a per újabb halasztást szenvedett. 
1419.07.11. napján Zsigmond király tájékoztatta ıt és fiát megdöbbenésérıl, hogy vámot akarnak fizettetni 

Nagyszombattal annak ellenére, hogy vámmentességet élveznek. 
1420.09.03. napján Budán Garai Miklós nádor (2,542,866) utasította a Túróci konventet, hogy iktassák be 

ıt és fiát zálog címén Arua vár és a hozzátartozó részekbe. 
1421-ig Beckó várában élt. 

 

10,171,806. = 2,543,002 
10,171,807. = 2,543,003 
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10,171,840. Miklós (Pekri család) (okirati elıfordulása: 1351-1380) † 1380. ápr. 6. után 
Királynéi pohárnokmester. 

10,171,841. Horváti N. 
A rendelkezésre álló genealogiai adatok alapján vélelmezem, hogy ennek a Horváti lánynak Horváti Péter 

(okirati elıfordulása: 1348-1358) lehetett az apja, ennek indokai: 
a.) A Horváti-ágat Péter alapítja; 
b.) Péter fiait ismeri Engel Pál, ezek: Pál (zágrábi püspök), János (macsói bán), László és István; 
c.) Páltól (a püspök) nem származhatott a Horváti lány, és a többi fiútestvértıl sem, mivel mind nagyjából 

abban az okirati idıkörben fordulnak elı, mint az ı férje, és egyébként sem mutat semmi arra, hogy 
Jánosnak, Lászlónak maradt volna gyermeke, míg István esetében is csak három fiú ismert. 

A fentiek alapján kizárásos alapon Péter lánya lehetett, mindenképp érdemes kutatni.  
Közreadom a helyesnek vélt ısfát, tisztségek megjelölése nélkül: 

 

20,343,682. Horváti Péter (okirati elıfordulása: 1348-1358) 
 

40,687,364. Pál (Horváti család) (okirati elıfordulása: 1297-1317) 
 

81,374,728. „Aranyos” Tamás (Horváti család) (okirati elıfordulása: 1283-1297) 
 

162,749,456. Péter (Horváti család) (okirati elıfordulása: 1253) 
 

325,498,912. Báncsa nb. Orbász (Horváti család) (okirati elıfordulása: 1213) 
 

10,171,904. Bánffy István (okirati elıfordulása: 1276-1297) † 1297 után 
Varasd fıispánja, magiszter. 
1291-ben Pettau környékére rátört kisebb csapattal, ahol elveszítette a lovát, és úgy menekült meg, hogy 

egy szolgája lovát átvette. 
1291-ben a királyi asztalnokok conclariusa. 
1297-ben varasdi ispán. 

 

10,171,906. Pécz Dénes (okirati elıfordulása: 1256-1285) † 1285 - 1288. márc. 7. között 
1256-1258 között szolnoki ispán. 
1258-ban bakonyi ispán. 
1259-1270 között zalai ispán és Béla herceg udvarbírája. 
1259-ben hercegi asztalnokmester. 
1263-ban bácsi ispán. 
1263-1264 között az ifjabb király nádora. 
1266-ban szerémi ispán. 
1268-ban hercegi udvarispán. 
1268-ban nyitrai ispán. 
1268-1269 között zalai ispán. 
1270-ben és 1273-ban harcolt a csehek elleni háborúkban. 
1271-ben marócsai ispán. 
A Kıszegi-Gútkeled szövetség tagja IV. (Kun) László király idején. 
1272. június - szeptember között országbíró. 
1272-ben varasdi ispán. 
1273. november - 1274. szeptember között nádor. 
1273-1274 között oklicsi ispán. 
1274-1275 között szlavón bán és királynéi tárnokmester. 
1275-ben zalai ispán és királynéi tárnokmester. 
1275. január - februárban között országbíró. 
1277-1278 között somogyi ispán. 
1277. tavaszától novemberig újra országbíró. 
1277. november - 1278. március között ismét nádor. 
1277-1278 között somogyi ispán. 
1282-1284 között sárosi ispán. 
1283-ban és 1284-ben újra nádor. 
1284-ben somogyi ispán. 
1284-ben címzetes bán. 
1285-ben királynéi tárnokmester és zalai ispán. 
Valószínőleg már az ı birtokában is volt az 1297-ben elsı alkalommal okiratban említett Bisztrica castrum. 
İ építette Zelnavár castrumot.  

 

10,171,908. Felsılendvai Széchy Péter (okirati elıfordulása: 1297-1333) † 1333. márc. 29. - 
1336 között 
1317-ben borostyáni várnagy.  
1326-1333 között nógrádi fıispán és szandai várnagy. 
1333-ban osztozott öccsével Felsılendva birtokán. 

10,171,909. Debrıi Sebe, † 1340 elıtt 
 

10,171,910. Debreceni Pál (okirati elıfordulása: 1322-1360) 
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1328-1330 között Szabolcs vármegyei fıispán. 
1332-1347 között újra Szabolcs vármegyei fıispán.  
1349-1350 között adorjáni várnagy. 
Igen sok hivatalos okiratban fordul elı. 

 

10,171,920. Kompolt (Kompolti család) (okirati elıfordulása: 1252-1264)  
Tıle származnak a nánai Kompold és Visontai családok, comes. 
1255-ben okiratban igazolja a budai káptalan, hogy perben állt sógorával (Péterrel) felesége hozománya, 

készpénze miatt. Az okiratban Kompolt elengedte a követelést. 
Az 1260-as években István ifjabb király híve, tıle kapta Tarnaörs és Domoszló birtokát (ezt 1263-ban) öt 

háznép daróccal együtt. 

10,171,921. Zsidó nb. Hellynus lánya † 1255 körül 
 

10,171,922. Kárászi Sándor (okirati elıfordulása: 1260-1275) † 1275. 
István ifjabb király udvarában szolgált gyermekkorától kezdve. 
1253-ban Olmütz ostrománál vitézkedett, többszörösen sebesült. 
1260.07.12.-én részt vett a vesztes kroissenburgi (elsı morvamezei) csatában István ifjabb király oldalán. 
1263-ban részt vett a magyar hadosztály parancsnoka a bulgáriai hadjáratban. 
1264-ben a feketehalmi csatában híres gyızelmet aratott. 
1265-ben az isaszegi csatában olyannyira vitézkedett, hogy a király ıt „védı fal”-nak nevezte okiratában. 
1267-1268 között szabolcsi ispán. 
1268-ban szörényi bán, ebben az évben Kak, Vasvári, Szalka és Szentmárton birtokokat kapta Solymos 

mellé. 
1272.11.27 - 1273.03.06. között országbiró. 
1272-1273. között orbászi ispán. 
1274. augusztus - 1275.március között címzetes bán, és dobokai, szebeni ispán. 
1275-ben feleségére ruházza Isaszeg, Bagota, Megyer, Kerepes, Szénhalom melletti Buda és Szentjakab 

birtokait. 
1260-1270 között számos adományt kapott. 
Székhelye Szabolcs vármegyében Kárász birtoka volt. 

 

10,171,936. - Heinrich II von Schlesien-Glogau, Sagan hercege kb. 1289-1342 
10,171,937. - Mathilde von Brandenburg grófnı 1296-1328 
 

10,171,938. - Waclaw Piast † 1336. 
10,171,939. - Damilla Elzbieta de Lithuanie, litván hercegnı † 1364. 
 

10,171,940. - Bolko II von Schlesien-Oppeln, Oppeln hercege † 1356. 
10,171,941. - Elisabeth von Schlesien-Schweidnitz hercegnı † 1348. 
 

10,171,942. Nicolae Alexandru, Havasalföld fejedelme † 1364. 
10,171,943. Maria N 
 

10,171,944. - Rudolf I, Sachsen-Wittenberg hercege † 1356. 
10,171,945. - Agnes von Lindow-Ruppin grófnı kb. 1310-1343 
 

10,171,946. - Francesco "il Vecchio" da Carrara, Padova ura † 1393. 
10,171,947. - Fina Buzzacarini † 1378. 
 

10,171,948. - Friedrich II le Sévère Wettin, Meißen ırgrófja 1310-1349 
10,171,949. - Mathilde von Wittelsbach Felsı-Bajorország hercegnıje 1309-1346 
 

10,171,950. - Albrecht von Hohenzollern Nürnberg várgrófja † 1361. 
10,171,951. - Sophie, Henneberg grófnıje † 1372. 
 

10,171,952. - Mikulas Przemyslide, Troppau hercege 1255-1318 
10,171,953. - Justine von Hohenzollern grófnı 
 

10,171,954. - Boleslaw von Schlesien-Oppeln, Falkenberg hercege † kb 1364. 
10,171,955. - Euphemia von Schlesien-Breslau, Breslau hercegnıje  kb. 1312-1383 
 

10,171,956. - Nikolaus von Schlesien-Münsterberg, Münsterberg hercege  † 1358. 
10,171,957. - Agnes von Leuchtenberg † 1370. 
 

10,171,958. - Boleslaw II von Schlesien-Beuthen, Beuthen hercege  kb.1330-1355 
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10,171,959. - Margarethe von Sternberg † 1365. 
 

10,172,004. garai Garay András (okirati elıfordulása: 1314-1332) † 1340. máj. 10. elıtt 
Magiszter. 
1317.12.20. napján családi vitát feltáró okiratban szerepel. 
1320.08.27. napján testvérével Pállal egyezkedik a Szentemágócs nembeliekkel, akik birtokaikat lerohanták 

és garázdálkodtak rajta, és emiatt birtokelkobzásra ítélték ıket. A Garay testvérek kérelmére a király 
megkegyelmezett, a Garayak megkapták tılük Valkó vármegyében Azorjás és Valkófı birtokokat. 

1322.04.24. napján ugyancsak testvérével együtt a Somogy vármegyei Gyog-i szılı tulajdonosa. 
1325.07.17. napján Siklósi Péter Bodrog megyei birtokát felbecsülik Garay András érdekében. 
1330.03.30. napján fivérével az országbíró elıtt felosztják örökölt birtokaikat, Andrásé lesz: Akcs, Gyog, 

Vétye (Somogy), Csenej, Báti, Sarád, Békatófı (Temes), Serfesd (Arad), Verbicei erdı egyharmada 
(Valkó). 

1340.05.10. napján kelt okiratban nem szerepel, ekkor már nem él.  

10,172,005. Nevnai N. 
 

10,172,008. Wolf (Wolfurt, Wolfart) (Vöröskıi család) (okirati elıfordulása: 1339-1353) † 
1353. 
Voralberg-i eredető család ıse, I. Lajos király hadvezére. 
1348-ban német hadosztályt vezetett Nápolyba, ahol I. (Nagy) Lajos király ıt és Laczkfi Istvánt magyar 

ırség parancsnokának nevezte ki. Az elvonuló I. (Nagy) Lajos királytól átvette a közigazgatást, azonban 
a király elvonulása után a nápolyiak elzavarták a városból. 

Rá -és a családra- vonatkozó vonatkozó fontosabb források: Turul 1892. 69-72; Wertner M., Turul 15 
(1897) 135-136; Karl Heinz Burmeister: Das Edelsgeschlecht von Wolfurt. Lindau, 1984. (Neujahrsblatt 
des Museumsvereins Lindau 28.).  34-49 (Konrad 34-43, I. Ulrich 35, 43, III. Eglolf 45-46, II. Ulrich 47-
49). 

10,172,009. Guta von Schellenberg 
Szülei lehettek talán Berthold von Schellenberg (+ 1383) és Guta von Blumberg. A kutatást valószínőleg 

csak külföldön lehet elvégezni, mindenképp érdemes volna. 
 

10,172,160. Lırinc (Pethı család) (okirati elıfordulása: 1260-1272) 
 

10,172,224. Illés (Sulyok család) (okirati elıfordulása: 1320-1351) 
 

10,172,384. Petı (Péter) (Hosszútóthy család) (okirati elıfordulása: 1331-1360) † 1360. júl. 
4. után 
Ítélımester. 
1337-ben birtoka Hosszútót. 
1360.07.04. napján kelt a somogyi konvent oklevele, melyben állítólag még élıként szerepel, érintett (Dl. 

49272.) 
 

10,172,388. Egervári Miklós (okirati elıfordulása: 1355-1394) † meggyilkolták, Kapornak, 
1395. augusztus elején 
1363.12.09. napján a vasvári káptalan elıtt Bezerédi Jakabbal kötelezi magát, hogy okleveleket ad ki Ajkas 

László részére. 
1364-ben nemzetségi birtokaira vonatkozó 1325 évi okiratot adott ki részére a vasvári káptalan. 
1367-ben megnyugtatja Haraszti Andrást és Miklóst Egervári Erzsébet hitbérének és hozományának kiadása 

tárgyában. 
1368-ban kapta meg elsı felesége, iváncsi Bakos Miklós leánya Klára az örökrészét. 
1368-ban maga, anyja és Káni István nevében megjelent az országbiró elıtt, és mivel az ellenfelek nem 

jelentek meg és nem képviseltették magukat, a pert megnyerte. 
1370.12.18. napján maga és rokonai pert indítottak Egervár és Fancsika elfoglalása miatt Kakas Miklós fia 

Rohonczi Henrik ellen. 
1371.04.16. napján Egervár és Fancsika ısi birtokának eredetét vizsgálta a veszprémi káptalan, melyben 

2000 (!) jobbágy és nemes vallotta, hogy ezen birtokokat Németujvári János Egervári Kalmer fiainak 
adományozta, velük szemben más nemesek és 500 (!) jobbágy azt vallotta, hogy a  birtokok ısidıktıl 
fogva illetik az Egerváriakat. A per folyamán, még a döntés elıtt 1373-ban Kakas Henrik elpusztította 
Geregyei Benedek fancsikai birtokát, ami miatt az Egerváriak a nádorhoz fordultak. Kakas Henrik újra I. 
Károly király adományára hivatkozott, azonban a nádor felszólítására sem tudta bemutatni az okiratot. 
Ezután Garai Miklós nádor (5,086,002) 1376.08.25. napján az Egerváriaknak ítélt, akik még ugyanebben 
az évben megosztoztak. 

A család az ısi birtokok megmentése iránti küzdelmei miatt neki és János testvérének 10 márkát adtak. 
1380.02.08. napján Egervári Erzsébet utáni leánynegyed fejében kielégítette Koltai Benedeknét. 
Második felesége volt Mákvai Klára, aki házasságába behozta Oszkót, de a birtok miatt Nádasdi Miklóssal 

perbe került Miklós. 
1382-ben Vas vármegye alispánja és Szécsi Miklós (5,085,954) familiárisa. 
1383-ban Csúz János özvegye neki és Mihály fiának ajándékozta összes birtokát. 
1384-ben János testvérétıl megvette szıllıit. 
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1385.07.17. napján Koltai Benedek és neje lemondtak javára Rezneki Kelemen után ıket illetı birtokokról. 
1388-ban panaszt emelt Haholti Miklós ellen a töttösi birtokon elkövetett hatalmaskodás miatt. 
1389-ben perben állt a Salamoni nemesekkel Salamon és Merse ügyében. 
1393-ban királyi megbizott. 
1395.08.10. napja  (Szent-Lırinc ünnepe) elıtti vasárnap fiával Lırinccel együtt a zalai konvent elé ment 

100 arannyal, Kapornak majorban megszálltak, ahol Ferenci kapornaki apát és Horváthi Jakab szerzetes 
éjjel megtámadták ıket. Lırinc azonnal, Miklós három nap múlva halt meg egy kamrában, ahová 
sebesülten bedobták. 

Megmaradt fiai a királyhoz fordultak, a vád igaznak bizonyult, azonban a büntetés elmaradt és még 1399-
ben is vizsgálódtak az ügyben. 

= 1382 elıtt 
10,172,389. Mákvai „Rusznyák” Klára (okirati elıfordulása: 1376-1394) 

1378-ban kiadta részére a vasvári káptalan az Oszkó birtokra vonatkozó 1291-ben kelt adománylevelet. 
A birtok ıt anyai és nagyanyai hitbérként és menyasszonyi hozományként illette. Ezek fejében 50 márka 

váltságot fizettek neki Káldi Miklós, mezılaki Zámbó Miklós és monyorósdi Darabos Jakab, amely 
összegen megvásárolta az oszkói részbirtokokat, azonban amikor a birtokokat át akarta venni, Darabos 
Jakab tiltakozott. Az ügy a nádori itélıszék elé került, ahol 1379.10.13. napján elhalasztották a 
tárgyalást, nemsokára azonban Klárára nézve kedvezı ítélet született, és 1380.06.30. napján beiktatta a 
vasvári káptalan az oszkói részekbe. Ekkor Nádasdi Miklós tiltakozott, ami miatt hosszú és 
eredménytelen per kezdıdött.  

1385.12.06. napján Mária királynı Klárát fiúsitotta a Mákvai magvaszakadása miatt, így a még meglévı 
összes Mákvai javak örököse lett. 

1392.05.25. napján István nádor elhalasztotta a perét. 
 

10,173,408. „algerlai” Dénes (Ábránffy család)  
A családfán II. Dénesként szerepel. 

 

10,174,464. Benchench de Lónya (Lónyay család) (okirati elıfordulása: 1285-1325) * 1278 
után † 1324-1325 között  
„Bencenc” néven is szerepel. 
1285-1325 között magiszter, comes. 
1311. szeptember elején vált köztudomásúvá, hogy meghalt Aba Amadé, erre bosszúból a fitestvéreivel 

elpusztította a Surányi család Csaroda birtokát.  
1312.01.07. napján az egri káptalan elıtt a Surányiak panaszolják be, hogy Csarodát elpusztította. Emiatt 

1312-ben nem tudtak csatlakozni Amadé fiaihoz, hanem kényszerőségbıl Károly Róbert hívei lettek. 
1316-ban Petendfia Péter lázadásakor is hő maradt a királyhoz.  
1316-ban kelt okirat szerint a leleszi prépost elıtt többekkel kezességet vállalt Lukácsfia Péter papért, aki 

húsz ezüst márkát ígért adni Eszenyi Lászlónak a fogságba került testvéréért.  
1318.07.31. napján kelt Zemplén vármegye oklevele, mely egy perben azért adott halasztást, mert 

igazoltan a király oldalán szolgált, valószínőleg Erdély viszafoglalásának hadjárata elıkészítésében.  
1320.02.02. napján kelt Zemplén vármegye oklevele, mely Eszenyi Lászlóval szembeni perében,ahol 

Eszenyi különféle ingóságok elvételével vádolta ıt (26 kas méh, sertés, ló), többedmagával 
tisztítóesküre kötelezték, melyet Rad templomában (Zemplén megye) le is tett. 

1321.10.10. napján ı és Jakab rokona a nagyváradi káptalan elıtt testvérük özvegyének (Kozma felesége) 
hitbért és hozományt fizettek. 

1322.06.06 napján Debrecenben kelt oklevél szerint Dózsa nádor (20,343,820) bizonyítja, hogy Zeleméri 
családtagok ügyében Benchench határos volt, aki nem nyújtott be tiltakozást. 

Az 1358. évi tőzvészben elpusztult okleveleik hiánya sok kérdést megválaszolatlanul hagy. 
 

10,174,496. András (tibai Nagymihályi család) (okirati elıfordulása: 1258-1302) 
Magiszter. 
1273-ban Ung vármegyei ispán. 

 

10,174,498. Kakas  
Magiszter. 

 

10,174,500. Sámson 
 

10,174,528. István (Szirmay család) 
 

10,174,656. „Ördög” András (Károlyi család) (okirati elıfordulása: 1291-1325) † 1325. márc. 
2. után 
1291-ben testvéreivel megegyeznek Reun comessel, hogy Bere birtokot csak nekik adja el, mert az az ı ısi 

birtokuk volt. 
1312-ben többekkel örökség címén megszerezte a kolcsi és vetési birtokokat. 
A birtokszerzések miatt a rokonságban viták támadtak, Csomaköz egyharmadát Zonga Péter elfoglalta tıle. 
1320.-ban Lampert országbíró ítéletével visszaadta Zonga Péter által elfoglalt Csomaköz birtokrészt, és 

jószágvesztésre ítélte Zonga Pétert, amit nem hajtottak végre. 
1324-ben történt az elsı osztály a családon belül. 
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1325.03.02. napján a váradi káptalan elıtt ı és fiai valamint a Zonga családbeliek megosztoztak Olcsva, 
Mike-Csalános, Vetés, Mike-Kolcsa, Illyés-Kolcsa, Pete birtokon. 

 

10,174,664. Mihály (Kölcsey család) (okirati elıfordulása: 1328-1364) † 1364. febr. 25. után 
1345.09.01. napján kelt a váradi káptalan bizonyságlevele, mely szerint rokonaival osztályt tartottak Kölcse, 

Cseke, Mácsa, Ököritó és tartozékaikra nézve. 
1328.06.05. napján kelt a váradi káptalan oklevele, melyben elsı alkalommal szerepel (Dl. 95914). 
1339.01.03. napján kelt Károly Róbert király oklevele, melyben szerepel (Dl. 70549). 
1364.02.25. napján kelt I. (Nagy) Lajos király oklevele, melyben utoljára szerepel élıként (Dl. 70554). 

 

10,174,668. Gyulaházy Gyula (okirati elıfordulása: 1299-1359) † 1359. febr. 24. után 
Magiszter, pozsonyi alispán. 
1355.05.21. napján kelt a váradi káptalan oklevele, mely szerint Gyula tiltakozást nyújtott be, mivel Magyar 

Pál és társai Tos és Boyun birtokokat el akarták idegeníteni. Ettıl eltiltotta ıket. 
1358.04.12. napján kelt okiratban I. Lajos király az érdemeire tekintettel átírta és megerısítette a budai 

káptalan 1358.01.24.-i oklevelét. 
1359.01.01. után kelt okiratban jelentette a leleszi konvent, hogy képviselıje útján ellentmondott annak, 

hogy Mwse és Beelzalka birtokba az óbudai apácákat beiktassák. 
1359.02.24. napján Visegrádon kelt Miklós országbíró ítéletlevele az ı és Magyar Pál között Mwse, Zalka 

birtokok ügyében. Ezen a napon kelt másik oklevélben Gergelyként jelölik az apját. 
 

10,174,728. Marhard (Szikszói család) (okirati elıfordulása: 1246-1275) 
1246-ban újvári ispán. 
1251-ben Bocsárd határjárásában kelt okiratban szerepel. 
1255.02.01. napján kelt IV. Béla király oklevele, mely emíti (Dl. 392). 
1267-1272-1275. években Enyicke határosa, és Gyöngyös, valamint Ida birtokosa. 
1275-ben kelt okirat szerint az ı ága közösen birtokol Gyöngyösön a Csobánka-ággal, illetve Idán a 

Verpeléti, Mislyei (Szinyei), Széplaki (Csirke) és Baski ágakkal. 
 

10,174,736. Várday László (okirati elıfordulása: 1284-1315) † 1315. 
1284-ben megszerezte rokonaival ıszödi és tölgyesi birtokokat. 
1293 körül lengyelországi követ Aba Amadé nádorral. 
Márok birtoka miatt (Bereg megye) a Surányiakkal sokat pereskedett. 
1293-ban esküt tesz másokkal, hogy Leukafia Istvánnak örökölt jószága volt Rozsályföld. 
1297-ben fenntartotta benki és mogyorósi birtokokra vonatkozó elıvételi jogát az Egyedmonostori-águkkal 

szemben. 
1299-ben perben volt Pelbárhidy Kis-Kozmával. 

10,174,737. Pelejtei Margit (okirati elıfordulása: 1320-1325)  
1320-ban kelt oklevél szerint özvegy. 
1325-ben kelt oklevélben Zochud fia Martonos leányaként említik. 
 

10,174,744. pocsaji Csire (Chure) de genere Ákos (álmosdi Csire család) 
 

10,174,748. Péter (Nagymihályi család)  
 

10,174,752. János (Szokoly család) (okirati elıfordulása: 1326-1358) 
Magiszter. 

 

10,174,760. telegdi Telegdi Kelemen (okirati elıfordulása: 1332-1366) 
Magiszter. 
1337. évi osztálynál említik. 
1339-ben Symánd birtok egy részét megszerzi.  
1344.03.28. napján Visegrádon testvérével a Kelemenös bán és a Waffa-ág közötti birtokfelosztási perben 

idézték, rokonaival pereskedik. 
1360-ban kelt osztálylevélben is szerepel. 
1360-ban kerül ítélet annak a pernek a végére, melyben 50–60 birtok kerül felosztásra. 

 

10,174,762. homonnai Drugeth János (okirati elıfordulása: 1364-1400) † 1402. okt. 13. elıtt 
Magiszter. 
Mivel ugyanabban az idıkörben legalább három Drugeth János élt, az oklevelek kiválogatása indokolatlan 

nagy munkát igényelt volna, így egyik oklevél tartalmát sem idézem. 

10,174,763. Paksy Ilona (okirati elıfordulása: 1402-1423) 
Az 1417.12.04. napján Zsigmond király által kiadott oklevélalapján rekonstruálható a családfája. (Dl. 

221030) 
 

10,174,764. Debreceni János (okirati elıfordulása: 1361-1380) 
1361.06.14. kelt I. (Nagy) Lajos király oklevelében szerepel (DF. 278783). 

10,174,765. N. Benedikta (okirati elıfordulása: 1405-1419) 
1419-ben kelt okirat szerint ekkor Monoki Sandrin asztalnokmester (okirati elıfordulása:1361-1395) özvegye. 
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N. Benedikta családfájának kutatásakor Engel Pál adataira támaszkodtam, és az adatok alapján csak 
egyetlen Benedikta jöhet számításba (aki az adatok szerint nem férjezett), mégpedig a Dobszeg 
rokonsághoz tartozó „Liptói” Miklós (okirati elıfordulása: 1322-1359) lánya Benedikta (okirati 
elıfordulása: 1359). Ennek a Benediktának a testvére János 1419-ben még élt, tehát könnyen lehet, 
hogy valóban ı lehet az, akit keresünk.  

Ha így van, az ısfája: 
20,349,530. alsópribeli "Liptói" Miklós (1322-1359) 
 
40,699,060. Benedek (okirati elıfordulása: 1300) 
40,699,061. Pribeli Klára (okirati elıfordulása: 1300-1359) 
 
81,398,120. Ságvölgyi Bodó 
81,398,122. Pribeli Bence 

 

10,174,768. „Szász” Bélteki (Drágffy család) (okirati elıfordulása: 1342-1358) 
1353-1358 között Moldvai vajda. 

 

10,174,784. István (Kecseti család)  
 

10,174,788. Semjén (Szentkirályi család) (okirati elıfordulása: 1366-1378) 
Teleki levéltárban találhatóak a vele kapcsolatos oklevelek. 

 

10,174,792. farnasi Miklós (Veres család) (okirati elıfordulása: 1348) † 1357 elıtt 
A Teleki levéltárban voltak vele kapcsolatban oklevelek. 

 

10,174,796. „Peres” Mihály (Bartányi Peres család) (okirati elıfordulása: 1366-1368) † 1368. 
aug. 25. után 
Magiszter. 
1368.08.25. napján kelt Opuliai László nádor oklevele, melyben említik. 

 

10,174,798. Detrehi Urkundfi Mihály (okirati elıfordulása: 1349-1391) 
1349.09.10. napján kelt okiratban a kolozsmonostori konvent elıtt megjelent testvérével és tiltakozott, 

hogy Tetreh és Tordalaka birtokokon Fizkuth János hatalmaskodott, ékszereket, ruhát, jószágokat vitt el. 
1357.09.15. napján kelt a kolozsmonostori konvent bizonyságlevele, mely szerint ı és társai Járai Benedek 

és társai elleni ügyben szerepelt. Urkund lányát (Sebét) illetı leánynegyedet Tordalakon és Tetrehen 
akarták megszerezni, azonban közvetítık útján megegyeztek, hogy Miklós és Mihály 9 márkát fizet ki.  

1368-ban kihágásai miatt Tetreh, Tordalaka, Szakol, Gérösteleke birtokait magához váltotta Gerendi Miklós 
mester, azonban a birtokok egy részét visszaszerezte. 

1375.03.12. napján Tordán kelt okiratban László erdélyi alvajda bizonyította, hogy Gyerustelke ügyében 
Urkundfi Mihály és Gerendi Miklós közötti perben, fogott bírák döntését kérik majd.  

1379-ben Gérestelkén Tordai királyi sóhordóknak kaszálókat adott el.  
1379.09.19. napján Szentkirályon kelt okiratban János erdélyi alvajda bizonyította a Gyerustelke ügyében 

folyó per eseményeit. 
1382-ben rokonait megvádolta az erdélyi vajda elıtt Czeked, Erke (Örke), Egerbegy, Péterlaka, 

Szakál(l)asvölgy, Teleki, Szent-Király, két Farkad (Zarkad), Alsó-Lóna, Gerend, Szent-Márton, Hadrév 
(vámmal), Keresztur, Szent-György, Sauli (Sáli), Szakálostelki, Báré és Figödvölgy birtokainak 
elfoglalása miatt. A per még 1407-ban is folyt. 

1391-ben Czeked és Péterlaka felét 10 évre zálogba vette Veresmarti Jánostól. 
 

10,174,840. Dezsı (Zutori család) (okirati elıfordulása: 1318-1320) 
 

10,174,944. rimaszécsi Szécsi / Széchy Dénes (okirati elıfordulása: 1368-1395) 
Magiszter. 

 

10,174,952. Lórántffy (Serkei) János (okirati elıfordulása: 1350-1403) † 1406. jan. 10. elıtt 
1365-ben udvari lovag.  
1368.09.04. napján kelt okiratban Gömör vármegye ispánja tanúsította, hogy ügyvédjén keresztül 

tiltakozott testvérével, hogy Rechkei Simon és társa Rymolcteleke birtokot zálogba adta Nabradi 
Jánosnak. 

1373.10.17. napján az egri káptalan elıtt tiltakozott Putnoki Péter és társa, hogy Putnoki János és társa 
Altalfawt zálogba adni Serkei Jánosnak és társainak. 

1378-ban barsi ispán, lévai várnagy.  
1379-1380 között oroszországi vajda. 
1382-1383 között ismét oroszországi vajda. 
1385. március – október között horvát bán.  
1385. októberben – 1395. között országbíró. 
1386-ban újra oroszországi vajda. 
1387-ben diósgyıri várnagy.  
1387-1388 között és 1391-ben báró. 
1388-1390 között szörényi bán.  
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10,174,953. N. Erzsébet (okirati elıfordulása: 1393-1407) 
 

10,174,954. lackfi Laczkfi György (okirati elıfordulása: 1358-1393) † 1393. 
„Németi” elénévvel is említik az oklevelek. 
1388-ban Zsigmond király, Horváti János feletti gyızelem után rábízta az elmenekült lázadók elfogását, 

akiket meg is talált. Ekkor (hogy ne legyen több emberi veszteség) esküt tett arra, hogy kegyelmet kér 
a lázadók részére, ha azok békésen követik ıt. Kont István hitt neki, Budára indultak, azonban az úton 
Laczkfi György emberei a menetre rátörtek, és lefegyverezték a lázadókat. Kont István megtagadta 
ezután azt, hogy tiszteletet adjon Zsigmond királynak, ezért a király a foglyokat lefejeztette Budán a 
Szent György téren. 

1392-1393 között macsói bán.  
Zsigmond király híve.  

10,174,955. gyarmati Nadányi N. (okirati elıfordulása: 1364-1398) 
Nadányi Miklósnak (1,269,904) 1370-ben sikerült elérni, hogy a király visszavonja a Laczkfi Györgyné fiúsítására 

vonatkozó 1364 évi engedélyét. Nem lehet véletlen, hogy ezen Miklós mellett Engel Pál egy másik Miklós ágát 
vezeti le, amely másik Miklós pont 1364-ben tőnik fel (és utoljára) okiratban (DL. 37.180). Minden jel arra 
mutat, hogy ennek a másik Miklósnak lehetett a lánya Lackfi Györgyné, mivel a fiúsítás eltörlésének célja az 
volt, hogy az elsı közös ısük (Apaj) vagyonát Nadányi Miklós (1,269,904) megszerezze. 

 

10,174,964. krompachi Perényi János (okirati elıfordulása: 1355-1381) † 1381-1383. 
Magiszter, Raholcai „Kont” Miklós (20,343,600) familiárisa.  
1363-1364 között soproni alispán. 

10,174,965. Sebesi Margit (okirati elıfordulása: 1383) 
 

10,174,966. Serkei Dezsı (okirati elıfordulása: 1350-1413) † 1413. jan. 18. után 
1365-1407 között dvari lovag.  
1368.09.04. napján kelt okiratban Gömör vármegye ispánja tanúsította, hogy ügyvédjén keresztül 

tiltakozott testvérével, hogy Rechkei Simon és társa Rymolcteleke birtokot zálogba adta Nabradi 
Jánosnak. 

1382-1385 között máramarosi ispán.  
1385-1386 között királynéi lovászmester.  
1390-1392 között nyitrai ispán, királynéi kunok bírája.  
1407-1412 között királynéi tárnokmester.  
1413.01.18. napján végrendelkezett. 

10,174,967. garai Bánffy Margit (okirati elıfordulása: 1412-1413) † 1413. máj. 4. után 
Engel Pál kérdésesnek jelzi, hogy Margit Garai László testvére, apjuk Pál. A családfában két László és Pál 

kapcsolat van, amely a családfába itt bekerült, az Serkei Dezsı és Bánffy Margit gyerekeinek 
névadásából következik (ahol Pál testvéreinek neveit kapták a gyerekek többnyire) 

1412.02.21. napján Budán Zisgmond király elhalasztotta Garai Lászlóval szembeni perét. 
1412.10.11. napján Budán Zsigmond király utasította a pozsegai káptalant, hogy három vásáron kikiáltással 

idézze Garai Lászlót. 
1413.05.04. Visegrád, Zsigmond király a perben távolmaradt Garai Lászlót megbírságolta. 

 

10,174,968. Csarnavodai Miklós (okirati elıfordulása: 1339-1379) 
1339.04.11. napján kelt a váradi káptalan oklevele, melyben már szerepel. 

10,174,969. Peleskényi Erzsébet / rosály Kun Orsolya 
Nem sikerült olyan oklevelet találni, mely a két feleség közül megmutatná, kinek kellene itt szerepelnie 

feleségként (és anyaként). 
 

10,174,970. Kistárkányi Benedek (okirati elıfordulása: 1387-1388) 
Deák. 
1388-ban munkácsi várnagy. 
1388.05.30. napján Visegrádon kelt okiratban István nádor utasította Ung megyét, hogy vizsgálja ki 

Császlóci László és társai panaszát, ami szerint Benedek deák gyıri adószedıje hatalmaskodott. 
(Kérdéses, hogy mi lehet annak az oka, hogy itt az apa László, nem pedig Miklós, mint Engel Pálnál.) 

 

10,175,040. Iregdi Simon (Patóchy család) 
 

10,175,072. Mihály (Czibak család) (okirati elıfordulása: 1335-1365) † 1365. jún. 1. után  
Magiszter. 
Elsı forrás jelzete vele kapcsolatban: 1335 II 2: DF Bihar m. lt. Perg. okl. 7. 
1365.06.01.-én királyi milesként pallosjogot kapott. 

 

10,175,104. Bethleni Jakab (bethleni Bethlen család) (okirati elıfordulása: 1282-1329) 
Apjuk halála után a birtokokat közösen kezelték. 
1305-ben birtokosztályt tartottak, ı kapta: Kétely, Apanagyfalu, Böıd Babos, Asszonylaka, Alsóoroszfalu, 

Bödön, Szászbréte. 
1315-ben comes, valószínőleg pallosjogot kapott. 
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1322-ben rokonával panaszt nyújt be a küküllıi ispán ellen, aki Almakerék, Keresd, Besse, Fıcentelke, 
Újfalu, Rudály birtokok jogállását akarta megváltoztatni. 

1325-ben osztályt tartott Gergely nevő testvérével, melynek során megszerezte Bethlen, Keresd, Fıcente, 
Füge, Málom, Décse, Besse birtokrészeket. 

1325.09.19. napján rokonaival tiltakozott, nehogy Gilét fia László az ısi birtokát eladja. A tiltakozás miatt 
per indult, melynek 1329-ben lett vége. 

 

10,175,112. Bertalan (Cikó család) (okirati elıfordulása: 1276-1300) 
 

10,175,136. Gilét / Gelet (Erdélyi család) (okirati elıfordulása: 1298-1304) † 1304. szept. 18. 
után  
1298-ban ı és rokonai 200 márkáért a Baalk (Bályog) nevő birtokukat Hegun-fia Lászlónak eladták. 

1304.09.18. napján a gyulafehérvári káptalan elıtt ı és társai 130 márkával Erkedi Rénát ispánt 
nıvéreinek jegyajándéka s hozománya, s az egyik nıvér lánya leánynegyede tekintetében kielégítették. 

10,175,137. Kajlai Katalin 
 

10,175,144. „Szigeti” „Szentkozmadomjáni” Beke (Antimus család) (okirati elıfordulása: 
1291-1344) 
1291-ben kelt okirat „Almai”-néven említi. 
1313-ban kelt a pécsi káptalan bizonyságlevele, mely szerint a maga és testvérei nevében Boghkai János fia 

Péterrel egyezséget kötött az almamelléki Bodugazonfalwa birtokperben. 
 

10,175,152. István (Dárói Majos család) (okirati elıfordulása: 1308) 
 

10,175,232. Jákó (nagymihályi Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1320-1337)  
Magiszter. 
1321.02.09. napján kelt a váradhegyfoki konvent jelentése Károly Róbert király részére, ami szerint ıt és 

társait királyi emberek jelenlétében megidézte. 

10,175,233. N. Anna (okirati elıfordulása: 1345-1353) 
 

10,175,552. László (Zólyomi család) 
 

10,177,024. Tamás (Sztritei család) (okirati elıfordulása: 1271-1285) 
Comes. 
A Sztritei család alapító atyja, eredetileg „Eszenyi” néven ismert. 
1271-ben a királyi agarászok ispánja. Érdekes, hogy ugyanebben az évben ugyancsak ilyen ispán volt Aba 

nb. György (20,354,052). 
 

10,177,026. Aba nb. Györkei Bodon (okirati elıfordulása: 1274-1299) 
Comes. 
1274-ben IV. (Kun) László király kiszabadulása után adományba kapta Helmecet. 
1285-1299 között több oklevélben tanú. 

 

10,177,060. = 40,687,576 
 

10,177,062. = 10,147,648. 
 

10,177,072. Kázmér (Pányi család) (okirati elıfordulása: 1236-1262) 
1262-ben comes. 

 

10,177,076. Mihály (Tompos család) (okirati elıfordulása: 1271-1301) 
Comes. 

 

10,177,077. Zólyomi N. 
 

10,178,816. János (Kerepeczi család) (okirati elıfordulása: 1289-1334) 
A Hanvay levéltárban fordulnak elı rá vonatkozó okiratok. 

 

10,178,824. Czinege Miklós (okirati elıfordulása: 1321-1361) † 1361. márc. 15. – 1364. okt. 
23. között 
A „kövecsesi” család alapítója, a korai okiratok is ilyen néven ismerik. 
1329.01.27. napján kelt okiratban Miklós comes értesítette a jászói konventet, hogy Malahy János nem 

fizette meg neki a 9,5 márkát, amivel tartozott, ezért hozzájárult ahhoz, hogy Cinege Miklósnak átadjon 
egy részt Malah birtokából. 

1341.-ben Drugeth Miklós nádor oklevele szerint Miklós panaszt tett Gömör és Torna vármegyék győlésén, 
mely szerint a Malahiak elvitték a Malahi Szent Erzsébet egyházban letett jogbiztosító okleveleit. 
Szolgabírák esküvel igazolták a tényállítást. 1343-ban megismétlıdött az eljárás. 
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1347.06.15. napján Gömörben kelt okiratban Miklós nádor jelentette, hogy Gömör és Torna vármegyék 
győlésén bemutatta az 1341. és 1343. évi eljárás iratait. A győlésen a szolgabírák és esküdtek ismét 
megerısítették az általa állítottakat. 

1351-ben a Zágráb Korpás nembıl néhányan nem ismerték el a származását. 
1361.03.15. napján kelt okiratban Gömör vármegye alispánjai és szolgabírák esküt tettek, és bizonyították, 

hogy Isak fia György és társa Apaty birtok ügyében nem adták meg az elıírt elégtételt. 
1364.10.23. napján kelt okiratban már a fia nyilatkozik az utóbbi ügyben, ı már nem él. 

10,178,825. Szentkirályi N. 
 

10,179,488. Bellényi Lack (Bellyéni család) (okirati elıfordulása: 1324-1341) 
Magiszter, jászói várnagy. 

 

10,179,872. István de Wayda (Jánoky család) (okirati elıfordulása: 1344-1369) 
Magiszter. 
1364-1366 között Czudar Péter (2,542,792) familiárisa, borsodi alispán 

10,179,873. Vásári N. 
 

10,179,840. tabajdi Kalandai János (Kornis család) (okirati elıfordulása: 1307-1327) 
 

10,179,904. Fánchy László 
Horvát-szlavón bán. 

10,179,905. Zichy N. (okirati elıfordulása: 1417) 
 

10,179,908. = 2,546,608. 
 

10,180,640. lánczi Lánczi Mátyás (okirati elıfordulása: 1428) 
 

10,180,800. Miklós (Szakolyi család) (okirati elıfordulása: 1406) 
 

10,181,632. Sándor (Monoky család) (okirati elıfordulása: 1273-1287) 
Comes. 

10,181,633. Szentandrási „Apród” N. 
Szentandrási Apród István nıvére. 
1369.11.11.-én kelt I. (Nagy) Lajos király oklevele, mely a beazonosításában segít. (Df. 265365) 

 

10,182,080. Zombory Benedek (okirati elıfordulása: 1318) 
A „de Zombor” név nála már használatos 

 

10,182,400. Lırinc (Barna család)  
Magiszter. 

10,182,401. Csetneki Margit 
 

10,182,496. János (Tornallyay család) (okirati elıfordulása: 1325-1343) 
Magiszter. 

 

10,182,498. Jolsvafıi „Prékopa” Tekus (okirati elıfordulása: 1331-1347) † 1348. dec. 5. elıtt 
1331-ben kelt okiratban az egri káptalan bizonyította, hogy ı és társai, valamint Kathai Desew a Gömör 

vármegyei Nogrekche, Warfeulde birtokok leánynegyedével kapcsolatos perben szerepel. 
1343.11.26. napján kelt okiratban a szepesi káptalan elıtt ı és testvérei eltiltották László fiait, hogy 

birtokaikat elidegenítsék. 
1348.12.05. napján kelt a budai káptalan okirata, melyben rögzített egyezségben nem szerepel, feltehetı, 

hogy ekkor már nem él. 
 

10,184,192. Hont (Csery család) 
Comes. 

 

10,184,194. Zólyomi „Forró” Péter (Zólyomi Gyarmati család) (okirati elıfordulása: 1267-
1277) † 1290. elıtt 
Honti ispán. 
Szucsány várát valószínőleg ı (talán apja) építette. 
Valószínőleg ı építette a Balassa család székhelyéül szolgáló Kékkı várát. 
A Balassa levéltárban találhatóak a rá vonatkozó oklevelek. 

10,184,195. Igmánd nb. Erzsébet 
 

10,184,736. Bene (Benedek) (Beniczky család) (okirati elıfordulása: 1269) 
1269-ben Beniczére adományt kapott. 

 

10,184,960. László (Palugyay család) (okirati elıfordulása: 1240-1286) 
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10,184,964. Túróci Tamás (Kürtösi család) (okirati elıfordulása: 1241-1262) 
Comes, királyi apród. 
1241-1250 között apjával és néhány testvérével az udvarban él, királyi apród. 
1241-1262 között comes. 
1249-ben talán ı volt ilyen néven Liptó vármegye ispánja. 
1251-ben testvéreivel IV. Béla király engedélyével eladták Cucera földjüket az esztergomi káptalan elıtt 10 

ezüstmárkán Kopasz Ivánkának. 
1262-ben királyi ajtónállómester, IV. Béla király megbízásából zólyomi birtokvizsgáló. 
Aláírásának felhasználásával hamisított oklevelek kerültek elı.  
Állítólag 1270-1272 között ı volt Nógrád vármegye ispánja. Ez az adat ellenırizendı. 

 

10,184,968. Lırinc (Baán család) 
Comes. 

 

10,185,120. Maconka (Neczpály család) 
 

10,185,124. Lugas (Gáji család) 
 

10,185,152. Mikó de Divék (Majthényi család) (okirati elıfordulása: 1240) 
 

10,185,184. Milath (Lipthay család) (okirati elıfordulása: 1248-1276) 
Lykava részbirtokosa. 

 

10,185,216. Miklós comes de genere Salamon (Esterházy család) (okirati elıfordulása: 1278-
1302) 
Comes. 

 

10,185,252. Fokus (Tankházy család) (okirati elıfordulása: 1314) 
 

10,185,344. János (Bessenyei család) (okirati elıfordulása: 1382) 
Magiszter. 
1382-ben Veszprém vármegye fıispánja, amikor I. Lajos király özvegye Erzsébet Zádorba és más dalmát 

városokba küldte követségbe, hogy azokat lecsendesítse. 
 

10,185,376. Egidius (Pónya család) (okirati elıfordulása: 1295-1327) 
 

10,185,504. Salamon nb. Pous (Tankházy család) (okirati elıfordulása: 1242)  
 

10,185,536. Salamon nb. Salamon (Wathay család) (okirati elıfordulása: 1250)  
 

10,185,792. Mikó (Ujhelyi család) (okirati elıfordulása: 1271-1310) 
1274-ben Csépán és Achilles (Ehellıs) nevő testvéreivel a cseh Ottokár elleni háborúban harcolt. 
1299-ben magiszter, és Zólyomi Demeter familiárisa 

10,185,793. Debreceni Dózsa nıvére N. 
1373.05.16. napján kelt Imre nádor oklevele, mely szerint Mikó felesége Debreceni Dózsa nıvére volt, a 

regeszta szerint „…Ordow-i Mykow feleségének, Dousa mester volt nádor nıvére….” (Dl. 38189). 
Felhívom a figyelmet arra, hogy 81,397,953. szám alatt szerepel Debreceni Dózsa egy másik nıvére, akinek 

Erdı, volt a férje.  
 

10,185,808. Péci Gergely (Ibrányi család) 
Vele kapcsolatos forrás: Karácsonyi II. 426-427. 

10,185,809. Ibrányi Margit 
 

10,185,856. Thocomerius / Toq-Timor / Tihomer (okirati elıfordulása: 1290-1310) Havasal-
föld fejedelme 

10,185,857. Anna, Barbat lánya 
 

10,185,968. Hosszúmezei János (Petrovay család) (okirati elıfordulása: 1371-1395) 
„Dolhay” néven is említok az oklevelek. 
1389-ben Hosszúmezeiként említik. 

10,185,969. Jánosvajdafalvi N. † 1398 után 
 

10,186,248. Cseh Mihály (Geréb család) (okirati elıfordulása: 1271-1301) 
Comes. 

10,186,249. albisi Zólyomi N. 
 

10,186,250. Talmácsi Konrád (okirati elıfordulása: 1233-1265) 
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10,186,252. Kelneki (Geréb) Dániel (okirati elıfordulása: 1291-1320) † 1320. júl. 15. – 1324. 
jan. 22. között 
Comes. 
1291-ben kelt okirat szerint az erdélyi káptalan elıtt Benchench fiai eladták 20 finom ezüst márkáért 

(haszonvételekkel együtt) Sotheluk birtokukat neki és testvérének (Salamonnak). 
1311.05.07. napján kelt az erdélyi káptalan oklevele, mely szerint a káptalan elıtt az unokaöccse Dánieltıl 

(és fivérétıl) megvette Demeterpotokot 12 márka finom ezüstért. 
1313.06.22. napján kelt okiratban Károly Róbert király bizonyította, hogy Dániel és társai bejelentették, 

hogy birtokcserére léptek, mely szerint László erdélyi vajda Weresegyház és Gregorfayat átadta 
Dánielnek és fiainak, akik cserébe adták Scempmezeu birtokot.  

1316.04.07. napján kelt okiratban a nagyszebeni kerület bírája bizonyságlevele szerint visszajuttatták a 
kerületi polgárok neki azon birtokrészt, melyet Dániel 24 éve (!) birtokolt. A visszaadás Dániel 
szolgálataira tekintettel történt. Érintett birtok: Feyereghaz. 

1320.07.15. napján kelt okiratban az erdélyi káptalan elıtt Dániel fia Miklós a maga és apja nevében 
elıadott kérésére átírta a saját 1291-ben kiadott Sohtteluk földre vonatkozó iratát. 

1324.01.22. napján kelt az erdélyi káptalan okirata, mely szerint már nem élt. 
 

10,186,360. Dengelegi János (okirati elıfordulása: 1318-1342) 
1323.09.15. napján kelt a váradi káptalan oklevele, melyben szerepel (DF 275797). 

 

10,186,368. Ders Szerdahelyi (Dersffy család) (okirati elıfordulása: 1282-1321) 
Magiszter. 
Szerepel a zselici konvent 1282 évi oklevelében (Dl. 36119). 

 

10,186,376. „Cselenfi” Sági János (okirati elıfordulása: 1330-1360) † 1362. júl. 10. elıtt 
Királynéi ajtónállómester, csongrádi fıispán. 
Sok okiratban szerepel, fıleg hivatalos ügyekben. 
1351-ben, ekkor gömöri és csongrádi ispán, a felesége és a felesége rokonai megbízásából Dévény várának felét 

és más birtokokat elcserélte az Abaúj megyei Somogy birtokkal, ezt 1352-ben I. (Nagy) Lajos király 
megerısítette. 

10,186,377. Tellesbrunni Anglis (okirati elıfordulása: 1339-1362) † 1362. júl. 10. után 
1354.01.20. napján kelt okiratban László csázmai prépost, titkoskancellár elıtt Chekleszi Lıkös elıadta, 

hogy Chollokuz birtokot, melyet Tellesbrunni Wel és Jensul 20 széles bécsi dénártallérért adtak zálogba 
neki, ezek engedélyével Anglisnak 20 dénártallérért visszaadta. Végül a birtok 1/3-át megszerezte.  

Dévény várának részbirtokosa. 
1362.-ben kelt okirat szerint özvegy. Engel Pál a Dl. 87377 számú oklevelet jelzi itt forrásként, azonban 

annak regesztájában nem szerepel. 
 

10,186,378. tarnóci Székely Gergely (okirati elıfordulása: 1350-1368) † 1368. júl. 17. után 
1350-ben udvari lovag. 
1365.03.24. után kelt okiratban a váci káptalan értesítette I. (Nagy) Lajos királyt, hogy Keszi, Szászfalu, 

Folkustelke birtokát meg akarta határolni, aminek a Ságiak ellentmondtak. 
1366.02.26. elıtt kelt okiratban a fenti ügyben a döntést hat békebíróra bízták (kivéve Ipolyhíd és 

Püspökföld ügyeit). 
1366.02.26. után kelt az egri káptalan bizonyságlevele, mely szerint a fenti birtokügyben kiegyeztek a 

békebírók közbenjárására, azonban a határjárást a hatalmas sár miatt elhalasztották. 
1367.05.01. után kelt okiratban Bebek István (5,085,586.) országbíró kötelezte az egri káptalant, hogy 

ossza meg Gerege birtokot a fenti peres felek között. A megosztás megtörtént, azonban ezután 1368-
ban Forró, Egyházasgerege, Dalyo stb. birtokjárásakor Kilián fia Péter ellentmondott. 

 

10,186,384. „Becsei” „Vesszıs” Töttös Imre (okirati elıfordulása: 1308-1333) † 1333. márc. 
29. - 1334. júl. 3 között  
Bars vármegyei fıispán. 
1315.08.02. napján kelt okiratban a budahévízi keresztesek konventje elıtt Boos dictus Miklós és társa 

eladták Imrének Peruk birtokot. 
1318.08.03. napján kelt okiratban a pécsi káptalan igazolta, hogy ı és testvére képviselı útján az ellen 

tiltakozott, hogy Kerekegyház részbirtok határát Gergely fia Izsó megjáratta. 
1318.10.12. napján kelt okiratban megvásárolta Ozofev birtokot. 
1319.06.20. napján Temesváron kelt okiratban Lampert országbíró Imre panaszára kötelezte a budahévízi 

kereszteseket, hogy vizsgálják ki azt a panaszt, hogy Treutel Miklós (20,319,432) és Lépes Miklós 
szerviensei a beregi birtokán élı jobbágyait eltiltották a birtok használatától. 

1320-ban kelt okiratban a budai káptalan igazolta, hogy elıtte Imre (ekkor fıszekerész !) kiegyezett Lépes 
Miklóssal, mely szerint Imre megkapta az általa választott birtokrészt, a többirıl viszont lemondott. 

1322.05.12. napján Budán kelt okiratban István nádori albíró a Nyulak szigeti domonkos apácák rendje 
javára döntött Becsei Imre elleni perükben, mely per Imre Derilese birtokával volt kapcsolatban. 

1322.06.07. napján kelt okiratban Károly Róbert király neki adományozta Wrusporth birtokot. 
1323-ban kelt okirat szerint a budai káptalan elıtt 40 márka ezüstért megvette Lylyum András Pomázi 

szöllıjét. 
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1324.03.29. napján kelt okirat szerint Károly Róbert király átadta a kérésére (ekkor barsi ispán és lévai 
várnagy) az esztergomi keresztesek konventje által kiadott 1321.03.07. napján kelt oklevelét, és neki 
adta Ruberch földet. 

1324.11.11. napján kelt okiratban az esztergomi keresztes konvent elıtt Miklós fia Istvántól megvette 
Sorlow birtokot. 

1325.10.01. napján Visegrádon kelt okiratban Tergenye birtokot kapta adományba Károly Róbert királytól. 
1325.11.17. napján Visegrádon kelt okiratban Sándor országbíró elıtt pert indított András fiai (Mihály, 

Gergely) ellen, mivel ezek ellentmondtak a beiktatásának Leus, Budmer, Kysfolud, Choth birtokba. 
1325-ben Saskı várnagya. 
1327.01.20. napján kelt a felhévízi konvent elıtt ı és társai elıadták, hogy 3 márka ezüstért megvásároltak 

egy felhévízi házhelyet. 
1327.12.06. napján az esztergomi keresztes konvent elıtt Kyssarlou birtokot megvásárolta. 
1331.10.03. napján a szekszárdi konvent elıtt Lırinc szekszárdi apát, valamint ı és társai egyezséget 

kötöttek Folduar birtok ügyében indult perben. Az egyezség szerint a birtokot az apátnak és társának 
átengedték, akik cserébe adták a Folduar melletti birtokrészüket és Herman erdıt. 

1332.04.12. napján Visegrádon kelt okiratban Károly Róbert az ı és a fiai kérésére átírta 1331.09.29. 
napján kelt oklevelét. 

1333.03.29. napján kelt okirat szerint barsi ispán, 1334.07.03.-án már a fia a az ispán, így ekkor már 
minden bizonnyal nem élt. 

A fentieken túl sok oklevélben szerepel, ezek nagyon hasonló ügyekben keletkeztek, mint, amelyeket 
ismertettem. 

 

10,186,388. István (Csupor család) (okirati elıfordulása: 1256-1293) 
 

10,186,400. „Laki” „Túz” János (Thuz család) (okirati elıfordulása: 1324-1329) 
Magiszter. 

 

10,186,432. Polgárdi Mihály (Kıvágóörsi család) 
Egyes források továbbépítik Mihály ısfáját, a magam részérıl Engel Pál utalását javaslom követni, érdemes 

a kérdéssel kapcsolatban a következı forrást megtekinteni: „Batthyány Boldizsár és Benedek czimeres 
levele 1500-ból.” –Áldásy Antal- Turul 12 (1904) 94-96. 

 

10,186,434. Pál (Kıvágóörsi család) (okirati elıfordulása: 1323-1362) 
Magiszter. 

 

10,186,436. Gutori Pál (okirati elıfordulása: 1336-1384) † 1384. jún. 5. után 
Magiszter. 
1336.08.15. napján kelt a somogyi konvent okirata, mely szerint a konvent elıtt Pál a maga és testvérei 

(így Miklós) nevében is megjelent, valamint megjelent Szentgyörgyi Izsák fia Péter a társaival, akik 
nyilatkoztak, hogy az Ugaliak, az ı birtokuk szomszédságukban lévı Moha földet megvásárolhatják, 
mert ık szegénységük miatt nem tudják azt megvenni. 

1345.04.10. napján Visegrádon kelt okiratban I. (Nagy) Lajos király az ı és fivérei kérésére áítrta az 
1344.10.13. napján Miklós nádor által kiadott oklevelét, mely tartalmazta az 1340.03.19. napján 
Visegrádon Károly Róbert király által kiállított oklevél szövegét is. 

1349.08.19. napján kelt a pozsonyi káptalan oklevele, mely szerint ı és társai valamennyi birtokukat (így 
Gutor birtokot is) fogott bírák útján két részre osztották. 

1368-ban ellene és társai ellen Imre pannonhalmi apátnak dénesdi jobbágyai hatalmaskodást követtek el. 
1376.08.16. napján kelt a gyıri káptalan bizonyságlevele, mely szerint Gutori Pál eltiltotta néhai Jakus fiait 

(Miklóst, Jánost) Schemethvduornuk elidegenítésétıl. 
1380-ban királyi ember. 
1384-ben királyi ember. 
1384.06.05. napján kelt okiratban jelentette a pozsonyi káptalan Garai Miklós nádornak (5,086,002), hogy 

végrehajtotta a parancsát, és Sági Lıkös fia Miklós ellenében ıt és társait idézte személyes 
megjelenésre. 

Hosszú élete alatt még sok okiratban fordul elı, ezeket terjedelmi okok miatt nem ismertetem. 
 

10,186,438. Ugali Miklós (okirati elıfordulása: 1336-1348) 
1346.08.30. napján Budán kelt okiratban Buda város tudatta, hogy a városban (Szent János utcában) lévı 

telekbe beiktatták ıt és testvérét (Pált), egyben városi polgárnak nyilvánította ıket. 1347.01.17. napján 
a kérésére I. (Nagy) Lajos király átírta az oklevelet. 

1348.11.11. napján magiszter. 
 

10,186,440. András (csebi Pogány család) (okirati elıfordulása: 1324) 
1324-ben apja által kapott adomány megerısítése, de ekkor már csak az ı és testvérei számára. 

 

10,198,784. = 5,084,160. 
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25. generáció 
 

20,291,584. Jakab Merk de Réva (Révay család) (okirati elıfordulása: 1200) 
Comes. 

20,291,585. Margit de Becha 
A „Becha” megjelölés a Becsegergely nemzetségre utal. 

 

20,291,848. Lothárd (Gothard) (Geszti Család) (okirati elıfordulása: 1299) 
 

20,292,160.  = 5,074,306 
 

20,292,192. Péter (Pálóci család) (okirati elıfordulása: 1263) 
1263-ban a király Zomotor nevő birtokkal megadományozta. 

 

20,292,224. „Niger” Balázs (Szapolyai család) (okirati elıfordulása: 1217) 
 

20,292,352. Balduin (Gyulaffy család) (okirati elıfordulása: 1275-1283) 
1275-1276 között és 1276-ban zalai ispán. 

 

20,292,354. Kacsics nb. Mihály (okirati elıfordulása: 1290) 
Comes. 

 

20,292,400. = 10,148,250 
 

20,292,402. Omori Gál (okirati elıfordulása: 1319-1341) † 1341. máj. 8. után 
1317-1329 között királyi speciális jegyzı. 
1322-ben apósától megkapta Szentlászló és Szentmargit birtokokat. 
1323-1329 között ugróci várnagy. 
1329.05.12. napján sógoraitól megvette a Szentlırincház birtokrészeiket, és így az egészben az ı birtoka 

lett. 
1341.05.08. napján Visegrádon kelt okiratban Pál országbíró bizonyította, hogy Gál illetve Rénold fia László 

és társa egyezséget kötöttek Moghkereky, Mandala, Kalacha stb. birtokok ügyében. 

20,292,403. Vejtehi N. (okirati elıfordulása: 1322) 
 

20,292,608. Bethlen (Thurzó család) (okirati elıfordulása: 1260-1280) † 1280 elıtt 
1273-ban kelt okiratban İsz Miklós vejeként. 

20,292,609. İsz Miklós lánya, N 
 

20,292,864. Karácson „de Hegh” (Abaffy család) (okirati elıfordulása: 1255) 
 

20,293,120. Stjepko (Zrínyi család) (okirati elıfordulása: 1239-1274) † Trogír, 1274. aug. 6. 
1239-1250 között traui (azaz trogíri) comes. 
Trogír grófja, Szlavónia bánja, Buzim és Lika megye örökös ispánja. 
IV. Béla király dícsérıleg szól róla okleveleiben. 

 

20,293,124. Frigyes (Frangepán család) (okirati elıfordulása: 1306-1322) 
1316-ban Otocac adományosa. 

20,293,125. N. Ágnes 
 

20,293,126. brebiri Subich Jakab † 1270. 
 

20,293,184. ursini Blagay (Babonic) Radoslav / Radoszló (okirati elıfordulása: 1284-1315) † 
1315. máj. 11. után 
1309.06.15. napján báró, comes. 
1315.05.11. napján Toplicán kelt okiratban Ágoston zágrábi püspök (akit ı és testvérei bírónak kértek fel) 

döntést hozott a Száva és Kulpa menti vámok, birtokok ügyében. 
Brumen, Osztrozsac, Otoka birtokosa. 

 

20,293,280. Isanus (Nelipic család) (okirati elıfordulása: 1253) 
 

20,293,408. - Obizzo II d'Este, Modena ura 1247-1293 
20,293,409. - Jacopina Fieschi † 1287. 
 

20,293,410. - Tobia Rangoni 
20,293,411. - Caracosa Lupi 
 

20,293,412. - Bonifazio Ariosto 
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20,293,456. - Giovanni Ruffo, Montalto grófja † kb. 1341. 
 

20,293,472. = 10,146,740 
20,293,473. = 10,146,741 
 

20,293,474. - D. Juan Manuel de Castilla, Villena hercege 1282-1350 
20,293,475. - Blanca de la Cerda Lara úrnıje kb. 1311. 
 

20,293,476. - Alfonso IV el Benigno, Aragónia királya 1302-1336 
20,293,477. - Teresa de Entenza, Urgel grófnıje kb. 1300-1327 
 

20,293,478. - Pedro II de Aragón, Szicília királya 1305-1342 
20,293,479. - Elisabeth von Kärnten, hercegnı 
 

20,293,480. - Fernando IV El Emplazado, Kasztília királya 1285-1312 
20,293,481. - Constança de Portugal, Kasztília királynéja 1290-1313 
 

20,293,482. - Pedro Núñez de Guzmán 
20,293,483. - Juana Ponce de León Cangas úrnıje 
 

20,293,484 - D. Afonso IV o Bravo, Portugália királya 1291-1357 
20,293,485 - Beatriz de Castilla, Portugália királynéja 1293-1359 
 

20,293,486 - D. Pedro Fernández El de la Guerra de Castro, Castro Xerez ura † 1343. 
20,293,487 - Aldonça Lourenço de Valadares Tangil úrnıje † 1360. 
 

20,293,516. - Vratislav Nemanja 
 

20,293,520. - Nn Palaiologos Angelos Komnenos Kantakuzenos † 1294. 
20,293,521. - Theodora Palaiologina 
 

20,293,522. - Andronikos Palaiologos Komnenos Asanes bolgár cári herceg †1350. 
20,293,523. - Ne Doukaina Glabaina Tarchaneitina 
 

20,293,524. - Andronikos II Palaiologos, bizánci császár 1259-1332 
20,293,525. - Violante di Monferrato kb. 1274- kb. 1317 
 

20,293,632. Hauk Palkó / Polku (Pongrácz család) (okirati elıfordulása: 1230-1239) 
1230-ban Magyarfalut kapta II. András királytól adományba. 
1239-ben Benedekfalu, Tarnochföld, Magyarfalu adományosa IV. Béla király által. 

 

20,293,888. Mojs (Korlátkıi család) 
 

20,294,912. László de Nádasd (Nádasdy család) 
 

20,294,928. „Nagy” János (Óvári család)  
Magiszter. 

 

20,295,040. Terjék Dénes 
 

20,295,048. Salamonvári János (okirati elıfordulása: 1302-1310) 
Comes 
 

20,295,296. Pál (Ráskai család) (okirati elıfordulása: 1263-1291) † 1291. jún. 17. után 
1263-ban kiskorú.  
Magiszter, bán. 

 

20,295,304. László (Farkasfalvi család) (okirati elıfordulása: 1302-1322) 
1302.07.26. napján kelt okirat szerint a szepesi káptalan elıtt ı és testvére Frank, osztályt tettek 

Farkasfalva és Rokuz falvakra. Mivel itt Jakab szepesi prépost neposa (itt unokaöccse), és Jakab nem 
lehetett más, mint Szepesi Jakab püspök a Stefkfalvi családból (akinek a nıvére Farkasfalvi Hench 
felesége volt), innen egyértelmő, hogy László apja Farkasfalvi Hench és anyja Stefkfalvi N. (Engel Pál 
nem jelzi ezt a kapcsolatot). 

1305.06.26. napján kelt okirat szerint a szepesi káptalan elıtt ı és testvére Frank, kiegyeztek Polonus ispán 
fia Andrással egyes farkasfalvi birtokok ügyében. 
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1315.06.24. napján Visegrádon kelt okiratban Károly Róbert király utasította szepesi káptalant, hogy 
határolja meg az ı és Frank Rwkws (Rukus) birtokát. 

1322-ben szepesi alispán. 
Drugeth Fülöp (20,296,474) familiárisa. 

 

20,295,306. „Kun” „Thoplicai” Miklós (Csetneki család) (okirati elıfordulása: 1307-1354)  
† 1354. ápr. 20. után 
1327.02.02. napján kelt okirat szerint a szepesi káptalan elıtt képviselıje útján eltiltotta Mareus fia Istvánt, 

hogy Batiz fia Miklóssal elcserélje Berzéte várát, valamint Krasznahorka, Rudna, Kerus, Zalouchaza stb 
villákat. 

1336.04.14. napján kelt az egri káptalan bizonyságlevele, mely szerint Csetneki Detre fia Benedek lánya 
Anna nevében ıt és társait eltiltották Olpanyth birtok elidegenítésétıl. 

1346.11.08. napján kelt az egri káptalan bizonyságlevelében szerepel egy igen sok szereplıt felölelı 
bonyolult ügyben. 

1347.05.15. napján Budán kelt okiratban rokonaival együtt alperesek Csetneki János és társai által indított 
perben. 

1351.10.03. napján Gömörben kelt okiratban Zegy-i Miklós bírságbehajtó ıt és testvéreit (János, Péter) 
nyugtatta 3 márka bírság megfizetése tárgyában. 

1354.04.02. napján Budán kelt okiratban Miklós nádor a kunok bírája igazolta, hogy Lypoldus fia Kolcha 
Csetneki László és Miklós szerviense urait képviselve az ellen tiltakozott, hogy Kun Mikós és fia 
Krasznahorka várát el akarták adni. 

 

20,295,368. = 10,186,384 
 

20,295,370. Máréi Gunya (okirati elıfordulása: 1313-1329) 
Magiszter. 
1317-1320 között testvére István Máré várnagya volt, majd megszerezte a várat adományba, végül azon 
ban Gunya leszármazói örökölték a várat. 
1320.03.08. napján kelt okiratban a somogyi konvent igazolta, hogy Echen faluban Máréi Gunya köteles 

eskü letétele mellett 56 barmot, 4 sertést átadni Mátyás fia Lórándnak, aki 16 barmot vissza (?) köteles 
adni. Gunya az elıírás szerint megjelent, Lóránd azonban nem. 

1322.08.25. napján kelt okirat szerint a somogyi konvent megállapította, hogy ı és testvére a Nyulak 
szigeti apácák Kosuk falujából 70 nagy barmot, 100 kisebb állatot, 7 lovat vittek el jogtalanul. 

 

20,295,372. „Cseklészi” Lırinc / Lıkös (Cseklészi család) (okirati elıfordulása: 1348-1355) 
Magiszter. 
1348-ban elcserélte a a vörösvári és kaplati birtokrészét Mókus Mór cseklészi birtokrészével. 
1349-ben a Pozsony megyében termelt bor dézsmájának vizsgálati ügyében királyi ember, ennek során 

nagyszombati és pozsonyi polgárokat is kihallgatott. 
1350-ben Kiscsütörtök birtokot (mely zálogot Tellesbrunni Weltıl és Jensultól vett át 20 bécsi márka 

értékben), átengedte nıvérének, Ánglisnak. 
1353.10.25. napján Budán kelt okiratban Tamás országbíró nyugtatta Seifrid fia László fiait, hogy 

megfizették azt a 6 márka bírságot, melyet Cseklészi Lırinc és társai elleni perben elıírtak neki. 
1354-ben átiratta I. Károly király 1323 évi oklevelét. 
1355-ben bírótárs. 

 

20,295,380. András (Ozorai család) 
 

20,295,648. Pál (Szentpéteri Család) (okirati elıfordulása: 1298-1323) † 1323. máj. 23. után 
1298.07.13.-án kelt III. András király oklevele, mely említi ıt. 
1314.02.22. napján kelt a szerémi káptalan oklevele, melyben szerepel. 
1323.05.23. napján kelt Károly Róbert király oklevele, melyben utoljára szerepel élıként. 

 

20,295,652. Bátyai Miklós (okirati elıfordulása: 1301-1330) † 1330. jan. 29. után 
1329.10.05. napján kelt Valkó vármegye oklevele, melyben szerepel. 
1330.01.29. napján kelt Pál országbíró oklevele, melyben utoljára szerepel. 

 

20,295,656. Hosszúbácsi János (okirati elıfordulása: 1314-1356) 
20,295,657. Garai N. 

Engel Pál Garai N. férjének apját jelöli meg Garai Jánosban, Vajay Szabolcs a feleség apját. 
 

20,295,680. Detre (Balassa család) (okirati elıfordulása: 1222-1242) 
1222-1230 között és 1242-ben zólyomi fıispán.  

 

20,295,872. Batk (Gálszécsi-Baksa család) 
 

20,296,000. = 81,376,044 
20,296,001. = 81,376,045 
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20,296,032. Lesuták (Jolsvai család) 
Magiszter. 

 

20,296,208. Gyır nb. „kéméndi” Jakab (Gyulai család) (okirati elıfordulása: 1282-1314) † 
1314. júl. 25 - 1315. jan. 13. között 
Comes. 
1291-ben pohárnokmester. 
1292-ben mosoni ispán. 
Állítólag 1316-ban Károly Róbert visszavette Kıszegi Henriktıl a Baranya vármegyei Kéménd castrumot, és 
visszaadta Jakabnak. Ellenırizendı adat, hiszen az okiratokból úgy tőnik, hogy ekkor már nem élt. 

20,296,209. Kán nb. Siklósi Ilona (okirati elıfordulása: 1298-1336) 
 

20,296,320. Ders (Imreffy család) (okirati elıfordulása: 1245-1258) 
Comes. 

 

20,296,472. Mikcs / Mihály (Pölöskei család) (okirati elıfordulása: 1309-1343) † 1343. jún. 3 
– 1343. dec. 31. között 
1309-ben óbudai várnagy. 
1312-ben a rozgonyi csatában vitézkedett. 
1312-1315 között folyamatosan harcolt, pl. Visk vár alatt Csák Péter lázadóit leverte, jutalmul kapta Pazdics 

és Deregnyı falvakat. Mint zempléni birtokos harcolt ezután a Kopasz nádorhoz csatlakozó Petenye fia 
Péter ellen, aki a halicsi fejedelmet akarta királynak megtenni. Mikcs azonban elfogta fiát, és elfoglalta 
várait (Bodrog-Szeget, Purustyánt és Barkót). 

1315-1328 között sárosi várnagy és ispán. 
1317-ben Aba Lászlótól elfoglalta Róbert Károly részére Nevicke várát, itt szerezhetett súlyos sebesülést.  
Ugyancsak 1317-ben Károly Róbert király részére elfoglalta Bodrogszög castrumot, mely korábban Petenye 
fia Péteré volt. 
1319-ben Zalafınél és Kıszegnél a fellázadt Kıszegiek ellen harcolt. 
1321-1325 között zempléni (fı)ispán.  
1322-1323 között királynéi udvarbíró.  
1323-1326 között királynéi tárnokmester.  
1325-1343 között szlavón bán, bánsága alatt a lázadó Héder nembelieket legyızte, viszont 

Horvátországban vereséget szenvedett. Innen visszatérve elfoglalta Kapronca várát és Zrin vár birtokait. 
1325-1326 között soproni ispán.  
1325-1328 között somogyi ispán.  
Kaproncán volt a székhelye, ahonnan a kereskedelmet biztosította, pénzt veretett.  
Segítségére volt a tized beszedésében a zágrábi püspöknek.  
Zászlósúrként 1326-ban és 1333-ban tagja volt az országos fıtörvényszéknek. 
1326-ban gyızedelmeskedett a Babonicsok felett, elfoglalva Szamobor, Sztenicsnyák, Zselin és Bestyanóc 

váraikat.  
1326-1327 körül elfoglalta Greben várát Grebeni Puniktól, ettıl kezdve a vár szlavón báni irányítású királyi 
vár lett 1355-ig. 1333.08.20.-án a vár honorbirtokosa. 
1327-ben elfoglalta Sztenicsnyák castrumot, ami ezután királyi vár lett. 
1327-ban hadjáratot vezetett a Babonicsok ellen, majd velük egyezséget kötve meghagyta nekik Lipovec és 

Monoszló várakat.  
1327-ben és 1328-ban kezeskedett a királyért, hogy az a megkötött szövetséget megtartja. 
1330-ban Pölöske birtokosa. 
1334-ben szlavón báni székhelyeinek egyike Garics vára volt. 
1338-ban elfoglalta Lipovec várát, attól kezdve királyi várként mőködött. 
1338-ban a fellázadt Kıszegiektıl elvett Szentgyörgy várat adományba kapta. 
1341 elıtt felépítette fából Újvár castrumot (Sáros vármegye), 1342-ben I. (Nagy) Lajos király engedélyez-
te, hogy kıvárrá alakítsa. 
1342-1343 között Medvevár honorbirtokosa. 
Zászlósúr, az országos fıtörvényszék tagja. 
Rengeteg okiratban szerepel. 
Egyes okiratok szerint Nevicke ostrománál „halálos sebet” szerzett. Hogy ez valójában mit jelent, kérdéses, 

valószínőleg azt, hogy a sérülése komoly volt, mivel 1343-ban Nevickének nem volt ostroma. 

20,296,473. Visontai N. 
 

20,296,474. homonnai Drugeth Fülöp (okirati elıfordulása: 1312-1328) * 1288 körül † 1327. 
júl. 7. – 1327. júl. 11. között 
Francia eredetü család tagja, akik az Anjoukkal kerültek Itáliába. Károly Róbert király kíséretében érkezett 

Nápolyból Magyarországra. A király bizalmasa volt.  
1312-ben a rozgonyi csatában harcolt, megsebesült. 
1315-1327 között szepesi ispán. 
1315-1318 között Szepesvár várnagya. 
1317-ben Károly Róbert király Palocsa és Jeszenı várát adta neki. 
1317-ben Petenye fia Pétertıl elfoglalta Gönc castrumot Károly Róbert részére. 
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1317-ben elfoglalta Regéc várát, a család honorbirtoka maradt 1342-ig. 
1317 után, amikor Boldogkı vára Károly Róbert királyé lett, a várat a király rá bízta.  
1317-1327 között újvári ispán. 
1319-ben Károly Róbert király neki adományozta Terebes várát. 
1319-tıl Dédes várának kapitánya, míg a várat Diósgyır alá nem került. 
1320-1327 között gömöri és tornai ispán. 
1320. körül kezdte Ungvár várat építeni. 
1321-1323 között királynéi tárnokmester. 
1322. és 1324-bıl fennmaradt a pecsétje. 
1323. január – 1327. június között nádor. 
1323-1327 között kunok bírája. 
1323 elıtt Károly Róberttıl adományba kapta Lubló várát. 
Halála elıtt valamikor még Diósgyır várnagya. 
Torna, Borsod, Gömör, Heves megyékben a várnagyokat ı nevezte ki. 
Károly Róbert király hadvezére volt, pl. a következı hadjáratokban: 1317-ben Petenye fia Péter ellen, 
1320-ban Csák Máté ellen, 1323-ban Horvátország ellen. 
Károly Róbert király adományozta neki Barkó és Lubló várát. 
Halála elıtt állítólag befejezte Nedec várának felépítését. 

20,296,475. Németi (?) Margit (okirati elıfordulása: 1324-1346) † 1346. szept. 27. - 1351. 
között 
1324.12.13. napján kelt az egri káptalan bizonyságlevele, mely szerint Középnempty Simon és társai 

átadták neki az osztály szerint neki járó 1/3 részt Fulnempty, Kuzepnempty és Olnemty birtokokból. 
1346.09.27. napján az egri káptalan a kérésére elıkereste Ágnes királyné 1295.05.01.-én kelt privilégiális 

másolatát. 
 

20,296,576. András de Rakomáz (Báthory család) (okirati elıfordulása: 1250-1271) 
1271-ben V. István király oldalán a cseh háborúban tőnt ki vitézségével, ekkor kapta a „bátor” nevet. A 

családi legenda szerint az ecsedi tóban megölt egy nagy kígyót vagy gyíkot (esetleg sárkányt…), emiatt 
került be a címerbe ez az állat. 

 

20,296,578. Nadabi Markvart  
Comes. 

 

20,296,596. Izsép (Szeri Pósa család) (okirati elıfordulása: 1265-1288) 
 

20,296,608. Rikalf (Tarkıi család) (okirati elıfordulása: 1246) 
 

20,296,616. Marhard (Idai család) (okirati elıfordulása: 1251-1275) 
Comes. 
1251-ben Bocsárd határjárásában részt vett. 
1254-ben Dada mellett birtokos. 
1267-1272 között Enyicke határosa. 
1275-ben Apáti birtokosa. 

 

20,296,628. Rátót nb. Gyula (Rátóti család) (okirati elıfordulása: 1274-1278) † 1279-1317 
között 
1255-1257 között testvérével ifjabb Balduinnal építette Csobánc castrumot, ez késıbbi oklevelekbıl derül  
ki. 
1275-ben pohárnokmester. 
1278. március – június között országbíró. 
1279-ben bakonyi ispán. 
1279-ben királyi ember Csobánc melletti föld átadása során. 

20,296,629. Csák nb. Kunigunda / Kinga (okirati elıfordulása: 1305-1317) † 1317. márc. 18. 
után 
1305-ben fiától birtokot kap. 
1317.03.18. napján eladta apai örökségét képezı tornai birtokát a  Tomaji családnak, itt Csák nb. Ugod fia 

Demeter lányaként említik. 
 

20,296,630. Verner (okirati elıfordulása: 1288-1296) † 1296 után 
1288-1296 között (után ?) budai rektor, polgár.  
Ispán. Valószínőleg ı és fia gyilkolták meg elıdjét. 
Budát erıteljesen képviselte az egyházzal szemben. 
1292-ben kelt okirat szerint Lodomér esztergomi érsek, a Boldogságos Szőz szigeti apácák panaszára 

eltiltotta Budát és Vernert (ekkor budai bíró) attól, hogy IV. László király 1278. évi kiváltságlevél 
értelmében az apácák jobbágyainak ügyében ítélkezzen. 

 

20,296,632. = 20,343,820. 
 

20,296,636. Dobi Lırinc (okirati elıfordulása: 1275-1300) † 1307 után 
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1275.08.01. napján a székesfehérvári káptalan elıtt ı és rokonai Egyedmonostor kegyuraság biztosítását 
felosztották egymás között. 

1278.09.01. napján visszakapják IV. (Kun) László királytól Székelyhidát. 
1287.12.11. napján Váradon Benedek váradi püspök elıtt többen tiltakoztak, hogy Lırinc és testvérei 

Egyedmonostort elfoglalták, onnan szerzeteseket zártak ki. 
1292.07.06. Ihász és Baranyos birtokosa. 
1296.02.05. napján telegdi birtokát testvéreivel elcseréli Romád birtokra. 
1300-ban még birtokos. 
1304-ben ı és rokonai együtt váltották meg a Szentgyörgy birtok jogait Dorog fia Lászlótól, Márktól, 

Alberttıl, Domokostól. 
 

20,297,088. Sándor (Dárói Majos család) (okirati elıfordulása: 1233-1258) 
Comes. 
1233-ban kardhordozó. 
1233-tól illetve 1256-1258 között szanai ispán. 
1255-ben Izdenc birtokosa. 

 

20,297,216. Ivánka (Forgách család) (okirati elıfordulása: 1180-1229) † 1229 
Comes. 
1217-ben II. András seregében a Szentföldön harcolt testvéreivel. Állítólag ı mentette ki a Jordán folyóból 

II. András fuldokló királyt. 
1229-ben kelt a nyitrai káptalan bizonyságlevele, mely szerint ı és Kozma fiai Scelepchent kettéosztották. 

 

20,297,224. Ákos nb. Máté (Bebek Család) 
 

20,298,528. Sułek z Morawicy h. Topór  
 

20,298,624. Zawisza Kurozwęcki z Kurozwąk h. Poraj † 1299 után 
Sieradzi vajda. 

 

20,298,628.= 5,074,752  
20,298,629.= 5,074,753  
 

20,317,696. László (Rákóczi család) (okirati elıfordulása: 1266-1282) 
 

20,317,698. „Toronyai” Sándor (Csaszlóci család) (okirati elıfordulása: 1276-1317) † 1317. 
dec. 17. után 
Comes, „Turunal-i” néven fordul elı több okiratban. 
1317.12.17. napján kelt Ung vármegye egy oklevele, ebben fordul elı utoljára éléként említve. 

20,317,699. Kaplyon nb. Dés lánya Erzsébet (okirati elıfordulása: 1277) 
 

20,317,704. nádasdi Laczkfi Domokos (szinnyei Petıcz család) (okirati elıfordulása: 1321-
1327) 
Nádasdi Domokos néven is szerepel okiratokban. 
1321-ben kelt az egri káptalan bizonyságlevele, mely szerint 60 márkáért eladta Perényi Miklós comesnek 

Szentkereszt birtokot. 
1327-ben kelt az egri káptalan okirata, mely szerint a káptalan elıtt kiegyezett gagyo Gereven fiaival és 

társaival Enyicke és a Kétszemere birtok ügyében, eszerint Enyickét megkapta Domokos, Kétszemerét 
pedig a többiek. 

20,317,705. Debreceni Klára (okirati elıfordulása: 1337-1350) 
Második férje Berzeviczi Mihály (okirati elıfordulása: 1321-1355). 

 

20,317,792. „Vadas” Péter (bajori Fejér család) 
 

20,317,794. = 20,336,112. 
 

20,318,208. Balog-Semjén nb. Ubul (Kállay család) (okirati elıfordulása: 1214) 
1220 körül szerezte meg Tót-Kálló birtokot. 
II. András alatt Egyed nevő testvérével a halicsi hadjáratban vitézkedett, ahol testvére elesett. 
Okiratokban „Bolok-Simian” formában szerepel. 

 

20,319,424. „Vörös” Bede (Lévai család) (okirati elıfordulása: 1291-1344) 
Comes. 
Rablólovag volt, Tamás esztergomi érsekkel bizalmas embere. 
Csák Máté ellen harcolt, ezért Károly Róbert király Hrussói várnaggyá nevezte ki. 
1324.05.10. napján Szentkirályon kelt az esztergomi káptalan oklevele, mely szerint az esztergomi Szent 

István király-egyház kereszteseinek magisztere és a konvent elıtt jóváhagyták Dénes fia András és 
Mihály egyházi nemes jobbágyok azt a birtokátruházást, melyben érdekelt volt. Az oklevél fordítása igen 
nehezen érthetı, annak értelmezését elhagyom. 
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20,319,432. „Treutul” Miklós (Treutel család) (okirati elıfordulása: 1316-1353) † 1353. jan. 
28. 
1316-1321 között temesi ispán. 
1319.05.06. napján Temesváron (?) a budai káptalan értesíti Károly Róbert királyt az április 24-i 

rendeletével kapcsolatban, miszerint lefolytatta Treutul Miklós ellen a vizsgálatot Becsei Imrének 
(10,186,384)  Inakfiapeturfelde birtok elfoglalása miatt. 

1319.06.20. napján Temesváron Lampert országbíró a felhévízi konventet azzal bízza meg, hogy vizsgálja ki, 
hogy Treutul Miklós és Lépes Miklós jobbágyai vajon hatalmaskodtak-e Becsei Imre (10,186,384) Bereg 
nevő birtokán. 

1320-ban Jókı várnagya.  
1322-ben temesvári várnagy. 
1324-ben apósától, Nevnai Lászlótól (20,344,010.) megkapta Nevna castrumot. 
1325-1349 között pozsonyi ispán.  
1325.03.21. napján kelt okiratban a váradi konvent elıtt ı és Chama fivére János mester nyilatkoztak, hogy 

a János által Miklós ellen elkövetett sérelem azon ügyében egyezséget kötöttek, melyben korábban 
Fülöp nádor bajvívást írt elı. Az egyezség értelmében János átadta Miklósnak Zalatna és Bykol birtokait. 

1327.09.29. napján kelt okiratban a szekszárdi konvent igazolta, hogy János fia Mihály és Deseu elismerték, 
hogy a vitatott Selizie (?) föld Miklós Hille birtokának része. Az oklevél szerint Miklós apja is pozsonyi 
ispán volt (ez valószínőleg téves fordítás eredménye). 

1333-ban Károly Róbert király oklevélben szabályozta a Sopronba történı beszállítást, és az oklevélben 
kötelezte ıt (mint pozsonyi fıispánt), hogy a soproniakat ne zaklassa. 

1336.-ban Korlátkı várnagya. 
1341-ben pozsonyi várnagy, valamikor heidrichi várnagy. 
Nápolyi hadjáratban részt vett. 
1346.08.31. napján Székesfehérvárott kelt oklevélben Miklós nádor igazolja, hogy Nogkai famulusa és 

officiálisa (Wrdug István) hatalmaskodott, pl. Péter fia Domokos jobbágyot megtámadta, 
megsebesítette, rétjét jogtalanul lekaszálta. 

Engel Pál utolsó okirati elıfordulását 1353.01.28.-ra teszi. 
Igen sok oklevélben szerepel. 

20,319,433. Nevnai Katalin (okirati elıfordulása: 1324) 
 

20,319,434. = 162,724,484. 
 

20,319,648. Tamás (Rápolti család)  
 

20,319,664. István (Aranyi család) (okirati elıfordulása: 1333) 
Hunyadi szolgabíró. 

 

20,321,536. „szalánci” Péter (Berthóthy család) (okirati elıfordulása: 1270) 
Comes.  
1270-ben Szalánc birtokosa, Füzér határosa. 

 

20,321,600. Tamás (Raszlaviczay család) (okirati elıfordulása: 1325-1345) † 1345. jan. 12. 
után 
Regéci várnagy, magiszter. 
1338.08.22.-én kelt Károly Róbert király oklevele, ebben már szerepel (DF. 251757). 
1339.09.27. napján kelt Izsép nádori albíró oklevele, melyben szerepel (DF. 228445). 
1345.01.12. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, ebben szerepel élıként utoljára (DF 262699). 

 

20,322,560. = 10,185,856 
 

20,332,576. Péter (Bakos család) 
Comes. 

 

20,328,448. Tamás (Puky család) (okirati elıfordulása: 1269-1295) 
Magiszter, fıajtónálló. 
1270.07.01. napján kelt okiratban V. István király igazolta, hogy Tamás az apjának volt az 

ajtonállómestere, így a kérésére és érdemeire tekintettel megerısítette a következı birtokaiban: Kus, 
Teth, Iwanusy, Izkaz, Sarasd. 

 

20,333,056. Tiburtius (Fúló család) (okirati elıfordulása: 1259) 
 

20,333,184. Jakab (Szendi család) 
 

20,333,186. Fáy Demeter 
 

20,333,952. Gútkeled nb. Majádi Pál (Buthkai család) (okirati elıfordulása: 1262-1275) † 
1277-1278 között 
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Magiszter, bán. 
1270-1272 között bácsi ispán. 
1272-ben szerémi ispán. 
1272-1274 között szörényi bán. 
1273-1275 között valkói ispán. 
1273-ban dobokai ispán. 
1275-ben szörényi bán.  
Egyes források a halálát 1291 utánra teszik. 
Itt Wertner alapján építettem tovább az ısfát, jelzem, hogy lehetséges, hogy Pál az ismeretlen származású 

„Pál bán”. Emiatt a közölt tisztségek fenntartással kezelendık. 
 

20,333,954. = 10,166,978 
 

20,333,956. György (Somosi család) (okirati elıfordulása: 1280) 
Comes. 
1280-ban birtokosztályban vett részt. 

 

20,334,592. Rátót nb. Domokos (Putnoky család) (okirati elıfordulása: 1238-1240) † elesett, 
Muhi, 1241. ápr. 11.  
1238-1240 között tárnokmester. 
1238-ben nyitrai ispán. 
1240-ben bihari ispán.  
Mátyás esztergomi érsek testvére. 
1241.04.11.-én hısi halált halt a Muhi csatában. 

 

20,334,596. Aba nb. Ábrahám (Csirke család) 
 

20,334,600. Aba nb. Aba („széplaki” Nádasdi család)  
 

20,334,656. Demeter (Gechey család) (okirati elıfordulása: 1261-1263) 
1261-ben kelt okirat szerint Sepus Jacinta fia és ı, valamint Gál Marcell fia közötti perben (mely per Supch 

földre vonatkozott) a vitás föld a káptalan szerezte meg. 
1263-ban IV. Béla király kötelezte az egri káptalant, hogy írja le Perecse, Kerch, Mézluk-  és Supsch földek 

határait. Ebben az okiratban is említik Demetert. 
 

20,334,688. Péter (Abádi család) (okirati elıfordulása: 1216) 
 

20,335,360. Márk (Máriássy család) (okirati elıfordulása: 1270-1279) * 1230 † 1279. 
Comes.  
Adatokkal kapcsolatban ellenırzésre van szükség, mert van olyan okirat (állítólag) 1198-évbıl, amely 

Márkot és feleségét megerısítette Szent-Mihályúr és Gömör vára birtokában. Ez azonban a fenti életrajzi 
adatoknak mond ellent. Ugyancsak emiatt kérdéses, hogy 1208-ban II. András ıt erısítette-e meg 
birtokaiban, és fenntartásokkal kell kezelni, hogy állítólag zászlóhordozó volt és Rómába küldött királyi 
követ is. A pápa vélhetıen ıt bízta meg Imre király és fia András kibékítésével. 

1270-ben ı és fiai V. István király elıtt a királyi engedély birtokában vagyonszerzés miatt külföldre 
eltávozókkal egyezséget kötöttek. 

Szent Mihályúr és Gömör vár birtokosa. 
Engel Pál 1282-re teszi a halálát. 

20,335,361. Ákos nb. Bebek / Csetneki Thekla 
 

20,335,362. = 81,459,984. 
 

20,336,080. Gergely (Tót család) (okirati elıfordulása: 1298) 
 

20,336,082. Busan-i Gergely 
Comes. 

 

20,336,088. Csák nb. István (Dombai család) (okirati elıfordulása: 1279-1307) † 1307. nov. 
21. után 
Magiszter. 
1279-ben Millért kapta adományba. 
1280-ban bakonyi ispán. 
1280-ban Kabold várát kapja. 
1290 körül ı és testvére (Péter) átengedte Kabold várát Nagymartoni Simonnak (20,342,914.), ennek fejé 
ben Nagymartoni Simon Bajót várát lerombolta. 
1302-1304 között báró. 

 

20,336,112. Somosi Egyed (okirati elıfordulása: 1299-1311) 
Comes. 
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Elsı alkalommal István alországbíró 1299.07.14. napján kelt oklevelében szerepel. 
 

20,336,208. Péter (Gerendi család) (okirati elıfordulása: 1268-1296) 
Fogott bíró, comes. 

20,336,209. Diódi Erzsébet 
1339.08.12. napján kelt az erdélyi káptalan oklevele, ebbıl derül ki, hogy Gerendi Péter felesége Diódi Erzsébet 

volt (Dl. 29127.). 
 

20,336,448. „Sós” György (Sós család) (okirati elıfordulása: 1271-1307) † 1307. máj. 28. 
után 
Magiszter, pataki várnagy. 
1288-1298 között felépítette Sóvár várát, a vár a sóvári Sós család székhelye maradt a késıbbiekben is. 
Engel Pál utolsó okirati elıfordulásának dátumát 1307.05.28.-ára teszi. 
Érdemes megtekinteni forrásként Soós E.: A sóvári Soós család czimere. Turul 3 (1885) 114-119. 
 

20,336,640. János de Luskod (Vay család) 
Comes. 

 

20,336,896. Simon (Csicsery Orosz család)  
 

20,337,152. = 81,369,152 
20,337,153. = 81,369,153 
 

20,338,424. Miklós (Hédervári család) (okirati elıfordulása: 1309-1330) † 1330. febr. 18. 
után 
Magiszter. 
1324-1330 között gyıri ispán.  
Engel Pál 1330.02.08.-ta teszi utolsó okirati elıfordulását. 

 

20,338,426. = 10,171,910 
 

20,338,432. Péter de Chahol (Csáholyi család) (okirati elıfordulása: 1279-1290) 
İ és rokonai IV. (Kun) László királlyal átiratták Receh és Kostatum nevü földek adományleveleit. 

20,338,433. N.N. (okirati elıfordulása: 1337) † 1337. okt.1. után 
Oklevelet lásd fiánál. 
 

20,339,592. Lomnici János (Berzeviczy család) (okirati elıfordulása: 1289-1347) † 1347. jún. 
28. után 
1317-ben Grünwald nevő erdıt telepítette be. 
1343-ban osztályban vesz részt. 
Utoljára élıként az 1347.06.28. napján kelt, és Miklós nádor által kibocsátott oklevélben szerepel. 

 

20,339,594. = 1,268,488 
 

20,339,596. Péter (Dunajeci család) (okirati elıfordulása: 1326-1355)  
1326.11.25. napján Károly király oklevele szerint Rikolf fia Kakas neki és testvéreinek a Dunajec folyó 

mellett 100 mansiót adott. 
1327.06.22. napján Károly király neki és rokonainak arany és más ércbányák alapítására adott kiváltságot. 
1335-ben szerepel nagyapja (Ulving) végrendeletében. 

= 1335. júl. 6. elıtt 
20,339,597. „Ulving” Margit (okirati elıfordulása: 1335) † 1335. júl. 6. után 

1335.07.06. napján kelt okiratban kérte az apja a királyt, hogy mivel nem maradt fiú örököse, 
hagyományozhassa Margitra, férjére és gyermekeire Horhi, Tárnok, Szenterzsébet birtokait.  

Gyakorlatilag fiúsítás történt. 
Második férje Miklós (egyes források már 1342-ben feleségének tekintik, ha ez így van, akkor a férje 

okiratilag 1342 után már „csak” néhaiként kerülhetett említésre) 
 

20,340,544. Apafi Miklós (okirati elıfordulása: 1399-1446)  
1410-1441 között udvari lovag. 
1403-ben Csáki Miklós familiárisa.  
1414-1418 között veranduki, szreberniki, dubocsaci várnagy.  
1442-ben erdélyi követ.  

20,340,545. Váradjai Anna (okirati elıfordulása: 1398-1417) 
1398.11.15. napján fiúsították. 

 

20,340,546. szeszármai harinnai Farkas Tamás (okirati elıfordulása: 1379-1414) 
Magiszter. 
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1379.02.17. napján Visegrádon kelt Szepesi Jakab országbíró oklevele, emly szerint és és társai nem 
jelentek meg Lyterthe-i János elleni perben. 

1411.04.06. napján szerezte meg Harinnát, Bányiczát és Idát. 
 

20,340,560. losonczi Bánffy László (okirati elıfordulása: 1393-1422) † 1422. szept. - 1423. 
febr. 4. között; tem.: (?) Nagyfalu, pálos kolostor 
1422-ben az Aula tagja, magiszter.  
Elsı felesége alsólendvai Bánffy Sára. 
Nagyon valószínő, hogy az ıs sírköve maradt fenn Nagyfalu pálos kolostorában. 

20,340,561. kusaly Jakcs Katalin (okirati elıfordulása: 1417-1431) 
 

20,340,562. = 634,262 
20,340,563. = 634,263 
 

20,340,576. = 10,174,736 
20,340,577. = 10,174,737 
 

20,340,580. Csaglini István (Velikei család) 
 

20,340,608. Iván (Szepesi család)  
 

20,340,616. = 20,349,936 
 

20,340,620. Kaplyon nb. Sándor (Tákosi család) (okirati elıfordulása: 1321-1343) 
 

20,340,624. Csépán (Zoárdffy család) (okirati elıfordulása: 1280-1300) † 1304 elıtt 
Magiszter. 
Testvérével és családjaikkal Visk várában laktak, vámszedési joggal rendelkezett. 
1298. tavaszán Habsburgi Albert megtámadta Adolf német császárt, a magyar király pedig sereget küldött a 

segítségére. Csépán Zólyomi Demeter zólyomi fıispán seregében harcolt, és a 1298.07.02. napján a 
Rajna melletti csatában kitüntette magát. 

1298. októberében (félve attól, hogy a király elveszi a családtól Visk várát) a pesti országgyőlésen kérte a 
királyt, hogy Visk várban és részeiben erısítse meg ıt testvéreivel. A király végül így tett, de csak 
1299.08.04. napján állította ki az oklevelet. 

1299-ben Zólyomi Demeter familiárisa. 
1300-ban azonban a király (és a bárók) kérésére, lemondtak Viskrıl Fekete Ardó, Rakasz és Nyirtelek 

birtokokért cserébe, ahol vámszedési jogukat fenntarthatták. (A cserével ı és testvére Mikó Ugocsa 
vármegye 1/3 részét szerezték meg. 

1304 elıtt valamikor osztályt tett Mikóval. 
1304 elıtt meghalt.  

 

20,340,736. Bán (Bossányi család) (okirati elıfordulása: 1258-1275) 
Comes. 
1275-ben következett be az elsı trencséni birtokosztálya ı és testvére Kozma között, Majtény vonatkozásában. 

 

20,340,744. Ivánka (Baracskay család) (okirati elıfordulása: 1291-1321) 
1291-ben kelt III. András király oklevele, melyben szerepel. 
Comes. 

 

20,340,992. „csúzi” Sándor (okirati elıfordulása: 1247) 
Forrás lehet: Karácsonyi 968 (III. 58). 

 

20,341,024. Péc nb. „Peechi” Aladár (Apponyi család) † elesett, Adorján, 1294 nyár vége 
1291-ben részt vett III. András királynak I. Albert osztrák és stájer herceg elleni hadjáratában, melynek a 

lezárása volt a hainburgi béke. 
1294. nyarának végén Adorján várának ostromakor halt hısi halált.  
1295.09.27. napján kelt okiratból kiderül, hogy hısi halált halt, ekkor III. András földet adományozott a fiainak. 

 

20,341,040. Szobonya / András (Szobonya család) (okirati elıfordulása: 1323-1335) 
1323-ban „Zobona” magiszterként említi oklevél. 
A födémesi, endrédi Szobonya család ısatyja. 

 

20,341,056. rédei, cseszneki Jakab (Zomor család) (okirati elıfordulása: 1263-1276) 
1263-ban kardhordozó. 
1267-1269 között trencséni ispán. 
1269-ben pohárnokmester. 
1273-ban (talán) gyıri ispán. 
1274-ben nyitrai ispán. 
1275-ben (talán) mosoni ispán. 
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1276-ban (talán) országbíró. 
 

20,341,280. Felician (Zeleméry - Kamarás család)  
 

20,341,376. György /Gergely de Pank (Pányoki) (Dobó család) 
Comes. 

 

20,341,380. Tamás (Sebesi család)  
Comes. 

20,341,381. sóvári Sós N. 
 

20,341,432. Liszkói Pál (okirati elıfordulása: 1301-1335) 
Magiszter. 

 

20,341,436. Korbáviai Budislav Gradics (okirati elıfordulása: 1364) 
 

20,341,438. Báthory László (okirati elıfordulása: 1350-1373) † 1373. jún. 29. – 1378. ápr. 24. 
között 
Udvari lovag.  
1351-1360 között Szabolcs vármegye fıispánja.  
Felesége révén Kraszna vármegyében szerzett birtokokat, köztük volt Somlyó is, ettıl kezdve ezt az ágat, a 

leszármazóit „somlyói”-nak nevezték. 
1357.07.02. napján kelt okiratban a váradi káptalan elıtt ı és György megosztották a Szabolcs és Szatmár 

vármegyei birtokaikat. 
1373.06.29. napján kelt a váradi káptalan bizonyságlevele, mely szerint György testvére és ı osztályt tettek 

a következı birtokokra: Vencsellı, Lugas, Bathur, Rakamaz, Tooth, Letha, Odon Monostora, Abraham, 
Zaniszlo, Bered, Sárvármonostora, Fábjánháza, Ecsed, Terem, Valle, Encsencs, Csekre, Vasvári stb. 
Közös maradt: Bend-i pap telke, Odon Monostorai prépost telke, Encsencs, Illem és Csekre mővelt 
földjei, Kisbatur, Dusoruk, stb. lakatlan birtokok és a Tooth-i vám. 

1378.04.24. napján Visegrádon kelt I. Lajos király okiratában már néhai. 

= 1351. dec. 6. elıtt 
20,341,439. mórichidai Medgyesallyi /Meggyesi Anna (okirati elıfordulása: 1351-1369) 

1351.12.06. napján Budán kelt okirat szerint I. Lajos király elıtt ı és Simon testvére ügyében egyezség 
születik birtokaik tekintetében. Érintett birtokok, melyeket megszerzett: Somlyó vára, Somlyó, Perecsen, 
Csehi, Gyırtelek, Hídvég, hídvégi vám, Miklóslaka. A többi birtokot átadta Simonnak, ezután egymást 
kölcsönösen örökösül fogadták. (Ezzel lemondott leánynegyedérıl és nagyanyja után ıt illetı birtokról.) 

1352.01.08. napján a váradi káptalan elıtt az 1351.12.06.-i pátenst bemutatták. 
1355.12.21. napján az ı nevében a fia bemutatta az 1352. évi oklevelet. 
1365.11.29. napján az 1352. évi oklevelet utólag pecséttel látták el. 
Halála után említik még pl. 1390.03.23. és 1493.09.04. napján kelt oklevelekben. 

 

20,341,440. András (Czékei család) (okirati elıfordulása: 1310-1323) 
Magiszter. 

20,341,441. Katalin (Lónyai család) 
 

20,341,442. = 40,699,856 
20,341,443. = 40,699,857 
 

20,341,472. Mihály (Upory család) (okirati elıfordulása: 1321) 
= 1321. elıtt 
20,341,473. Pelejtei Martonos lánya, N. 
 

20,341,600. Musina (Árka család) 
 

20,341,696. = 10,179,942. 
20,341,697. = 10,179,943. 
 

20,341,704. Costea Musati Moldva fejedelme † 1374. 
1373-1374 között Moldva fejedelme. 

20,341,705. Margareta Musata 
 

20,341,760. Jordán (Görgey család) (okirati elıfordulása: 1240-1270) 
Comes. 
A királyi udvarban nevelkedett. 
1240-1270 között a 24 szepességi szász város választott grófja. 
1241-ben a szászokat Menedékkıre vezette, ott vészelték át a tatárjárást, kétéven át. 
1242 után Európában utazva telepeseket győjtött a Szepességbe. 
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1256-ban Toporcot kapta adományba (fıleg a telepesek begyőjtése miatt), megszerezte a Poprád folyó 
melletti erdıt, egyben pallosjogot is kapott. 

20,341,761. Máriássy N. 
 

20,341,784. „Sigray” Danus (Zsegray család) (okirati elıfordulása: 1300-1314) 
Comes. 

 20,341,788. Csana (Roskoványi család) (okirati elıfordulása: 1312-1323) 
Magiszter. 

 

20,342,284. Kajol (Somosi Kajol család) (okirati elıfordulása: 1304-1337) 
1322-ben magiszter. 
1322-ben Bajor határosa. 

 

20,342,288. András (Nagymihályi család) (okirati elıfordulása: 1307-1342) 
Magiszter. 
1307-ben ı és testvére Jakó Petenye fia Péterrel elcserélte Barkó castrumot.  
Az 1335-1336. évi osztály alapján ı és családja birtokai (részei): 
Nagy-Mihály, Topolyán, Egyházas-Sztára, Fel-Sztára, Tót-Mihály, Burucsfalva, Szobráncz, Molnos- vagy 

Felsı-Tiba, Felsı-Jeszenı, Alsó-Jeszenı, Sáros- és Felsı-Revistye, Zalacsak, Alsó-Sztranya, Várkond, 
Simonháza, Vinna, Zbugya, Gerekcse. 

A Sztáray levéltárban fordulnak elı vele kapcsolatban oklevelek. 
 

20,342,290. Ramocsa (Szeretvai család) (okirati elıfordulása: 1321-1359) 
Magiszter. 

20,342,291. Ilona (Pongrácz család) (okirati elıfordulása: 1380-1398) 
 

20,342,320. „Bıcsi” Balázs (Czudar család) (okirati elıfordulása: 1281) 
Comes. 

 

20,342,324. = 20,318,208 
 

20,342,328. Kemény (Rédei család) (okirati elıfordulása: 1284) 
 

20,342,392. Szécsényi Tamás (okirati elıfordulása: 1299-1354)* 1285  † 1354. máj. 14. elıtt 
1301-ben szembefordult a nemzetségével mivel Károly Róbert hívéül szegıdött. Emiatt birtokait 

elveszítette, ám egyben megalapozta családja felemelkedését 
1312-ben részt vett a rozgonyi csatában, ahol sebesülést szenved. 
1313-ban Károly Róbert királytól megkapta Hollókı várát, mely addig a Csák Máté hívének számított Kacsics 
nb. Mikosé volt. 
1313-ban Lubló várának várnagya. 
1316-ban Csák Mátétól visszafoglalta Visegrádot. 
1318-1321 között hasznosi, solymosi várnagy, és aradi, bácsi, szerémi ispán. 
Király bizalmasa. A király utasítására ı kérte meg VII. Henrik német-római császár leánya, Beatrix kezét a 

királya számára. 
1318-ban Becse castrum várnagya. 
1319-ben a kunok bírája.  
1320-1321 között Erzsébet királyné tárnokmestere. 
1321-után visszakapja elvesztett családi birtokait és megkapja a Kacsics nembeliek elkobzott jószágait. 

Harcolt Kán László fellázadt fiai ellen, majd 1323-ban az erdélyi szászok ellen. 
1321. július - 1342. október között erdélyi vajda és szolnoki ispán. 
1323-ban Károly Róbert a Csák családtól elvett Somoskı várát neki adta. 
1324-ben szebeni ispán, ebben az évben elfoglalta Dévát, a lázadók központját. 
1324-ben a lázadó szászoktól elvette Kıhalom castrumot. 
1324-ben Károly Róbert király a Csák Máté híveinek számító Kacsics nb. Pétertıl elvett Baglyaskı castrumot 
neki adta. 
1324-ben Zsigmond király neki adta a hőtlenné lett Talmácsi János várát, az erdélyi Salgót. 
1327-ben Károly Róbert király Hollókıvel együtt neki adta Sztrahora várát. 
1327-ben megszerezte adományba a korábban Csák Máté híveinek számító Aba nb. Csobánka fia János fiai 
birtokait, pl.: Bene castrumot. 
1330-1342 aradi ispán.  
1330-ban csongrádi ispán. 
1334-1343 között nógrádi ispán. 
1338-1342 között trencséni ispán. 
1324-ben leverte a szász lázadást. 
1338-1339 között Kasza vára és a szandai várhoz tartozó Patak honorbirtokosa. 
1339-1341 között tárnokmesteri procurator. 
1341-ben András erdélyi püspök panaszt emelt ellene XII. Benedek pápánál arra hivatkozva, hogy 

Szécsényi Tamás kirabolta Fehérvár városát, embereket ölt meg, egyháziakat bántalmazott és 20.000 
(!) márka  kárt okozott. Mivel Tamás félt a kiátkozástól, megígérte, hogy az elfoglalt egyházi birtokokat 
visszaadja, majd miután ezt tényleg meg is tette, újra rájuk támadt és hatalmas károkat okozott. XII. 
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Benedek pápa kiátkozta azzal, hogy csak akkor oldható fel az átok, ha erre valóban édemessé válik 
Tamás. Ez lehetett talán az oka, hogy 1342. októberében lemondott az erdélyi vajdaságról. 

1342 október - 1343. március között tárnokmester és abaúji, borsodi, gömöri, hevesi, szepesi ispán. 
1346-1348 között báró. 
1346-1350 között kevei és krassói ispán. 
1347-1348 között galambóci várnagy. 
1349-1354 között országbíró. 
1350-1354 között túróci ispán. 
1350.07.12. napján kelt oklevél szerint Beszterce honorbirtokosa. 
1351-ben Sztrecsény várához tartozó Roszina honorbirtokosa. 
A Lietava várhoz tartozó Divina honorbirtokosa. 
Második felesége Piast Anna auschwitzi hercegnı. 

20,342,393. Visontai Pál lánya, N.  
 

20,342,394. Wulfing von Haschendorf (okirati elıfordulása: 1292-1325) † 1325. jan. 6. elıtt 
Királyi lovag. 
1292.11.01. napján egy okiratban „herr Wulfing von Gottesprunne” tanúként szerepel. (Eszerint a Lajta 

melletti Brucktól északnyugatra élt ekkor.) 
Az, hogy mikor érkezett Magyarországra, nem ismeretes, csak az, hogy Károly Róbert király a 

Sopronmegyei Haschendorf helységet adományozta neki. 
1317-ben Lajtapordány lakóit elüldözte, a soproni fıispán nem mert fellépni ellene, ez mutatta, hogy 

Wulfing bírta Károly Róbert király kegyeit. E kegyre újra rászolgált, amikor nemsokára megszabadította 
Pozsony várát és városát az osztrák és stájer herceg birtokából. Emellett megvédte Korlátkıi várát a 
lázadókkal szemben. Az ostromban súlyosan megsebesült. Emellett a király szolgálatába szervezett 
osztrák lovagokat. 

1324.03.23. napján Károly Róbert király Wulfingnak adományozta Ecseg várát négy birtokkal; Szentegyed, 
Dány, Parlag, Ujfalu és Uri birtokokat, Kerekudvar és Alcsi birtokokat; Visk, Pereszlény, Sztarcsán, 
Peröcsény és Szemeréd birtokokat. Késıbb megkapta Konczházát is. 

20,342,395. N.N. † 1325. jan. 6. után 
 

20,342,848. Németi nb. Herbord (Istvánffy család)  
 

20,342,912. „Csornai” Imre (Kanizsai család) (okirati elıfordulása: 1262-1281) 
Comes. 

 

20,342,914. Nagymartoni / Fraknói Simon (okirati elıfordulása: 1272-1318) † 1318-1319 kö-
zött 
Testvérével megvették 300 ezüstért Kövesdet, Bogyoszlót (Német-Keresztúr), Gorbolnokot, Zillingtalban hét 

telket, Peter-Németit, Sikremset, Ikkát. 
1277-1278 között barsi fıispán, comes. 
Valószínőleg a Német-Ujváriak szomszédai, rokonai voltak, ıket követték a zőrzavaros idıkben.  
1289. április végén betört Magyarországra Albert osztrák herceg, elsıként az ı birtokaikat dúlta fel. Ezután 

a király oldalán harcoltak Albert ellen aki megerısítette Röjtökır birtokában, és Suslan (Schadendorf) 
birtokot is átadta neki (és testvérének), noha cserébe el kellett fogadniuk, hogy a haimburgi béke 
értelmében Martonvárát le kellett rombolniuk. Ennek nyilván nem akart eleget tenni Simon, és 
valószínőleg ezért akarta a király elvenni tıle Röjtökırt. 1299-ben, hogy megelızze a birtokelvételeket, 
ı és testvére megjelentek a pesti országgyőlésen, és hőségüket kimutatták, birtokleveleiket felmutatták. 
A király ezeket elfogadt, de az elızményekre tekintettel nem erısítette meg a birtokleveleket, hanem azt 
csak a fıurak tették meg királyi megbízásból.  

A trónért folyt harcokban a kezdeti idıkben Vencelnek, majd Ottónak lettek híve (testvérével), miután 
azonban Károly Róbert sikeresen maga mellé állított nagy dunántúli családokat, ık is behódoltak, és 
ezután korábbi szövetségeseikkel a Kıszegiekkel egymást és egymás birtokait pusztították. Emiatt 
költöztek Esztergom megyébe, Bajótra.  

Megszerezte azt a birtokot, melyre fiai felépítették Fraknó várát. 
1290 körül Csák nb. István (20,336,088.) és testvére (Péter) átengedte Kabold várát neki, ennek fejében 
köteles volt Bajót várát lerombolni. A várat elfoglalták tıle a Kıszegiek. 
1318-ban Gyır vármegye fıispánja. 

 

20,342,916. = 162,748,808 
 

20,342,918. Nekcsei Demeter (okirati elıfordulása: 1282-1338) † 1339. jan. 30. elıtt 
1282-ben –atyja halála után- Lipóc várának (Éleskı) birtokosa testvéreivel. 
1312-ben harcolt a rozgonyi csatában. 
1316. május - 1338. november között gazdasági reformokat bevezetı tárnokmester, Károly Róbert király 

hőséges híve. 
1318-ban részt vett a komáromi vár Csák Mátétól való visszafoglalásában. 
1321-1328 között trencséni ispán. 
1321-1329 között bácsi ispán. 
1333-1338 között bihari ispán.  
1327-tıl körösszegi várnagy.  
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1328-ban a kunok bírája. 
1329.08.31. napján Károly Róbert király jobbágyi birtokára vásártartási jogot adományozott számára. 
1333-ból (pl.) fennmaradt a pecsétje. 
1333-ban Trencsén várának honorbirtokosa. 
Többek között Kasza vára honorbirtokosa. 
Igen sok okiratban szerepl.  

20,342,919. Dorozsma nb. „garai Bánffy” Katalin (okirati elıfordulása: 1324-1328) 
Engel Pál szerint Nekcsei Demeter lánya, Kós, biztosan az elsı, ismeretlen feleségétıl származik. Klára és 

Katalin lányok viszont igen valószínően tıle (Katalin) származnak. 
 

20,342,936. - Friedrich I von Sannegg, Cilli grófja † kb. 1360. 
20,342,937. - Diemut von Walsee † kb. 1356. 
 

20,342,938. - Stjepan Kotromanic bosnyák bán, mint uralkodó † 1353. 
20,342,939. - Elzbieta de Inowroclaw † 1343. 
 

20,342,940. - Heinrich V von Schaunberg Schaunberg grófja † 1353/1357. 
20,342,941. - Anna von Truhendingen † 1331/1337. 
 

20,342,942. - Meinhard VI, Görz grófja † 1385. 
20,342,943. - Katharina, Pfannberg grófnıje † kb. 1375. 
 

20,343,024. = 5,083,488 
20,343,025. = 5,083,489 
 

20,343,026. vingárti Mihály (Kelneki család) (okirati elıfordulása: 1313-1345) 
Comes. 
1345-ben Lackfi István proximusa. 

 

20,343,032. Demeter (Semsei család) (okirati elıfordulása: 1334-1335) 
1334.12.22. napján a jászói konvent elıtt végrendelkezett az apja, Katalin lányára hagyta Semse és Buda 

birtokait, feleségére „Guza”ra (aki Lampert lánya) és Demeter fiára hagyta a budai szöllıjét. 
 

20,343,034. Upory Imre (okirati elıfordulása: 1374-1386) † 1386. szept. 21. után 
Magiszter. 
1374.11.28. napján kelt I. (Nagy) Lajos király, valamint 1386.09.21.-én kelt a leleszi konvent oklevele, 

ezekben élıként szerepel. Utóbbi oklevél szerint társával 100 budai márka dénárért megvette Upory 
Erzsébettıl Upor és Abara birtokrészeit. 

 

20,343,036. némethfalvi Csebi Lırinc (okirati elıfordulása: 1371) 
1371-ben László nádortól öt telket kapott Némethfalván. 

20,343,037. Németfalvi N. (Pazdicsi család) 
 

20,343,232. Kolcs (Ujfalussy család) 
Comes. 
Tussa, Újfalu, Háromhosszúmezı, Vécse, verbıc birtokosa. 

 

20,343,392. Miklós (Vízaknay család) (okirati elıfordulása: 1323) † 1323. máj. 5. után 
1323.02.01. napján kelt okiratban ı és testvérei eladták Ringelkirch birtokból ıket illetı részeket. 
Ugyanezen ügylet 1323.05.05. napján is okiratba került. 

 

20,343,394. segesvári Henning Mihály 
Comes. 

 

20,343,408. Gálfalvi Pál (Haranglábi család) 
 

20,343,552. Salamon Guthi (Guthi-Országh család) 
 

20,343,568. rozgonyi Rozgonyi Péter (okirati elıfordulása: 1316-1359) † 1359. dec. 27. után 
1333.04.03. napján kelt Károly Róbert király okiratában, mely a Kabalapataka melletti erdı ügyében 

született, szomszédosként szerepel. Az erdıt (amit korábban Demeter tárnokmester adományozott 
Egyed fia Jánosnak) visszaadták a Rozgonyiaknak. 

1340.12.14. napján Visegrádon kelt okiratban Pál országbíró tájékoztatta a budai káptalant, hogy ı és 
Rozgonyi János fia László kijelentették, hogy az okiratban felsorolt birtokokat Dénes fiának és társainak 
osztály útján hajlandók kiadni. 

1342.09.26. napján Visegrádon kelt okiratban eskütárs. 
1356.01.24. napján kelt okiratban Gilétfi Miklós nádor (40,687,202) igazolja, hogy társaival egyezséget 

kötött Mykch bán fia Lóránddal, a Lóránd által Lónya birtokon elkövetett hatalmaskodási ügyben. Az 
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egyezség értelmében Lóránd visszaadta a birtokot és megígérte, hogy a maga és örökösei nevében is 
megvédi a tulajdonosokat. 

1356.10.24. napján kelt okirat szerint az egri káptalan elıtt ı és társai megtiltották, hogy Nekcsei Denk és 
rokonai jogtalanul elfoglalják a Rozgonyiak birtokában lévı Chemernye, Chaklyo, Sokuth birtokokat. 

1357.06.02. napján kelt a szepesi káptalan okirata mely szerint beiktatta ıt és fiát Lónya birtokrészbe. 
1359.12.27. napján kelt oklevél szerint az egri káptalan idézte ıt és társát Cudar Péter (2,542,792) (király 

katonája) ellenében a királyi jelenlét bírósága elé. Ennek oka az volt, hogy a Rozgonyiak tiltakoztak 
Cudar Péter (2,542,792) Karima és Radima birtokokba történı beiktatása ellen tiltakoztak. 

 

20,343,570. szinyei „ifjabb” Merse (okirati elıfordulása: 1320-1350) † 1350. jan. 6. – 1353. 
júl. 4. között 
Drugeth Vilmos familiárisa, magiszter, soltész. 
1320-ban osztályt tartottak, ekkor birtoka lett a szinyei negyedbirtokon felül: Deléthe, Radoscan, Chabold, 

Hedri, Berthót, Segekert és Kochlar felét. 
1320.02.20. napján kelt okiratban a szepesi káptalan elıtt  osztályban vett részt, mely a következı 

birtokokat érintette: Budina és Lypouch falvak, Swyne folyó melletti erdı, közös várak, Nova villa 
(vámmal), Frich, Pank, Syroka, Laz és Vitel falvak. 

1320.04.06. napján kelt okiratban az egri káptalan bizonyítja, hogy elıtte Merse a maga és testvérei 
nevében, másrészt Olmeri Miklós, bemutatták Károly Róbert király okleveleit és tanúsították, hogy a 
Merse és társai által indított perben (Nogzylua birtok elfoglalása miatt) egyezséget kötöttek. Az 
egyezség szerint Miklós az egész Zylua birtokot átengedte a felpereseknek. 

1337-1342 között zempléni alispán. 
1339.11.25. napján Visegrádon kelt okirat szerint Pál országbíró elıtt Perényi Miklós és társai, valamint ı és 

testvére azt tanúsítoták, hogy a köztük folyamatban lévı vitás ügyben minden olyan bírságról, mellyel 
Mersét, mint oklevélhamisítót (!) elmarasztalták (Perényi Miklós szerviensének megölésének ügyét 
kivéve), egyezséget kötöttek, hogy megsemmisítenek minden ezzel kapcsolatos oklevelet. Merse a 
lefoglalt birtokai 1/3-át 200 budai márkáért válthatta ki három részletben. 

1341.08.06. napján Sároson kelt oklevélben Synka fia Péter nyugtatta 7 budai márka átadásáról. 
1342.04.29. napján kelt okiratban az egri káptalan az ı és testvérei kérésére átírta a saját, 1311.05.29. 

napján kelt oklevelét. 
1342.11.03. napján Tapolcsányban kelt okiratban Gilétfi Miklós nádor (40,687,202) bizonyította, hogy a 

május 5-i közgyőlésen Merse V. István király és IV. (Kun) László király okleveleivel bizonyította, hogy 
Beneuch birtokot öröklött jogon birtokolta. A megye is ezt tanúsította. 

1343.09.19. napján Mohy falu közelében kelt Gilétfi Miklós nádor (40,687,202)  oklevele, melyben 
tanúsította, hogy a szeptember 15-i Borsod megyei közgyőlésen a szolgabírák a nemesekkel együtt 
esküt tettek arra, hogy Zeleus és Ygor birtokok Merse öröklött birtokai. 

1343.10.04. napján a szepesi káptalan bizonyította, hogy visszaadta neki Koretnyk-i Péter Koretnyik 
birtokot. 

1344.08.15. napján kelt okirattal Gilétfi Miklós nádor (40,687,202) elhalasztotta a közte és Tamás fia János 
között Igor és Zeuleus birtokok iránti pert, mivel a bemutatott oklevelek nem voltak elégségesek a 
megalapozott döntés meghozatalához. Kötelezte Mersét, hogy a november 18.–i tárgyaláson okiratokkal 
igazolja birtokjogát. 

1349.06.25. napján Budán kelt I. Lajos király oklevele szerint a Mérayak és ı (rokonaival) Scilva birtok 
ügyében szerepelnek. 

1349.08.01. napján Középnemtiben kiadott oklevél szerint egy eskü ügyében érintett. 
1349.12.19. napján kelt okiratban a  szepesi káptalan elıt Olmeri Miklóstól megvásárolta testvérével együtt 

200 márkáért Zylva birtokot. 
1350.01.06. napján kelt okiratban az egri káptalan elıtt Nogzywa ügyében szerepel, mely oklevelet január 

13-án Budán átiratott. 
1353.07.04. napján Budán kelt I. Lajos király oklevele, mely szerint már nem élt. 
A fentieken túl rengeteg hasonló okiratban szerepel. 

20,343,571. Zsegnyei Borbála † 1375 elıtt  
 

20,343,584. István (Maróti család) (okirati elıfordulása: 1323-1347) † 1347. okt. 18. után  
1323-ban fivéreivel megkapta a nagyolaszi monostor kegyúri jogát. 
1324.01.20. napján testvére átiratta a családi 1275. évben kelt okiratát, nem tudni, ebben volt-e része. 
1345.01.19. napján kelt országbírói okirat szerint pert vesztett Miklós fia András macsói várnagy ellen, 

aminek következtében Somos nevü zálogbirtokát átengedte. 
1346-ban a fenti birtokot a boszniai káptalan meghatárolt 
1347.10.18. napján a fenti okiratokat átírta az országbíró. 

20,343,585. Ibrányi N.  
 

20,343,588. Jakcs (Jakcs Kusaly család) (okirati elıfordulása: 1351-1380) † 1380. szept. 8. 
után 
Túróci fıispán, magiszter. 
1380.09.08. napján kelt okiratban szerepelt utoljára élıként okiratban. Az ügy Keresztúr birtokügyében 

folyt. 
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20,343,600. raholcai Kont Miklós (Újlaki család) (okirati elıfordulása: 1343-1367) † 1367. 
ápr. 7. – 1367. ápr. 16. között 
1343.-ben udvari lovag, és I. Lajos király avignoni pápai követe. 
1345-1351 között pohárnokmester.  
1345-1350 között barsi ispán. 
1347-ben I. (Nagy) Lajos király fı diplomatája, itáliai fejedelmi udvarokban követ. 
1347-1348 között az aula tagja. 
1347-ig székhelye Zrín, amit Raholcára váltott fel. 
1349-ben testvéreivel Galgócot adományba kapta, ı építette a várat.  
1349-ben soproni, varasdi, vasi ispán. 
1349-ben VI. Kelemen pápától kért és kapott engedélyt szentföldi zarándoklatra, azonban fıleg a nápolyi 

hadjáratok miatt, a zarándoklatra nem tudott elmenni.  
1349-1350 között nyitrai ispán. 
1349-1351 között pozsonyi ispán. 
1350-ben a második nápolyi hadjárat vezetıje. 
1350-ben I. (Nagy) Lajos királytól adományba kapta Bátorkı castrumot, melyet utódai, az Újlakiak birtokol 
tak késıbb. 
1351. nyarán szabad gyóntató választást kért. 
1351 december - 1356 március között erdélyi vajda, aradi és szolnoki ispán. 
1352-ben brassói ispán. 
1351-1352 között litván követ. 
1356 március – 1367. április között nádor, bihari, nyitrai, sárosi, soproni, szepesi, trencséni és vasi ispán. 
1356-1364 között Sáros várának honorbirtokosa. 
1358-ban Amadé vasi ispán utódainak kihalásakor megszerezte Felsılendva castrumot, azonban 1364-ben 
I. (Nagy) Lajos királlyal elcserélte Újlakért. 
1360-ban a maga és még tíz személy részére kérte a Pápa hozzájárulását ahhoz, hogy haláluk órájában 

összes bőnük alól mentesülhessenek. 
1361-ben pálos kolostort alapított Csatkán.  
1362-ben tárgyalt IV. Károly német–római császárral.  
1363.-ban a boszniai hadjárat vezére. 
1364-ben szerezte meg birtokcsere révén Újlakot I. (Nagy) Lajos királytól, innen nevezték magukat az 

utódai. 
1365-ben a bulgáriai hadjárat vezére. 
1365-ben Vidin várban elfogott jász katonákat I. (Nagy) Lajos királytól „adományba kapta”, ezeket bárhol 

letelepíthette. 
1366-ban Kasza vára honorbirtokosa. 
Raholca várának birtokosa. 
Az ország egyik legnagyobb földbirtokosa.  
Egyházi érdekeltségei voltak: Csatka Szőz Mária pálos kolostor (alapítója), Galgóc Szentlélek ispotály 

(alapítója), Pöstyén Szent István templom (alapítója), Vetahida Szent Miklós pálos kolostor (alapítója) és  
Visegrád palotakápolna (alapítója) 

Rengeteg okiratban szerepel. 

20,343,601. Zsámboki Klára (okirati elıfordulása: 1351-1406) 
1369.04.11. napján I. (Nagy) Lajos király oklevelében élete végéig meghagyta ıt Új- és Ógalgóc 

birtokában. Ekkor kapta meg Szentpéter kegyvámját, Udvarnokot, Wylaghot és adószedési jogokat. 
1372.05.02. napján kelt okiratban a zobori konvent elıtt ı és fia (Bertalan) nevében megbízottjai jártak el, 

vele szemben Recheni András állt a perben, mely Recheni András Rechen birtokának kifizetése ügyében 
indult, melynek végén Recheni András 15 nehéz súlyú dénármárka megfizetése után visszakapta a 
birtokot. 

1378.03.12. napján kelt okiratban a nyitrai káptalan elıtt egyházasrecheni András Egyházasrechen birtokot 
16 évvre 15 dénármárkáért zálogba adta neki és fiainak. 

1388.07.01. napján kelt a nyitrai káptalan oklevele, mely szerint a káptalan átírta Zsigmond király 
parancsára a saját 1330.08.21.-i oklevelét Kaplach birtokra vonatkozóan. 

1388.10.31. napján Esztergomban kelt Jakab szentgyörgymezei prépost oklevele, melyben elhalasztotta a 
közte és Bozyni Lıkös özvegye közötti pert. 

1393.01.01. napján kelt a zobori konvent bizonyságlevele, mely szerint Wasord-i János és társai 6 márka 
dénárért eladták neki és Miklós fiának Nemethwt nevő erdejüket. 

1400.10.18. napján Galgóc várában kelt okirat szerint a galgóci Szent Lélek Kórház részére ingatlanokat 
(ház, fürdı, mészárszék, föld, szöllı stb.) adott át és átengedte a földesúri adót. 

 

20,343,604. Mościc ze Ściborza h. Ostoja 
Gniewkówi vajda. 

 

20,343,606. Szubini Szandziwoj (okirati elıfordulása: 1364-1401) † 1406. 
Másképpen: „Woyk” 
1364-ben Gniewkow sztarosztája, jelentıs birtokokkal bírt Lengyelországban. 
1377-ben kaliszi vajda. 
1382-körül Zsigmond király tanácsadója lett, majd egy ideig Ulászló lengyel királyt támogatta. 
1397-ben hatalmas Magyarországi birtokhoz jut: Vágbeszterce, Hricsó, Litva, Sztrecsény, Zsolnalitva, 

Zsolna stb., fıleg mint honorbirtokos (Lietava, Zsolna) 
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Zsolna jövedelmébıl Zsigmond négy éven át ezer aranyat juttatott neki, melynek felét szabadon 
felhasználhatta. 

Szubinban építette rezidenciáját.  

20,343,607. N. Elska 
 

20,343,680. Pál (Pekri család) (okirati elıfordulása: 1320-1351) 
Magiszter. 

 

20,343,808. Hahót (Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1251-1270) 
Magiszter, comes. 

 

20,343,812. „ludbregi” György (Pécz család) (okirati elıfordulása: 1232-1256) 
Comes. 
1248 elıtt szerezte meg Ludbreg uradalmát, ahová a várat valószínőleg a fia Péter (a családfában szereplı 
Dénes nádor fivére) építette. 

 

20,343,816. Szécsi (Balogi) Miklós (okirati elıfordulása: 1297-1308) 
Comes. 
1308-ban elıkelı. 

 

20,343,818. Debrıi Demeter (okirati elıfordulása: 1302-1318) 
1302-1318 között magiszter. 

 

20,343,820. Debreczeni / Debreceni Dózsa (okirati elıfordulása: 1294-1322) † 1322. aug. 6.-
1322. ısze között 
1297.-ben Zám birtokot megvette. 
1307.-ben Elep birtokot bajor Ottó királytól (?) kapta. 
1308-1313 között elıkelı.  
1311.-ben a királyi sereg vezére Csák Máté ellen. 
1312.-ben részt vett a rozgonyi csatában. 
1312.-ben Debrecenbe telepítette a ferences rendi barátokat, akik iskolát alapítottak. 
1316-1318 között szabolcsi ispán.  
1316-ban Károly Róbert király seregét vezetve legyızte Borsa nembeli Kopaszt a debreceni csatában, és 

elfoglalta várait. Sikerei miatt családi oklevelei megerısítést nyertek. 
1317-1318 között bihari ispán. 
1318 júliusa - 1321 májusa között erdélyi vajda. 
1318-ban Déva közelében legyızte a lázadókat. 
1319.-ben Csicsó váránál és Topolnál legyızte Mojs fia Mojs seregét. 
1322 január - november között nádor, szatmári és szabolcsi ispán. 
1322.-ben 40 budai márkáért zálogba vette Macs birtokot a Váradiaktól. 
Károly Róbert király híve egész életében.  
Birtokai központja Debrecen, egyéb birtokai voltak pl. Füzestelek, Szentmiklós, Szentlırinc, Mojspályija, 

Ernyefiaistvánpályia, Haláp része, Zám, Elep, Cuca, Soma, Fegyvernek, Egyházasmacs. 
Rengeteg okiratban szerepel, általam talált utolsó okirat 1322.08.06. napján kelt, melyben ı és társai és 

nagyszenyéri Mihály fiai egyezséget kötöttek Zeleus, Bille, Myclosteluk, Kosmateluk és Léta ügyében. 
 

20,343,840. Chepán (Kompolti család) 
 

20,343,842. Zsidó nb. Hellynus / Elvin  
 

20,343,844. Drugh (Kárászi család) 
 

20,343,872. - Heinrich I von Schlesien-Glogau, Glogau hercege kb.1257-1309 
20,343,873. - Mathilde von Braunschweig-Lüneburg hercegnı  1261-1319 
 

20,343,874. - Hermann I von Brandenburg, Brandenburg-Salzwedel ırgrófja kb. 1280-1308 
20,343,875. - Anna von Habsburg osztrák hercegnı 1280-1327 
 

20,343,876. - Boleslas II Piast, Mazóvia hercege 1251-1313 
20,343,877. - Cunégonde Przemyslide cseh királyi hercegnı 1265-1321 
 

20,343,880. - Boleslaw von Schlesien-Oppeln, Oppeln hercege † 1313. 
20,343,881. - Grimislava (Rurikides) Belz hercegnıje 
 

20,343,882. - Bernhard von Schlesien-Schweidnitz, Schweidnitz hercege  kb. 1290-1326 
20,343,883. - Cunégonde Piast lengyel királyi hercegnı kb. 1298-1331 
 

20,343,884. Ioan Basarab Havasalföld fejedelme † 1352. 
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20,343,885. Dobokai Margit 
 

20,343,888. - Albrecht II von Sachsen, Sachsen-Wittenberg hercege kb.1250-1298 
20,343,889. - Agnes von Habsburg német-római császári hercegnı kb.1257-1322 
 

20,343,890. - Ulrich I, Lindow-Ruppin grófja kb. 1245-1316 
20,343,891. - Adelheid, Schladen grófnıje kb. 1245-1322 
 

20,343,892. - Iacopo da Carrara † 1356. 
20,343,893. - Lieta Forzate 
 

20,343,894. - Pataro Buzzacarini 
 

20,343,896. - Friedrich I Wettin, Meißen ırgrófja 1257-1323 
20,343,897. - Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk 1286-1359 
 

20,343,898. - Ludwig IV von Wittelsbach, Felsı-Bajorország hercege 1282-1347 
20,343,899. - Beatrix von Schlesien-Schweidnitz Schweidnitz hercegnıje kb. 1290-1322 
 

20,343,900. - Friedrich IV von Hohenzollern Nürnberg várgrófja 1287-1332 
20,343,901. - Margareta von Kärnten 
 

20,343,902. - Heinrich VIII von Henneberg, Henneberg-Schleusingen grófja kb. 1300-1347 
20,343,903. - Jutta von Brandenburg grófnı kb.1301-1353 
 

20,343,904. - Przemyls Ottokar II Przemyslide, Csehország királya 1233-1278 
20,343,905. - Agnes von Chuenring 
 

20,343,906. - Konrad III von Hohenzollern, Zollern grófja † kb. 1260. 
20,343,907. - Clementia von Habsburg grófnı 
 

20,343,908. = 20,343,880 
20,343,909. = 20,343,881 
 

20,343,910. - Heinrich VI von Schlesien-Liegnitz, Breslau hercege 1294-1335 
20,343,911. = 20,343,875 
 

20,343,912. - Bolko II von Schlesien-Schweidnitz, Münsterberg hercege  kb. 1300-1341 
20,343,913. - Bonne de Savoie †1342 
 

20,343,916. - Wladislaw von Beuthen und Kosel, Beuthen hercege  kb. 1280- kb. 1352 
20,343,917. - Lukardis von Mecklenburg 
 

20,343,918. - Jaroslaw II von Sternberg cseh mágnás † 1358. 
20,343,919. - Elisabeth N 
 

20,344,008. István (Garay család) (okirati elıfordulása: 1269-1300) † 1300. márc.10. után 
Bán (halála után említik az okiratok ezt), királyi kardhordozó. 
Az 1269 évi adományban (Gara) apjával együtt részesült, ekkor királyi kardhordozó. 
1296. márciusában Pozsega vármegye nemese. 
1297-ben Valkó vármegyében Szıcs község szomszédságában él, Tolmány birtokával kapcsolatban van 

ügye. 
1300.03.10. napján kelt okiratban szerepel utoljára. 
Igen sok okiratban elıfordul, de a névazonosságok miatt nehéz kiválasztani, hogy melyik okirat pontosan 

kihez tartozik. 
 

20,344,010. Nevnai László (okirati elıfordulása: 1284-1324) 
Nevna várának ura. 
1290-ben már Kórógyi Jolánta férje, aki az apósa végrendelete értelmében 1291-ben megkapta Orlyava 

várát (Pozsega vármegye). 

= 1290 elıtt 
20,344,011. Kórógyi Jolánta (okirati elıfordulása: 1290-1340) † 1340. máj.10. után 

Veje, Garay András halálakor még él.  
1290-ben már Nevnai László felesége. 
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1340.05.10. napján többeknek jutatt Baranya megyei birtokot, köztük Garay András árváinak is. Ugyanezen 
a napon átruházta az unokáira, Garai Miklósra és Pálra Malomszeget és Korponát (Baranya) 

 

20,344,320. Csapó (Pethı család) 
 

20,344,448. Hánta (Sulyok család) (okirati elıfordulása: 1280) 
20,344,449. Kán nb. Siklósi N. 
 

20,344,768. „Veres” Péter (Hosszútóthy család) (okirati elıfordulása: 1271-1307) 
 

20,344,776. Egervári Mihály (okirati elıfordulása: 1325-1355) † 1365-1367 között 
Comes. 
1325-ben tiltakozott a veszprémi püspök ellen (János fivérével), mivel az a magvaszakadt Geregye birtokait 

lefoglalta a király részére. 
1351.11.14. napján bírság befizetésérıl nyugtatta ıt Körös vármegye ispánja és szolgabirái. 
1354.04.29. napján kérelmére vizsgálódik Vas vármegye Péter szentgotthárdi apát ellen elkövetett 

hatalmaskodások ügyében. 
1355.06.24. napján Miklós fiával elcserélte a vasvármegyei Geregyét János testvérének Gorbonukfı 

kırösvármegyei birtokára. 
1364-1365 között Vas vármegye alispánja. 
1365-bıl fennmaradt a pecsétje. 

20,344,777. N. Margit (okirati elıfordulása: 1367) 
1367-ben özvegyen Viczai János fiaival perelt, ahol képviselıje Pál fia Miklós volt. 

 

20,344,778. Petı (Mákvai család) (okirati elıfordulása: 1298-1340) 
20,344,779. N. Bagit 
 

20,346,816. = 650,897,432 
 

20,348,418. Zsembery Gergely 
 

20,348,928. „Küke” Jakab (Lónyay család) (okirati elıfordulása: 1270-1296) † 1296 után 
1272-1285 között comes, királyi kamarás, Nagy-Bár, Kis-Újlak birtokosa, szatmári fıispán (bár ezt 

Karácsonyi tévedésnek tartja), Sátoraljaújhely mellett volt a székhelye, az akkori Magyarország egyik 
fıurának számíthatott.  

1285 elıtt az ısi birtok Berencze volt, ennek helye nem pontosan határozható meg, valószínőleg Bánhida-
Bicske vonalon helyezkedhetett el. 

1282-ben meghalt második felesége fia, Kiss Mihály, és a család itt kihalt. Emiatt a vagyonnak a királyra 
kellett visszaszállnia, aki azonban abból (pénzhiány miatt) nem tudta kiadni az elhunyt édesanyjának 
(ekkor Jakab feleségének) hitbérét és hozományát 100 márka ezüstben, ezért a korábban Kiss Mihályé 
(Rosd Mihály) volt birtokokból kivette az öt faluból álló lónyai uradalmat, és ezt adta oda Jakab 
feleségének. (A birtokok: Nagy-Lónya, Kis-Lónya, Bátyu, Bótrágy, Szalóka. Megjegyzem, hogy a késıbb 
alakuló Harangláb falu is ezekhez tartozott.) A király intézkedésével Küke Jakab nem szerezte meg a 
birtokot, hiszen arról a feleségének volt joga rendelkeznie, ezért 1285-ben Küke Jakab a királytól azt 
kérte, hogy ne zálog vagy más birtokként, hanem örökjogú birtokként adományozza neki (és fiainak) a 
király ezt a birtokot. Mivel egyrészt a király addig igazából nem jutalmazta szolgálataiért Jakabot, 
másrészt pedig úgy tőnik, hogy a kéréshez a feleség is hozzájárult, végül így szerezte meg Jakab a 
Lónyay birtokot. Egyes források szerint a lónyai uradalom a családé volt, amelyet valami miatt 
elvesztettek, II. András király alatt Bánk bán megvásárolta azokat, majd a merényletét követıen a 
birtokok a királynéra szálltak. Ezt kapta meg aztán Rusdi Mihály.  

1285-tıl szerepel Lónyay néven. 
1285 után nem sokkal zempléni királybíróvá nevezték ki. 
1288-ban IV. (Kun) László király ellen szervezkedett Aba Amadé vezetésével. A király Kállayak ıse vezette 

serege fogságba ejtette, birtokai elpusztultak (pl.: Dombrád). Fél évvel ezután IV. (Kun) Lászlót 
meggyilkolták, és az addig raboskodó Jakabot kiszabadították, aki szinte azonnal perelni kezdte a 
Kállayakat.  

1290-ben elvesztette Dobost a sógora hatalmaskodása miatt. 
1291.06.12. napján véget vetett a Kállayak (itt még: Semjéni) elleni pernek, miután visszakapta 

Dombrádot és pénzbeli kárpótlást is kapott.  
1291 után birtokait gyarapította. 
1294-ben Dobos miatt pert indított, melynek eredményeként a sógorsága az elvesztett birtok felét 

visszakapta. 
1296.05.14. napján Budán kelt oklevélben az alországbíró elutasította a keresetét Kölcsény (Kölcse falu) 

miatt pereskedett és fogott bírák útján kért ítéletet, melyet azért vesztett el, mivel a Forrayak 
birtokoklevele hét évvel megelızte a felesége volt férjének oklevelét (ez kelt 1270-ben). 

Elsı feleségének neve ismeretlen. 

= 1278 körül 
20,348,929. Szentgyörgyi N. (okirati elıfordulása: 1270-1294) 
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Elsı férje Rosd nembeli Kiss Mihály volt (Rosd Mihály), vele Füzér várában élt. A korban ismert vagyonok 
alapján, rendkívül gazdag özvegye maradt a nagy karriert befutó Kiss Mihálynak, jó példa erre, hogy 
Kiss Mihálytól származó lányának kiházasítására 400 márka ezüstöt – ekkor hatalmas összeget - költött 
el. 

 

20,348,992. = 81,369,152. 
20,348,993. = 81,369,153. 
 

20,348,996. = 10,148,304. 
 

20,349,056. Ottobar (Szirmay család) (okirati elıfordulása: 1245-1273) 
Állítólag szolnoki fıispán volt. 
1273-ban rokonaival beiktatták Heten birtokába. 

 

20,349,312. „Ördög” Simon (Károlyi család) (okirati elıfordulása: 1219-1264) 
1264-ben egy rekonstruálhatatlan nevő birtokot megvásárolt Saápi Tamástól szatmármegyében. 

 

20,349,328. Dénes (Kölcsey család) (okirati elıfordulása: 1291-1328) 
 

20,349,336. Györk (Jurk) (Gyulaházy család) (okirati elıfordulása: 1287-1305) 
Magiszter, Szabolcs vármegyei szolgabíró. 
1287.07.30. napján Budán kelt okiratban IV. (Kun) László királynak Dombrád, Dob és Beszterce ügyében 

kiadott iratában királyi ember. 
 

20,349,456. István (Szikszói család) 
 

20,349,472. Gutkeled nb. Aladár (Várday család) (okirati elıfordulása: 1250-1284) † 1284. 
jan. 21. után 
1250-ben testvérével helyreállítja a sárvári monostort. 
1271-ben Várdán lakott, itt tett bizonyságot az egri egyház kiváltságairól. 
1272-ben károkat szenvedett el rokonától. 
1278-ban İszöd birtokát elcserélte rokonával Kis-Dögére. 
1278.08.25. napján rokonaival egyezkedett a marcheggi táborban, másnap részt vett morvamezei csatában. 
1280-ban Pete és Pelbárthida ügyeinek rendezésében (zálog, megszerzés) okiratban rendelkezett. 
1280-ban Bereg megyei Márok birtokaival kapcsolatban a Surányiakkal pereskedett. 
1284.01.21. napján fiaival a király pártján a Kıszegiek ellen küzdött Borostyánkı vára alatt. 
1284-ben ı és fiai megkapták az ıszödi és tölgyesi birtokokat, de az ugyanezen évben történt beiktatást 

már nem élte meg. 
 

20,349,474. Martonos (Pelejtei család) (okirati elıfordulása: 1280-1318) 
1311.10.07. napjén kelt Márton egri püspök oklevele,melyben szerepel. 
 

20,349,488. Chyre N. 
 

20,349,496. Mog (Nagymihályi család)  
 

20,349,504. László (Szokoly család) (okirati elıfordulása: 1291-1310) 
 

20,349,520. Pongrácz (Telegdi család) (okirati elıfordulása: 1299-1323) † 1323. jún. 12. után 
Magiszter. 
1313-ben fogott bíró. 
1323.06.12.-én rokonaival eredményesen kéri Károly Róbert királyt, hogy erısítse meg azon 1284-ben kelt 

oklevelet, mely az 1247. évi diplomát írta át. 
 

20,349,524. = 1,268,288 
 

20,349,526. Paksy Olivér (okirati elıfordulása: 1330-1360) † 1360. jan. 10. - 1360. febr. 25. 
között 
Erzsébet királyné (Károly Róbert felesége) bizalmas embere. 
1331-1332 között szabolcsi ispán.  
1336-ben somogyi ispán. 
1336-1360 között királynéi udvarbíró. 
1336-1339 között fejéri ispán.  
1339-1346 között zólyomi ispán. 
1347-1348. között részt vett I. (Nagy) Lajos király elsı nápolyi hadjáratában. 
1347. február - 1352. december között tárnokmester. 
1347-1352 közötti idıszakból több pecsétje is fennmaradt. 
1348-ban András herceg csecsemı fiát (Martell Károly) ı hozta Magyarországra. 
1335-1355 között soproni és vasi ispán. 
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1355-1360 között máramarosi, szatmári és ugocsai ispán. 
1359. október – 1360. január között újra tárnokmester. 

 

20,349,528. Debreceni László (okirati elıfordulása: 1343-1349) † 1349. okt. 16. - 1361 között 
1349.10.16.-án kelt az egri káptalan okirata, emylben még élıként szerepel. 

 

20,349,536. „bedıházi” Dragos (Drágffy  család) (okirati elıfordulása: 1352-1353) 
1352-1353 között Moldvai és máramarosi vajda. 

 

20,349,568. Domokos (Kecseti család) (okirati elıfordulása: 1303-1326) 
1303.05.11. napján kelt az erdélyi káptalan oklevele, melyben szerepel. 

 

20,349,576. Simon (Szentkirályi család) (okirati elıfordulása: 1325-1348) 
 

20,349,584. „Farnasi” Demeter (Veres család) (okirati elıfordulása: 1341) 
 

20,349,592. János (Bartányi Peres család) 
 

20,349,596. Jakab (Detrehi Urkundfi család) (okirati elıfordulása: 1337-1339) 
1337-ben Figödön birtokos. 
1337.08.29-én kelt az erdélyi káptalan oklevele, melyben szerepel (Dl. 29122). 
1339.08.12.-én kelt az erdélyi káptalan oklevele, melyben utoljára szerepel élıként (Dl. 29127). 

20,349,597. N.N. (okirati elıfordulása: 1349) † 1349. szept. 10. után 
1349.09.10. napján kelt a kolozsmonostori konvent bizonyságlevele, mely szerint a fiai bepanaszolták 

Fizkuthi Jánost, hogy többek között az ı (édesanyjuk) ékszereit és ruháit elvitte. 
 

20,349,680. „Almásmelléki” Györk (Zutori-Kémeri család)  
 

20,349,888. rimaszécsi Szécsi / Széchy Balázs (okirati elıfordulása: 1347-1387) 
1360-1373 között udvari lovag. 
1360-ban birtokosztály útján megszerezte pl.: Balog castrumot, melyet tıle a rimaszécsi ág örökölt. 

 

20,349,904. Serkei Benedek (Lorántffy család) (okirati elıfordulása: 1322-1326) 
Magiszter. 

20,349,905. telegdi Telegdi Margit (okirati elıfordulása: 1360-1371) 
Második férje Szombati Nagy Fülöp (okirati elıfordulása: 1361). 

 

20,349,908. Laczkfi András (okirati elıfordulása:1336-1359) * 1310 körül † 1359. okt. 10.-
1359. nov. 10. között. 
1343-1350 között székely, brassói, besztercei, és medgyesi ispán. 
1345-ben fényes gyızelmet aratott a tatárok felett Moldvában. A székely hadai a kipcsaki és nogaji tatárok 

ellen vonult, a tatár kán sógora, Athlamos ellen. A háromnapos csatában Laczkfi András gyızött és 
elfogta Athlamost, és annak ellenére, hogy a kán jelentıs váltságdíjat ajánlott fel érte, a vezért 
lefejeztette, és rengeteg zsákmánnyal tért vissza Erdélybe. Ekkor keletkezett az a legenda, miszerint a 
székelyeket „maga” Szőz Mária” és „Szent László” segítette. 

1346-1353 között szatmári, máramarosi és ugocsai ispán. 
1348-ban VI. Kelemen pápa egy oklevélben említi. 
1349-ben a nápolyi hadjáratban Tarantói Lajos ellen harcolt István testvérével aki fıvezér volt. 
1350-1352 között I. (Nagy) Lajos király nápolyi helytartója. 
1352-ben Itáliából visszatérve erdélyi vajda, amikor Erdélyre rátámadtak a tatárok.  
1353-1355 között macsói bán. 
1355-1356 között királynéi tárnokmester, vasi és soproni ispán. 
1356. április – 1359. október között erdélyi vajda. 
Igen sok okiratban szerepel. 

20,349,909. Németi Erzsébet (okirati elıfordulása: 1353-1365) † 1365. jan. 17. után 
1355.02.18. napján egy perben egy 1353. évi oklevelet mutatott be társaival. Ezen oklevél szerint a király 

elismerte, hogy férje érdemei miatt engedte, hogy Erzsébet rokonság miatt örökölje Martonos és Mihály 
birtokait. Emiatt a családi 1292. évi szerzıdés erejét vesztette, mivel ez az ág sem tekinthetı 
magvaszakadtnak. 

Erzsébet 1365.01.17. napján saját és fiai nevében ez itéletet megerısítette a királlyal. 
Eszerint 1353-1355 között fiúsították. 

 

20,349,910. gyarmati Nadányi Miklós (okirati elıfordulása: 1364) 
Lányát 1364-ben fiúsította, majd a fiúsítást 1370-ben a király visszavonta, lásd.: lányánál. 

 

20,349,928. krompachi Perényi István (okirati elıfordulása: 1329-1355) † 1355. júl. 17. után 
1329.05.07. napján az egri káptalan elıt kelt okiratban Középnémeti István tiltakozott az ellen, hogy mivel 

rokona Simon pervesztes lett Perényi Istvánnal szemben, a Simonnal közös birtokát is meg akarták 
terhelni. 
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1355-ben kiküldött, magiszter. 
Legalább két házassága volt, mivel egy 1340-ben kelt okirat említi az elızı házasságát. 

 

20,349,932. = 20,349,904 
20,349,933. = 20,349,905 
 

20,349,934. garai „Udvarhelyi” Bánffy Pál (okirati elıfordulása: 1354-1386) kivégezve, † 
Gara, 1386. júl. 25. 
1377-ben bírótárs. 
1381-1382 között zalai ispán. 
1384-ben boldogkıi, gönci és regéci várnagy. 

 

20,349,936. Csarnavodai István (okirati elıfordulása: 1311-1323) 
 

20,349,940. Miklós (Kistárkányi család) (okirati elıfordulása: 1324-1359) 
 

20,350,144. esztári, mindszenti Czibak (Czibak család) (okirati elıfordulása: 1312-1328) † 
1328. szept. 17. után 
Magiszter. 
1312-ben kelt Károly Róbert király oklevele, melyben már szerepel. 
Leszármazói birtokolhatták Esztár castellumot. 

20,350,145. Gyır nb. Jakab lánya N. † 1328. szept. 17. elıtt 
Talán a „Csala” nevő lánnyal azonos. 
1328.09.17.napján kelt Károly Róbert király oklevele, mely szerint Czibak néhai felesége Gyır nb. Konrád 

fia Jakab leánya volt (DF. 259828). 
 

20,350,208. bethleni Apa (bethleni Bethlen család) (okirati elıfordulása: 1258-1266) 
1266-ban comes, és báró. 
V. István király híveként említik az okiratok. 

 

20,350,224. Ferenc (Cikó család) (okirati elıfordulása: 1263-1264) 
 

20,350,272. Becse (Erdélyi család) 
 

20,350,274. Kajlai Velkin 
 

20,350,288. „Szigeti” Lancret (Lanceus) (Antimus család) (okirati elıfordulása: 1260-1275) 
 

20,350,304. Dárói Salamon (okirati elıfordulása: 1273-1298) † 1308. dec. 17. elıtt 
Dáró castrum (castellum ?) építıje. 
1275 körül eladta Felsılendva castrumot Gutkeled nb. Amadé vasi ispánnak. 

20,350,305. Hédervári Margit (okirati elıfordulása: 1309-1310) 
1309-ben özvegyként említi egy okirat. 
 

20,350,464. András (nagymihályi Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1258-1302)  
Ungi ispán, magiszter. 

 

20,354,048. Simon (Sztritei család) (okirati elıfordulása: 1240-1261) 
Comes, a Szerdahelyi, Sóvári Sós, Csapi, Szécsi és Sztritei család ıse. 
1240.12.11. napján kelt IV. Béla király oklevel, melyben szerepel. 
Vitatottak az életkörülményei. Amennyiben valóban azonos Micz bánnal, akkor 1241-ben Esztergomot ı 

mentette meg a teljes pusztulástól, és harcolt és túlélte a Muhi csatát. 
Feleségének Bánk Bán lányát szokták megtenni, azonban mivel Karácsonyi egyértelmően leírta, hogy Bánk 

Bán vejének (Simonnak) magvaszakadt, egyértelmő, hogy másról van szó, hiszen Simon hat (!) virágzó 
családot alapított. 

 

20,354,052. Aba nb. György (okirati elıfordulása: 1271) 
Valószínő, hogy „Nagy” Aba és Dávid testvére, azaz széplaki Aba fia. 
1271-ben a királyi agarászok ispánja. 

 

20,354,144. Hontpázmány nb. Pongrác (Pányi család) 
 

20,354,152. = 81,369,568 
 

20,354,154. Zólyomi Mikó 
Valószínőleg ı az a Mikó, aki Budetín várat építette. 

 

20,357,632. Hont (Kerepeczi család) (okirati elıfordulása: 1266-1271) 
Comes. 
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20,357,633. gutkeled nb. Balkányi N. 
Hont feleségének beazonosítását egy 1358-ban kelt oklevél teszi lehetıvé. 

 

20,357,648. „Czinege” Malahi János 
20,357,649. bejei Bey Margit 
 

20,357,650. Szentkirályi László 
 

20,358,976. Bél nb. „Mikófalvi” Mikó (Bellyéni család) (okirati elıfordulása: 1282-1327) 
Comes. 
1282-ben kelt okirat szerint az egri káptalan elıtt ı és társai valamint mások a Beel-i földjükkel 

kapcsolatban indult perben egyezséget kötöttek és az Eger mellett lévı földet felosztották. 
 

20,359,680. Kalanda (Kornis család) (okirati elıfordulása: 1307) 
 

20,359,744. Tamás de Jánok (Jánoky család) (okirati elıfordulása: 1290-1341) 
 

20,359,746. Vásári Miklós (okirati elıfordulása: 1295-1320) 
Erdélyi alvajda. 
1319-1320 között Debreceni Dózsa (20,343,820) familiárisa. 

20,359,747. Telegdi N. (okirati elıfordulása: 1344) 
 

20,359,808. Fánchy László (okirati elıfordulása: 1378-1414) 
1398-1401 között kiküldött, relator. 
1402-ben lovászmester. 
1402-1404 között horvát-szlavón bán özdögei Besenyı Pállal együtt. 
Második feleségi Hahóti Ilona. 

 

20,359,810. Zichy Jakab (okirati elıfordulása: 1347-1382) 
1347-ben kelt okiratban Paska fiának nevezik. 
Magiszter. 
Udvari vitéz. 

 

20,361,280. István (Lánczi család)  
 

20,361,600. János (Szakolyi család) 
 

20,363,264. Simon (Monoky család) (okirati elıfordulása: 1273-1287) 
Comes. 

 

20,363,266. Szentandrási Lırinc (Apród család) (okirati elıfordulása: 1268-1293) 
Comes. 

 

20,364,160. Kakas „Miklós” (Zombory Család) (okirati elıfordulása: 1290-1312) † elesett  
Rozgony, 1312. jún. 15. 
Említik „dic. Kakas alias Kilián” név alatt is. 
1295-1300 között tolnai és bodrogi ispán. 
1299-ben adományba kapja Zombort, pontosabban Zumbur és Fejew határában lévı területet. 
1290-1309 között lovászmester. 
Nem tévesztendı össze a Héder nb. Miklós nádor fia „Kakas” Miklóssal (oe.: 1314-1332, lovászmester). 
Rozgonyi csatában hısi halált halt. 
İ építette Sıreg várát. 

20,364,161. Visontai Adelheid 
 

20,364,800. Miklós (Barna család) (okirati elıfordulása: 1291-1343) 
Királyi udvarnok. 

 

20,364,802. Csetneki Domokos (okirati elıfordulása: 1353) 
 

20,364,992. Felicián (Tornallyay család) (okirati elıfordulása: 1274-1300) 
Magiszter, Ung vármegye ispánja. 

 

20,364,996. István (Jolsvafıi család) (okirati elıfordulása: 1293-1348) 
1299-ben ı és testvérei átadták Murány várát Balog nb. Oth fia Henriknek. 

 

20,368,384. Lampert (Csery család) (okirati elıfordulása: 1245-1246) 
Comes. 

 

20,368,388. = 10,147,840. 
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20,369,472. Imre de Turuch (Beniczky család) (okirati elıfordulása: 1235) 
1235-ben Pribóczra adomány. 

 

20,369,928. Kürtösi „Oszlári” Radon / Radun  (Kürtösi család) (okirati elıfordulása: 1223-
1250) † 1250. aug. 1.-1251 között 
Elıfordult még „Dona” és „Naradun” néven, comes. 
1223-ban és 1233-ban II. András király pristaldusa (bírósági végrehajtó, aki ügyvédi feladatokat is ellátott). 
1233-ban a zólyomi ispánság liptói kerületében beiktatást végez királyi megbízásból. 
1235-ben Pribóc falut kapja II. Andrástól adományba, valamint egy jelentıs zólyomi, garamparti jószágot. 
Radon a királyi udvarban maradt, IV. Béla király bizalmasa, a tatárjáráskor a Dalmáciába és Horvátországba 

menekült királyt elkísérte, majd onnan vele együtt tért vissza. 
1250.08.01. napján kelt okiratban IV. Béla király neki és fiainak a II. András királytól adományba kapott 

földben megerısítette a tatárjárás során a „tengerparton”, és a visszatérés után az országban tett 
szolgálataira tekintettel.  

Eredetileg Radon birtoka lehetett a nevét viselı Radvány, és Királyfalva is. 
 

20,370,368. Bosin (Lipthay család) (1240-1276) 
Verbica, Akalichna birtokosa.  
1248-ban nemesi elıjogokat szerzett (?). 

 

20,370,688. György (Bessenyei család) (okirati elıfordulása: 1351) 
 

20,370,752. Chemen (Pónya család) (okirati elıfordulása: 1282-1297) 
 

20,371,584. Marcellus (Ujhelyi család)  
 

20,371,586. = 40,687,640 
 

20,371,616. Lukács (Ibrányi család) 
 

20,371,712. Mongke Temur Arany Horda kánja † kb 1280 
 

20,371,714. Barbat Havasalföld fejedelme † kb. 1290. 
 

20,371,936. Hosszúmezey „Lázi” Szaniszló (Petrovay család) (okirati elıfordulása: 1342-
1366) 
Állítólag az 1342-ben kelt, Dl. 40 891. számú oklevélben szerepel, a regesztában viszont nem található. 
1355-körül költözött be Magyarországra, valószínőleg Bilkey Karácson (5,092,928) testvére. 
Máramaros megyei oláhok vajdája. 

20,371,938. „Jánosvajdafalvi” János (okirati elıfordulása: 1349) 
Máramaros megyei vajda. 

 

20,372,496. Falkos (Geréb család) (okirati elıfordulása: 1255) 
Comes. 

 

20,372,498. Zólyomi Mikó 
 

20,372,500. Talmácsi Krisztián 
 

20,372,504. Kelneki Chel (Geréb család) (okirati elıfordulása: 1269-1271) 
Comes. 
Megszerezte a kelneki gerébséget. 
István ifjabb királynak híve, valamint csapatvezére. Oldalán harcolt Dévánál és Feketehalomnál, itt sok 

foglyot ejtett. 
Vitézül harcolt az ilsvaszegi ütközetben, sok sebesülést szenvedett itt el, ezen érdemeiért kapta a királytól 

1269-ben Demeterpatakát, Réhot.  
1271-ben megvette Szancsalt. 
Szerepelt „Chyl” és „Cheel” néven is az oklevelekben. 

 

20,372,720. Pongrác (Dengelegi család) 
 

20,372,736. Ders (Dersffy család) (okirati elıfordulása: 1245-1258) 
Comes. 
 

20,372,752. Ákos nb. Sándor (Sági család) (okirati elıfordulása: 1328-1337) 
Comes. 
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20,372,754. Tellesbrunni Ottó (okirati elıfordulása: 1314-1323) † 1323. márc. 23. után 
Comes. 
1314.07.25. napján Károly Róbert király az ı kérésére megerısíti a dévényi, stomfai, (pozsony) 

borostyánköi, zohori, messuchi, sárkıi, besztercei és ishari hőbérbirtokok adományát. 
1323.03.23. napján Károly Róbert királynak átadta Dévény várát, aki cserébe megerısítette Stomfa, 

Borostyánkı, Zohor, Messuch, Sárkı, Besztercze és Ishar birtokaiban. 
 

20,372,756. szentléleki „Székely” Sándor (Székely család) 
 

20,372,768. Becsei Csata (Töttös család)  
 

20,372,776. Tamás (Csupor család) 
 

20,372,800. Trepk (Thuz család) (okirati elıfordulása: 1274-1309) 
Comes. 
1302-ben Simon birtokosa, megvásárolja Margya-t. 

 

20,372,868. Miklós (Kıvágóörsi család) (okirati elıfordulása: 1299-1323) 
Magiszter. 

 

20,372,872. János (Gutori család) (okirati elıfordulása: 1335-1336) 
Comes. 
1335-ben szolgabíró. 
1336-ban ı és testvére Szemet birtok után érdeklıdtek. 

 

20,372,876. Bartányi Peres György / Ivánka (Ugali család) 
Comes. 

 

20,372,880. Imre (csebi Pogány család) (okirati elıfordulása: 1265-1321) † 1321 – 1324 kö-
zött 
1273-ban IV. (Kun) László király oldalán harcolt a csehek ellen abban a seregben, amelynek parancsnoka 

Henrik bán fia János volt, és elsısorban a soproni területeket védte. 
1279-ben adományt kapott, mely adománylevél szerint az 1273 évi csatában súlyosan sebesülten is foglyot 

ejtett, és átadta a királynak. Emiatt IV. (Kun) László király neki és (és Dénes mesternek) adományozta 
Apsa földét. Ekkor kivette a földet Zalavár hatósága alól. A beiktatást a veszprémi káptalan 
végrehajtotta, a megosztást pedig a türjei konvent. 

1324-ben Károly Róbert király a fiai számára megerısítette az adományt, ekkor már nem élt. 

 
 

26. generáció 
 

40,583,696. Loránd (Geszti Család) 
 

40,584,448. Niger (Szapolyai család)  
 

40,584,704. = 40,593,256 
 

40,584,708. Kacsics nb. Leusták 
 

40,584,804. Omori Miklós 
 

40,584,806. Vejtehi Tódor / Tivadar „bán” (okirati elıfordulása: 1285-1326) † 1326-1328 kö-
zött 
„Theodor” báró, vagy Vejtehi Teodor bán, magiszter néven szerepel az okiratokban. 
Valójában Gutkeled nb. Joakim (+1277) halála után valamikor ı szerezte meg Miháld castrumot, melyet 
Károly Róbert király hosszabb ideig ostromolt, és végül 1321-1322 között sikerült elfoglalnia. 
A Szörénység területén a Kárpátok és az Al-Duna között kiskirályi tartományúri hatalmat próbált kiépíteni. 
Mivel a birtokai a Maros és az Al-Duna vidékén feküdtek, a vidini despotával szövetségben harcolt Károly 

Róbert király ellen. 
1315-ben (állítólag) lófarokhoz kötve húzták el Miháld vára alatt, amelyet fia Károly Róberttel szemben 

védett. Ha ez igaz, akkor ezt túlélte. 
1332-ben fiait Pál országbíró fej- és jószágvesztésre ítélte. 

 

40,585,218. İsz Miklós 
 

40,585,726. Kócs „nobilis de Hegh” (Abaffy család) 
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40,586,240. Stjepko (Zrínyi család) (okirati elıfordulása: 1217-1238)  
III. Béla királytól kapta adományba Brebir megyét, ezt IV. Béla királytól megerısítette.  

 

40,586,248. Guido / Duim (Frangepán család) (okirati elıfordulása: 1280-1316) † 1319. elıtt  
1314-ben Otocac birtokosa, legalábbis innen keltez oklevelet. 

40,586,249. N. Ursa 
 

40,586,252. = 40,584,240 
 

40,586,368. Ursini Babo / Babonjeg (Babonic) (Blagay család) (okirati elıfordulása: 1249-
1256) 
Comes. 

 

40,586,560. Neliptius (Nelipic család) (okirati elıfordulása: 1244) 
 

40,586,816. - Rinaldo I d'Este Ferrara ura (?) kb. 1222 - kb. 1251 
 

40,586,818. - Niccolò Fieschi Lavagna grófja 
 

40,586,820. - Guglielmo Rangoni 
40,586,821. - Alda di Castelnuovo 
 

40,586,822. - Ugolino Lupi, Soragna márkija 
 

40,586,912. - Giordano Ruffo, Montalto grófja † 1343. 
40,586,913. - Giovannella della Leonessa 
 

40,586,948. - D. Manuel, Kasztília infánsa 1234-1283 
40,586,949. - Béatrice de Savoie hercegnı 1245-1292 
 

40,586,950. - Fernando de la Cerda, Lara ura 1275-1322 
40,586,951. - Juana Núñez "la Palomilla", Lara ura 1286-1351 
 

40,586,952. - Jaime II el Justo, Aragónia királya 1267-1327 
40,586,953. - Blanche d'Anjou, Aragónia királynéja kb. 1278-1310 
 

40,586,954. - Gombal de Entenza, Alcolea bárója † 1309. 
40,586,955. - Constanza de Antillón bárónı 
 

40,586,956. - Frédéric II de Aragón, Szicília királya 1272-1337 
40,586,957. - Éléonore d'Anjou Szicília királynéja 1289-1341 
 

40,586,958. - Otto, Karintia hercege † 1310. 
40,586,959. - Euphemia von Schlesien-Liegnitz, Liegnitz hercegnıje † 1347. 
 

40,586,960. - Sancho IV El Bravo, Kasztília királya 1258-1295 
40,586,961. - Maria de Molina, Kasztília királynéja kb. 1264-1321 
 

40,586,962. - D. Dinis I o Lavrador, Portugália királya 1261-1325 
40,586,963. - Isabel, Aragónia infánsa 1271-1336 
 

40,586,964. - Álvaro Pérez de Guzmán 
40,586,965. - María Girón 
 

40,586,966. - Fernando Pérez Ponce de León, Cangas ura † 1292. 
40,586,967. - Urraca Guterres de Menezes 
 

40,586,968. = 40,586,962 
40,586,969. = 40,586,963 
 

40,586,970. = 40,586,960 
40,586,971. = 40,586,961 
 

40,586,972. - D. Fernán Ruiz de Castro, Castro Xerez ura  † 1304. 
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40,586,973. - Violante Sánchez de Castilla Kasztília királyi hercegnıje † 1327. 
 

40,586,974. - Lourenco Soares de Valadares, Tangil ura 
40,586,975. - Sancha Nunes de Chacim 
 

40,587,032. - Dimitrije Nemanja † 1286. 
 

40,587,044. - Ioann III Asen Asen, Bolgár cár 1259-1302 
40,587,045. - Eirene Palaiologina bizánci császári hercegnı 
 

40,587,046. - Michael Doukas Glabas Tarchaneitos 
 

40,587,048. - Michael VIII Palaiologos, bizánci császár 1224-1282 
40,587,049. - Theodora Vatatzaina 1240-1303 
 

40,587,050. - Guillaume VII di Monferrato, Monferrato márkija kb. 1243-1292 
40,587,051. - Beatriz de Castilla, Kasztília infánsa 1254 – kb. 1280. 
 

40,587,776. Hontpázmány nembeli Szegi N. (Korlátkıi család) 
 

40,589,824. Petende / Peteneg de Nádasd (Nádasdy család) (okirati elıfordulása: 1229-1233) 
Vele kapcsolatban javasolt forrás: Karácsonyi 842 (II. 385). 

 

40,589,856. Szilveszter (Óvári család) (okirati elıfordulása: 1244) 
 

40,590,096. Harkályi Demeter (Salamonvári Család) (okirati elıfordulása: 1254-1265)  
Magiszter. 

 

40,590,592. = 40,667,904. 
 

40,590,608. Hench (Farkasfalvi család) (okirati elıfordulása: 1294) † 1294. márc. 24. után 
1294.03.24. napján kelt okiratban a szepesi káptalan elıtt Kothus mester és társai eladták Rukuz birtokot 

50 ezüst márkáért Késmárki Bertold fia Hench-nek. Apja nevét ebbıl az okiratból ismerjük.  

40,590,609. Stefkfalvi N. 
 

40,590,612. = 20,292,160. 
 

40,590,740. Máréi János (okirati elıfordulása: 1273 körül) 
 

40,590,744. Cseklészi „Veres” Ábrahám (Cseklészi család) (okirati elıfordulása: 1278-1325) 
† 1325. febr. 22. után 
Comes. 
1293-1296 között pozsonyi curialis comes. 
1297-ben III. András király neki adományozta Galántát, Totfalut, Surt. 
1297-ben Galántát, Vedrıdöt és több Nyitra megyei falvat elcserélte a nyitrai káptalan elıtt Berencs kıvárra 

és Szobotist birtokra Aba ispánnal. 
1297-ben visszafoglalta Deáki birtokát Albert osztrák hercegtıl.  
1303-ban Lég fia Ivánka és ennek fia Miklós birtokában volt Galánta, emiatt pereskedett velük, végül 

Ivánka a pozsonyi káptalan elıtt elismerte, hogy Vörös Ábrahám az ısanyja hitbérét és édesanyja 
leánynegyedét kifizette. 

1306-ban hőséges szolgálataira tekintettel Szentgyörgyi Ábrahám 500 márkáért Béke falut. 
1323.04.28. napján kelt okiratban Károly Róbert király a tıle elvett birtokokért (Semptey, Oln) Cseklészt 

adta cserébe, várral, két vámmal.  
1324.01.18. napján Budán kelt okiratában Károly Róbert király utasítota a pozsonyi káptalant a fenti 

bitrokok határainak a megállapítására. 
1324-ben a pozsonyi káptalan beiktatta Cseklész birtokába. Cseklész várát eladta Csák Máténak. 

 

40,590,760. Ambrus (Ozorai család) 
 

40,591,296. Orbán / Urbanus (Szentpéteri Család) (okirati elıfordulása: 1303-1314) † 1314. 
febr. 22. után 
Comes. 
1303.02.27. napján kelt a kıi káptalan oklevele, mely említi (DF 265543). 
1314.02.22.-én kelt a szerémi káptalan oklevele, melyben még élıként szerepel (DF 285247). 

 

40,591,304. = 40,682,864 
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40,591,312. Hosszúbácsi István (okirati elıfordulása: 1300) 
40,591,313. Vaja nb. Haraszti (?) N. 
 

40,591,314. Garai János 
 

40,591,360. Synk (Balassa család)  
 

40,592,064. = 20,334,592 
 

40,592,416. „Óvári” Konrád (Gyulai család) (okirati elıfordulása: 1239-1299) † 1302. nov. 
11. elıtt 
Comes. 
1253-ban királynéi asztalnokmester. 
1258-ban borsodi ispán. 
1263 elıtt pohárnokmester. 
1282-ben baranyai szolgabíró. 
1290 elıtt építette Kéménd várát Baranya vármegyében. 

 

40,592,418. Miklós (Siklósi család) (okirati elıfordulása: 1266-1280) 
 

40,592,640. Saul (Imreffy család) 
 

40,592,944. Mihály (Pölöskei család)  
Comes. 

 

40,592,948. = 10,146,048. 
 

40,593,152. Guthkeled nb. Miklós (Báthory család) 
 

40,593,192. Izsép (Szeri Pósa család) (okirati elıfordulása: 1263-1265) † meggyilkolták, 
1265 
1265-ben meggyilkolták. 

 

40,593,216. Ruthker (Tarkıi család) (okirati elıfordulása: 1209) 
40,593,217. Adolf, szepesi prépost nıvére, N. (okirati elıfordulása: 1209) 
 

40,593,232. István (Idai család) 
 

40,593,256. Balduin / Bágyon (Rátóti család) (okirati elıfordulása: 1229-1255) † 1255. után 
1229-ben Bagyn néven említik, és jelzik, hogy Jula ispán rokona, pristaldus. 
1233-1234 között pohárnokmester. 
1235-ben mosoni ispán. 
1235-1238 között újra pohárnokmester. 
1240-1244 között vasi ispán. 
1244-ben nyitrai ispán. 
1247-1254 között újra pohárnokmester. 
1247-1251 között bányai ispán. 
1255-ben vasi ispán. 

 

40,593,258. Csák nb. Demeter (okirati elıfordulása: 1277-1285) † 1285. júl. 22. – 1287 kö-
zött 
Bán. 
1277-1285.07.22. között bakonyi fıispán. 
1281-1285 között építhette fel Hölgykı várát. 

40,593,259. Kıszegi N.  
 

40,593,260. Péter (Verner családja) (okirati elıfordulása: 1260-1281) † 1281 után 
Comes. 
1260-1264 között budai villicus, vezetı polgár. 

 

40,593,272. Gutkeled nb. Dorog (Dobi család) 
 

40,594,176. = 325,463,028 
40,594,177. = 325,463,029 
 

40,594,432. Ivanch (Forgách család) (okirati elıfordulása: 1150) 
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40,635,392. Csíz (Rákóczi család) (okirati elıfordulása: 1227-1252) 
1227-ben Csíz megölte rokonát, Filket. Mivel bőnösségét nem ismerte el, istenitéleti párbajra került sor, 

ahol legyızték, és így minden birtokát elvesztette. 
1252-ben az egri káptalan elıtt ı és ellenfelei még ugyanezen gyilkosság miatt elvették tıle a következı 

birtokokat: Sóskút, Mérk és Kéza. Mivel nem akarták ellehetetleníteni, meghagyták neki Morva, Rákócz, 
Körtvélyes és Arács birtokokat. 

 

40,635,396. „Toronyai” János (Császlóci család) (okirati elıfordulása: 1263-1269) 
40,635,397. Emıdi Farkas lánya N. (okirati elıfordulása: 1276) 
 

40,635,400. Kaplyon nb. Dés † 1277. elıtt 
Comes. 

40,635,401. N.N. † 1277. elıtt 
 

40,635,408. = 5,083,650 
 

40,635,410. = 20,343,820 
 

40,638,848. „Veres” Egyed (Lévai család) (okirati elıfordulása: 1245-1270) 
Comes. 
1245.02.21. napján kelt okiratban a váci káptalan bizonyította, hogy ı és társai osztályt tettek Sarow, 

Baluadi villák és Ság birtokra nézve. 
1254 - 1258 között osztályt tett rokonaival. A két osztályra azért került sor, mert az elsı osztály után a 

tatárjárásban szétszóródott újabb rokonok jelentek meg igényekkel. 
 

40,638,864. János (Treutel család) † 1305 elıtt 
40,638,865. N.N. (okirati elıfordulása: 1305) † 1305 után 

1305-ben kelt okirat özvegynek nevezi. 
 

40,638,866. = 20,344,010 
40,638,867. = 20,344,011 
 

40,639,296. Vatala (Rápolti család) 
 

40,643,072. Csama (Berthóthy család) 
 

40,643,200. raszlavicai Tiba (Raszlaviczy család) (okirati elıfordulása: 1268-1279) † 1279. 
máj. 11. után 
Comes. 
1268.-ban kelt az egri káptalan oklevele, melyben már szerepel (Dl. 107327). 
1279.05.11. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, melyben osztozik testvérével Rászlóföldön (DF. 

263038) 
 

40,666,368. Gothard (Szendi család) 
 

40,666,372. Fáy György (okirati elıfordulása: 1331) 
 

40,667,904. Gútkeled nb. Majádi István (Buthkai család) (okirati elıfordulása: 1231-1259)  
1231-1234 között András halicsi fejedelem (aki II. András király fia volt) udvarában szolgál.  
1241-ben részt vett a Muhi csatában, és a menekülı IV. Béla királyt Dalmáciába kísérte.  
1242-1245 között lovászmester és orbászi ispán. 
1245. június – 1246. június között országbíró. 
1246-ben nyitrai ispán. 
1246-1248 között somogyi ispán. 
1246-1248 között nádor. 
1248-tól haláláig szlavón bán. 
1248-1259 között Szlavónia hercege. 
1250-után békét teremtett Szlavóniában, várakat építetett. Kialakította a báni pénzverést.  
1254-tıl Stájerország kapitánya, ahonnan 1258-ban a lázadók előzték. 

 

40,667,912. = 81,369,136. 
 

40,669,184. Rátót nb. Rátót (Putnoky család) (okirati elıfordulása: 1203)  
1203-ban somogyi ispán. 

 

40,669,192. = 40,669,200. 
 

40,669,200. Aba nb. Ipolit (Nádasdi család) 
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40,669,312. Doma (Gechey család)  
 

40,669,376. Tomaj nb. Leusták (Abádi család) 
 

40,670,720. „Szepesi” Gala (Máriássy család) 
Okiratokban „Gala de Zypsio” néven szerepel. 
Északi területeken területeket foglalt el, ahol un. lándzsás telepeket hozott létre. Ezek voltak az alapjai a 

késıbb kialakult „Tíz lándzsások székének”, a „Kis Vármegyének” 
İse lehetett Miklós, aki 1057-ben fatemplomépítésre, 1094-ben várépítésre kapott engedélyt, akinek egyes 

források szerint apja (?) lehetett Miklós, székkapitány, aki szepesség déli részét egyszer elfoglalta. 

40,670,721. Bors nb. Veronika 
Leánynegyedként örökölte meg Gömör várát.  

 

40,670,722. = 20,292,160 
 

40,672,160. János (Tót család) (okirati elıfordulása: 1271-1287) 
 

40,672,176. Csák nb. Márk (Dombai család) (okirati elıfordulása: 1247-1259) 
1247-ben honti ispán. 
Csák Máté († 1321) nagybátyja, Csák Máté és Péter nádoroknak és István pozsonyi ispánnak a testvére, a 

család dunántúli ágának alapító atyja. 
 

40,672,224. János (Somosi család) (okirati elıfordulása: 1280-1289) 
Magiszter, comes. 

 

40,672,416. Sámson (Gerendi család) 
 

40,672,896. = 5,073,968. 
 

40,673,280. Ábrahám de Luskod (Vay család) (okirati elıfordulása: 1280) 
1280 körül a váradi káptalan által kelt jelentésben egy birtokbeiktatásnak többekkel ellentmondott. 

 

40,676,848. „İsz” Dénes (Hédervári család) 
 

40,676,864. Ábrahám (Csáholyi család) (okirati elıfordulása: 1270-1277) † 1281 elıtt 
1277-ben végrendelkezett, ebben felesége is érintve volt.  

40,676,865. N.N., Gothard / Godart lánya † 1281 után 
1281-ben kelt okiratban özvegy. 

 

40,679,184. = 10,148,304 
 

40,679,192. Sobchfalvi „Polyánfi” András (Dunajeci Család) (okirati elıfordulása: 1285-
1314) † 1314. okt. 18. - 1323. aug. 17. között 
1287-ben és után Rikolf nagybátyjával osztoztak a farkasfalvi és tárczai birtokokon. 
1305.06.26. napján rokonaival folyt perben kiegyezett.  
1314.10.18. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, melyben még élıként szerepel. 
Bányavállalkozó. 

40,679,193. Hencfi  „N” 
Második férje Tilmann ispán, budai patrícius. 

 

40,679,194. Ulving / Wulfing Nagel (okirati elıfordulása: 1317-1343) † 1343 után 
Ulving budai patrícius, azonos a gazdag bécsi polgárral, Wulfing Nagellal. 
Királyi pénzverı kamarispán, Budán több háza volt. 
1317-1341 között az összes budai tanácslistán megtalálható. 
1339-ben nála lakott a pápa magyarországi tizedszedıje, Petrus Gervasius. 
Oklevelek a király komájaként (!) említik. 
İ alapította a budavári kápolnákat Szent István, Szent Imre és Szent László tiszteletére. 
Komoly vagyona lehetett, elıfordult, hogy Drugeth Vilmos nádor 350 márkával volt adósa. 
Birtokai: Szenterzsébetfalva, Horhi, Tárnok. 
1335-ben végrendelkezett, a végrendeletben szerepel Margit lánya és Péter unokája is. 

 

40,681,088. Apafi Péter (okirati elıfordulása: 1366-1395) † 1395. ápr. 24. – 1399. között 
1394-ben udvari lovag. 
1366.08.27. napján kelt I. (Nagy) Lajos király oklevele, melyben már szerepel.  (Dl. 5491). 
1395.04.24. napján kelt az erdélyi káptalan oklevele, melyben még élıként említik (Dl. 4913). 

40,681,089. váraskeszi Lépes N.  
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40,681,090. Váradjai János (okirati elıfordulása: 1370-1396) † Nikápoly, 1396. szept. 25. 
Stibor (10,171,802) familiárisa. 
1377-körül rokonaival elfoglalta Petelaka és Légen birtokait a Jankafiaknak, a per 1417-ben is folyt még. 
1396-ban erdélyi alvajda. 
1396.09.25. napján hısi halált halt Nikápolynál. 
Halála után Stibor vajda (10,171,802) gondoskodott özvegyérıl, családjáról. 

 

40,681,092. harinnai Farkas Domokos (okirati elıfordulása: 1333-1365) † 1365. jún. 15. után 
1335.06.15.-én Bodonyban kelt Bebek István országbíró (5,085,586.) oklevele, amely szerint egyezséget 

kötött többekkel Sechan birtok ügyében. 
 

40,681,120. Losonci Dénes (losonczi Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1366-1392) † 
1393. okt. 13. elıtt 
Elsı felesége Széchy Ilona, akinek elsı férje Batthyáni (így írva!) János volt. 
I.(Nagy) Lajos király udvarában nevelkedett, Mária királyné apródja. 
1383-ban udvari ifjú. 
1385-1387 között zólyomi ispán. 
1387. október  - 1390. február között horvát-dalmát bán. 
1390-tıl kezdve kizárólag az övé (majd utódaié) Mentıvár castrum. 

40,681,121. Gönyői Anna (okirati elıfordulása: 1383-1406)  
1373.03.29. napján fiúsították. 
Gönyő castrum egy részét bevitte hozományként a házasságába. 
1402-ben megszerezte Zsigmond bátyja halálával Valkó várát. 

 

40,681,122. = 10,171,794 
 

40,681,156. Tamás (Velikei család) (okirati elıfordulása: 1346-1360) 
1346.01.05. napján kelt a pozsegai káptalan bizonyságlevele, melyben ı és társai Petne, Glogoa, Cheglin és 

Lobsicha birtokok, valamint Petne vár ügyében egyezséget kötöttek. 
A Csaglini-ág alapító atyja. 
 

40,681,240. Sándor (Tákosi család) 
 

40,681,248. Martaleus (Zoárdffy család) 
 

40,681,472. Folkmár „de Divék” (Bossányi család) (okirati elıfordulása: 1257) 
 

40,681,488. Tamás (Baracskay család) 
 

40,682,048. Péc nb. Péci Ivánka (Apponyi család) 
 

40,682,080. Emıkei Péter (Szobonya család) (okirati elıfordulása: 1284) † 1284. máj. 1. után 
Comes. 
1284.05.01. napján kelt IV. (Kun) László király oklevele, melyben szerepel. 

 

40,682,112. Bana nb. Mihály (Zomor család) (okirati elıfordulása: 1224-1244) 
1224-1225 között és 1231-1235 között lovászmester. 
1234-ben lovászispán. 
1235-ben asztalnokmester. 
1244-ben bolondóci ispán. 

 

40,682,560. Guth-Keled nb. Zelemér / Zelemirus (Zeleméry - Kamarás család)  
 

40,682,762. Simon (Sós család) 
 

40,682,864. Szentemágocs nb. Bátyai Márton (Liszkói család) (okirati elıfordulása: 1291)  
Bán, az 1291. évi oklevélben tévesen Maranus bánként nevezik. 

 

40,682,872. Korbáviai Pál (okirati elıfordulása: 1322-1340)  
 

40,682,876. Báthory János (okirati elıfordulása: 1312-1350)  † 1349-1350. 
1312-ben a rozgonyi csatában vitézkedett. 
1316-ban Kopasz nádor lázadása során királyhősége miatt hatalmas károkat szenvedett, pl. csak a szolgái 

közül 53 fıt öltek meg a lázadók. Végül a debreceni csatában gyızni tudott Debreceni Dózsa 
(20,343,820) mellett küzdve. 

1316-ban gilvácsi várnagy, és részt vett az erdélyi hadjáratokban. 
1318-ban bihari ispán. 
1319-ben Károly Róbert király seregében a szerbek ellen harcolt Nándorfehérvár és Galambóc bevételénél. 
1329-1332 között szilágyi ispán. 
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1333-1346 között szatmári ispán, és egy ideig aradi ispán is. 
1334-ben megszerezte Ecsed birtokát azzal, hogy várat építhet azon, melyet „Hőség” néven nevezhet.  
1342-ben gércei várnagy. 
1345-ben bírótárs. 
A Báthory család somlyói-ágának alapítója. (Testvére, Lıkös, az ecsedi-ág alapítója.) 

 

40,682,878. Medgyesallyi / Meggyesi Móric (okirati elıfordulása: 1319–1340) † 1340. júl. 
22. után 
1333-ban bírótárs. 
Gyıri fıispán, bán. 
1337-ben bakonyi ispán és hölgykövi várnagy. 
Berzıce birtokosa. 
1340.06.22.-én kelt olyan okirat, melyben még élıként szerepel. 

40,682,879. Atyinai N.  
 

40,682,944. György (Upory család) 
40,682,945. = 20,349,474 
 

40,683,410. I. Bogdan Moldva fejedelme † 1367. 
1359-1367 között Moldva fejedelme. 

 

40,683,520. „Szepesi” Arnold (Görgey család) (okirati elıfordulása: 1240-1256) 
Családi iratokban a következı ısjegyzék található (nem ellenırizhetı a hitelessége, ezért csak így közlöm): 
İ maga: 1240-1242 között ispán, a szepessümegi királyi vadászok ispánja. 
 
81,367,040. István (okirati elıfordulása: 1140-1220) 
 
162,734,080. Jordan (okirati elıfordulása: 1100-1180) 
 
325,468,160. Reinhold (okirati elıfordulása: 1050-1130) 

40,683,521. Sigray N. 
 

40,683,568. Zadur (Zsegray család) (okirati elıfordulása: 1274) 
 

40,683,576. Márton (Roskoványi család) (okirati elıfordulása: 1278) 
 

40,684,544. = 20,292,160. 
 

40,684,568. Miklós (Somosi Kajol család) (okirati elıfordulása: 1280) 
Comes.  

 

40,684,576. Jakó (Nagymihályi család) (okirati elıfordulása: 1258-1311) 
1270-1300 között építette András testvérével Nagymihály castrumot. 
1273-ban zempléni ispán. 
1273-ban megszerezte Sztárát és Perecsét. 
1278-ban harcolt a morvamezei csatában. 
1279-ben visszaszerezte rokonaival Jeszenıt, Gelyénest. 
1279–1280 között fıpohárnokmester. 
1289-ben eladta Kérészt. 
1290-ben megvette rokonaival Tibát. 
1290 után András testvérével építette Tiba castrumot, melyhez a birtokot az ungi várjobbágyoktól 

vásárolták meg.  
1291-ben harcolt az osztrák háborúban. 
1291-ben rokonaival a sztárai uradalommal kapcsolatban kielégítették Buday Mihályt. 
1299-ben zempléni ispán. 
1308.09.22. napján tartott budai országgyőlésen az elıkelık között szerepel. 
1311-ben pedig egyik birtokát vejének adja (Istvánfia Tamás). 

 

40,684,580. Fülöp (Szeretvai család) (okirati elıfordulása: 1302) 
 

40,684,582. Mihály (Pongrácz család) (okirati elıfordulása: 1328-1373) 
Magiszter. 

 

40,684,640. Miskolci György (Czudar család)  
 

40,684,656. Pata (Rédei család) (okirati elıfordulása: 1263) 
Vele kapcsolatban forrás: Karácsonyi 28 (I. 14); Komáromy A., Turul 1883. 124. 
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40,684,784. Kacsics nb. Szécsényi Farkas (okirati elıfordulása: 1271-1301) † 1301. máj. 18. 
után 
1271-ben a család az esztergomi káptalan elıtt birtokukat felosztják. 
1274.-ben Zách nb. Pósa fia Pósával csereszerzıdést köt. 
Többszörös adományos. 
1295 körül nógrádi ispán. 
1298-ben királynéi pohárnokmester. 
1297-1301 között magiszter. 
1290-1298 között nógrádi ispán. 
1295-1296 között választottbíró. 
1299-1301 között III. András király bárója. 
1300-ban vizsgálóbíró. 
1301-ben bizalmi férfi perben. 
1301.05.18.-án kelt okiratban magiszter. 

 

40,685,696. Németi nb. Miklós (Istvánffy család)  
 

40,685,824. Tamás de Csorna (Kanizsai család) (okirati elıfordulása: 1228-1248) 
 

40,685,828. „Olasz” „Bajóti” Simon (Nagymartoni/Fraknói család) (okirati elıfordulása: 
1220-1250) 
1220-ban „Latinus”-nak nevezik,és ekkor Béla ifj. kir. bárójaként írják. 
1221-ben barsi ispán. 
1232-1234 között gyıri fıispán, Béla ifj. király bárója. 
Kézai spanyol eredetőnek írta le ıt és testvérét és megjegyezte, hogy legyızték azt a tuniszi szultáni hadat, 

amely Majorkát és Minorkát megszállta. A szigetek így szabadultak fel. Kézai néhány dologban tévedett, 
lehet, hogy ebben is. Az viszont már tény, hogy 1223-ban II. András király az ország fınemesei közé 
vette fel (inter alios barones), és adományozta neki ekkor  Röjtökırt, a benne lévı vámmal.  A 
beiktatásnak egy Theha nevő zsidó ember ellentmondott, a király háromszor is felszólította, hogy 
mutassa be okiratait, melyet nem tett meg, így 1228-ban újra beiktatta Simont a birtokaiba. Meg kell 
jegyezni, hogy Theha zsidó igénye valószínőleg alapos lehetett, mert késıbb IV. Béla király az 
egyébként úgyszintén Simont illetı Csenkét átadta Thehanak.  

1230-ban a hőtlen Aján fiai beperelték Simont Marton birtok miatt, melyet Simon nıvére Tota (aki 
valószínőleg Imre király feleségének Aragóniai Konstanciának a kíséretében érkezett 1198-ban Magyar-
országra, ıt követhette akkor vagy késıbb Simon is) kapott adományba, és Simonra örökített. Tota az 
adományt akkoriban kaphatta, amikor a királyi család Korlát fia Benedek „herceggel” házasították ki. A 
pert Simon megnyerte. 

1241-ben Simon (nem tudni melyik) mezei csatában sereget vezetve ütközött meg a tatárokkal, majd pedig 
Esztergom várát védte mindaddig, amíg a város magát megadni kénytelenné nem vált. IV. Béla király 
ezen hısiességére tekintettel, mikor visszatért a tatárjárás után, visszaadta neki Csenkét a hozzá tarto-
zó szigettel. 

Ezután IV. Béla király külföldi követe volt, pl.: Bertalan pécsi püspökkel segélyeket igénylı kérelemmel 
ment követségbe IV. Ince pápához. IV. Béla király ıt és testvérét több birtokkal, így pl.:Gadundorf, 
Zolonta, Puczin és Keszı birtokokkal ajándékozta meg ıket. 

 

40,685,832. = 325,497,616.   
 

40,685,836. Nekcsei Sándor (okirati elıfordulása: 1251-1280) 
Comes. 
1251-ben Kán nb. Jula bán rokonának említik. 
İ építette Lipóc várát, melyet akkor még Éleskı várának hívtak, melyet nem téveszthetünk össze a Pozsony 

vármegyei Éleskı várával. 

= 1251. elıtt 
40,685,837. Kán nb. Gyula lánya N. (okirati elıfordulása: 1251) 
 

40,685,838. Dorozsma nb. István (garai Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1269-1300) 
Királyi kardhordó. 
1269-ben IV. Béla király oklevelében fordul elı (DF 265777). 

 

40,685,874. - Ulrich von Walsee 
40,685,875. - Diemut von Liechtenstein  † 1308/1319 
 

40,685,876. - Stjepan Kotromanic bosnyák bán, mint uralkodó † 1314. 
40,685,877. - Jelisaveta Nemanja † 1331. 
 

40,685,880. - Heinrich IV, Schaunberg grófja † 1327. 
40,685,881. - Agnes N † 1319. 
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40,685,882. - Ulrich von Truhendingen † 1310/1311. 
40,685,883. - Imagina von Limburg † 1336/1337. 
 

40,685,884. - Albrecht II, Görz grófja † kb. 1326. 
40,685,885. - Offmei Utelhild von Matsch † 1350. 
 

40,685,886. - Ulrich, Graf von Pfannberg † 1354. 
40,685,887. - Margareta, Werdenberg grófnıje 
40,686,052. Dániel (Kelneki család) (okirati elıfordulása: 1291-1320) † 1320. júl. 15. után 

Comes. 
1320.07.15. napján az erdélyi káptalan elıtt a fia (Miklós) a maga és apja nevében eljárt, és a káptalan 

átírta a saját 1291-ben kelt okiratát, mely Sohtteluk ügyében rendelkezett. 
 

40,686,064. Tamás (Semsei család) (okirati elıfordulása: 1319-1334) † 1334. dec. 22. körül 
Szepesi alispán. 
1319-ben az egri káptalan elıtt Mogch és társai eladták neki Semse-i birtokukat. 
1321.10.06. napján kelt okiratban az egri káptalan elıtt a sógorai a felesége leánynegyede fejében átadták 

neki Zolouk birtokot. 
1322.06.04. napján kelt okiratban a szepesi káptalan oklevele szerint Marhard fia Pál fia János Semse 

birtokot 25 márkáért zálogba adta. 
1323.(vagy 1324).05.23. napján kelt okiratban a szepesi káptalan elıtt Mogth és társai 80 márkáért eladták 

Egyházas-Zempse 2/3-át neki, és feljogosították arra, hogy a maradék 1/3 részt a zálogból kiváltsa. 
1323.11.29. napján kelt okiratban a szepesi káptalan elıtt Marhard fia Pál fia János neki adományozta 

Wyfalu birtokot. 
1325.03.01. napján kelt okirat szerint a szepesi káptalan elıtt Kunch fia Konrád és társa visszavonták a 

Károly Róbert király adományozáskor tett ellentmondásukat Tamás javára Kupferbach birtokra 
vonatkozóan. 

1328-ban kelt okiratban az egri káptalan elıtt Chamaz fia Mrasa és társa Zempse birtokot eladta 55 
márkáért neki. 

1334.12.22. napján a jászói konvent elıtt végrendelkezett, Katalin lányára hagyta Semse és Buda birtokait, 
feleségére „Guza”ra (aki Lampert lánya) és Demeter fiára hagyta a budai szöllıjét. 

Elsı felesége Tarkıi Anna (okirati elıfordulása:1321) 

= 1319 elıtt 
40,686,065. Guze † 1334. dec. 22. után 
 

40,686,068. „Abajdoc” Gál (Upory család) (okirati elıfordulása: 1335-1337) 
Magiszter. 
1335-1337 között szalánci és terebesi várnagy. 

 

40,686,072. Csebi Máté 
 

40,686,074. Németfalvi Péter (Pazdicsi család) (okirati elıfordulása: 1324) 
1324-ben az egri képtalan oklevelében fordul elı. 

 

40,686,784. Alardus de Vizakna (Vízaknay család) (okirati elıfordulása: 1291-1323) † 1323. 
febr. 1. elıtt 
Comes, vízaknai királybíró. 
1295-ben birtokkal kapcsolatban egyezkedik a kincstárral.  
1295.08.24. napján kelt okiratban az erdélyi káptalan elıtt meghagyták Godyn birtokban (ekkor királyi 

ember), mivel ugyan Ryngylkyrh földrész határmegállapításakor ellentmondott ugyan, de késıbb 
egyezséget kötött. 

1323-ban megszerzi a ringelkirchi birtokot. 
1323.02.01. napján kelt az erdélyi káptalan azon irata, melyben már néhai. 

 

40,686,788. Segesvári Henning 
Segesvári királybíró. 

 

40,687,104. Ekcs (Guthi-Ország család) 
Más forrás szerint itt Mihály deák szerepel. 

 

40,687,136. László (Rozgonyi család) (okirati elıfordulása: 1316) † 1340. elıtt 
Vele kapcsolatban érdemes elolvasni: Keresztes Kálmán: A Rozgonyiak. Turul 40 (1926) 19-27, tábla: 20-

21.  

40,687,137. Túri Katalin (okirati elıfordulása: 1340) † 1340. után 
1340-ben özvegyként írják le. 
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40,687,140. Benedek (Szinyei Merse család) (okirati elıfordulása: 1285-1307) † 1307. jún. 
11. után 
Magiszter, katona, Sáros vármegyei vitéz. 
1288-ban kelt okiratban az egri káptalan átírta számára Omodé nádor 1288-as oklevelét.  
1291-ben III. András király oldalán harcolt Albert osztrák és stájer herceg elleni hadjáratban, melynek a 

lezárása a hainburgi béke lett. 
1295-ben III. András királytól vitézsége miatt (pl. Bécs ostroma) kapta meg Kajathát.  
1296.09.20. napján kelt oklevél szerint III. András király a kérésére átírta IV. (Kun) László király 1285-ben 

Wythezmezew birtokra kiadott oklevelét. 
1298-ban a göllheimi csatában III. András király oldalán harcolt Adolf pfalzi gróf ellen. 
1299-ben kelt okiratban az egri káptalan elıtt szervienseinek adta Kayata birtokát tekintettel ezek 

érdemeire. Megtudjuk az okiratból, hogy egy csatában a lovát megölték, és mindenki otthagyta, kivéve 
az adományozott egyik szerviensét, aki átadta neki a lovát és így menekült meg, míg maga a szerviens 
félholtan fél évre fogságba került. Másik szerviense ügyében pedig azt tudjuk meg, hogy ez már 
gyermekkora óta szolgálta apját és ıt, és több hadjáratban volt vele együtt. 

1307.06.11. napján kelt okiratban a jászói konvent igazolja, hogy a többi tulajdonossal Swyna-i földjeiket 
lehatárolták. 

Szinye várának birtokosa (a várat 1311-ben Aba nb János –Amadé fia- felgyújtotta). 
 

40,687,141. Pál bán lánya, N.  
Második férje Terebesi Andornok. 
Lásd.: 10,171,785. szócikket! 
 

40,687,142. „Zsegnyei Pisztráng” Miklós (Zsegnyei család) (okirati elıfordulása: 1299-1353) 
Comes 
1299.07.14. napján kelt István alországbíró oklevele, melyben szerepel (DF. 263097). 
1351.04.04. napján kelt Péter hevesi fıesperes oklevele, melyben szerepel (DF. 263177). 

 

40,687,168. István (Maróti család) (okirati elıfordulása: 1275-1298) 
Udvari ifjú. 
1275.12.04. napján kelt okirat szerint IV. (Kun) László király arra tekintettel, hogy István V. István 

királynak és neki sok szolgálatot tett, nyestadókedvezményt adott, azaz szlavón bánsági jobbágyai 
nyestadót és dézsmát nem fizettek. 

1291-ben III. András király híveként Albert osztrák herceg elleni harcban súlyosan megsérült. 
1292-ben kelt okirat szerint a kıi káptalan elıtt ı és társai a meghalt unokatestvérük Martonos fia Tamás 

Szerém megyei birtokain osztozott. Érintett birtokok: Durno, Dragan, Scentélia, Alsán, Tinnia, Apa. 
1294-ben az adorjáni vár ostroma alatt ismét megsebesült a Borsák elleni harcban. 
1298-ban érdemeire tekintettel ıt és „összes népeit” a király felmentette a valkómegyei hatóság alól. 
Két felesége volt, egyik neve sem ismert. 

 

40,687,170. Ibrányi Györk (okirati elıfordulása: 1304-1313) † 1335. elıtt 
Magiszter. 
Valkó vármegyei szolgabíró. 

40,687,171. N.N. (okirati elıfordulása: 1346) 
 

40,687,176. Tamás (Jakcs Kusaly család) 
 

40,687,200. raholcai „Tót” Lırinc (Újlaki család) (okirati elıfordulása: 1324-1348)  † 1349.  
ápr. 26. – 1349. nov. 19. 
Anjouk híve.  
1324-ben tátikai várnagy.  
1328 nyarán Frigyes római-német király elleni háborúban részt vett, Siegharts váránál súlyosan 

megsebesült, ennek ellenére a béketárgyalásokon aktívan szerepelt. A szeptember 21-i békeokmányon 
szerepel a neve. 

1328-ben Zrín várát zálogba vette János bántól (Babonics rokonságból). 
1328-1341 között királyi zászlótartó. 
Köcski Sándorral és Kanizsai Lırinccel (10,171,456) együtt sikeresen harcolt a Kıszegiek ellen. 
1328-1348 között a Károly Róbert király által újjáépített semptei vár várnagya.  
1330.02.18. napján érdemeire tekintettel neki és testvéreinek kiváltságlevelet adott, mely szerint felettük 

csak a király biráskodhat. 
1340-1348 között nyitrai ispán.  
1341-ben Bátorkı castrum honorbirtokosa. 
1342. nyarán Károly Róbert király halála után, amikor a királyi holttestet hajóra tették, hogy azt Budára 

vigyék, a fıpapok és fıurak elıtt ı vitte a királyi zászlót. 
1344 október - 1346 december között tárnokmester. 
1344-bıl fennmaradt a pecsétje. 
1347-1348 között soproni, varasdi és vasi ispán. 
1347-ben Léka várának honorbirtokosa. 
1347-ben I. (Nagy) Lajos király Zríny várért elcserélte vele Raholca várát. 
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1348-ban adományba kapta Temetvény várát. 
Igen sok okiratban szerepel. 

 

40,687,202. Zsámboki „Gilétfi” Miklós (okirati elıfordulása: 1329-1356) † 1356. jan. 27.- 
1356. febr. 6. között 
1329-ben bírótárs.  
1336-ban bajmóci és privigyei várnagy. 
1339-1342 között turóci ispán.  
1342-1356 között bihari és trencséni ispán. 
1342. október - 1356. január között nádor. 
1343-ban Erzsébet királynét elkísérte Itáliába.  
1344-ben az avignoni tárgyaló küldöttség tagja. 
1346-1354 között honti ispán.  
1347-1348 között és 1350-ben részt vett I. (Nagy) Lajos király nápolyi hadjárataiban. 
1350-1356 között nyitrai ispán.  
1350-1354 között nógrádi ispán.  
1351-bıl fennmaradt a pecsétje. 
1354-ben Oroszlánkı honorbirtokosa. 
1354-1356 között fejéri és tolnai ispán. 
Igen sok okiratban szerepel. 

 

40,687,208. Mikołaj ze Ściborza h. Ostoja 
 

40,687,360. Tétény nb. „Túz” Lırinc (Pekri család) (okirati elıfordulása: 1286-1304) 
40,687,361. Visontai N.  
 

40,687,616. Hahót (Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1226-1239) 
1237-1239 között Vas vármegye fıispánja, comes. 

 

40,687,624. Lukács (Pécz család)  
Comes. 

 

40,687,632. Balog nb. Ivánka (felsılendvai Széchy család) (okirati elıfordulása: 1214) 
 

40,687,636. Aba nb. Debrıi Makján (okirati elıfordulása: 1271-1300) † 1300 után 
1271-ben magiszter, tanú. 
1286. október – 1287 június között nádor (címét késıbb is használta, pl. 1288 évi oklevelein). 
1286-ban soproni, mosoni és somogyi ispán.  
1300-ban Buda egyik birtokosa. 
Igen sok hivatalos okiratban szerepel. 

 

40,687,640. András (Debreceni család) 
Comes. 

 

40,687,744. - Konrad I von Schlesien, Glogau hercege 1228-1274 
40,687,745. - Salomé Piast †1267/1274 
 

40,687,746. - Albrecht I der Löwe von Braunschweig-Lüneburg, Braunschweig hercege 
1236-1279 

40,687,747. - Elisabeth de Brabant hercegnı 1243-1261 
 

40,687,748. - Otto V der Lange, Brandenburg ırgrófja kb. 1245-1299. 
40,687,749. - Judith von Henneberg grófnı † 1327. 
 

40,687,750. - Albrecht I von Habsburg, Ausztria hercege kb. 1255-1308 
40,687,751. - Elisabeth von Kärnten grófnı kb. 1262-1313 
 

40,687,752. - Ziemovit I. Piast, Mazóvia hercege 1224-1262 
40,687,753. - Prejaslawa (Rurikides) halicsi hercegnı † 1283. 
 

40,687,754. = 20,343,904 
40,687,755. - Koungouta (Rurikides) halicsi hercegnı 1245-1285 
 

40,687,760. - Wladislaw von Schlesien-Oppeln, Oppeln hercege  kb. 1225- kb.1282 
40,687,761. - Euphemia Piast troppaui hercegnı † 1281. 
 

40,687,762. - Vsevolod III (Rurikides), Belz hercege 
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40,687,764. - Bolko I von Schlesien-Liegnitz, Schweidnitz hercege  kb. 1255-1301 
40,687,765. - Beatrix von Brandenburg grófnı 1270-1312/1316 
 

40,687,766. - Ladislas I. Lokietek Piast, Lengyelország királya  kb. 1260-1333 
40,687,767. - Hedwige Piast Lengyelország királynéja 1266-1339 
 

40,687,768. = 10,185,856 
40,687,769. = 10,185,857 
 

40,687,776. - Albrecht I, Szászország hercege † 1261. 
40,687,777. - Helene von Braunschweig-Lüneburg hercegnı kb. 1231-1273 
 

40,687,778. - Rudolf I von Habsburg, német-római császár 1218-1291 
40,687,779. - Gertrude von Hohenberg grófnı 1230/1235-1281 
 

40,687,780. - Günther von Arnstein, Lindow-Ruppin grófja † 1284. 
 

40,687,782. - Meinher, Schladen grófja † 1302. 
40,687,783. - Adelheid von Wernberg 
 

40,687,792. - Albrecht le Dénaturé Wettin, Meißen ırgrófja 1240-1314 
40,687,793. - Margaretha von Hohenstaufen római császári hercegnı, 1237-1270 
 

40,687,794. - Hartmann von Lobdeburg-Arnshaugk † 1289. 
40,687,795. - Elisabeth von Orlamünde kb. 1260-1333 
 

40,687,796. - Ludwig II der Strenge von Wittelsbach, Bajorország hercege 1229-1294 
40,687,797. - Mathilde von Habsburg római császári hercegnı kb. 1251-1304 
 

40,687,798. = 40,687,764 
40,687,799. = 40,687,765 
 

40,687,800. - Friedrich III von Hohenzollern, Bayreuth markgrófja kb. 1220-1297 
40,687,801. - Helene von Sachsen  hercegnı kb. 1255-1309 
 

40,687,802. - Albrecht von Kärnten Tirol grófja † 1292. 
40,687,803. - Agnes von Hohenberg grófnı † 1293. 
 

40,687,804. - Berthold VII von Henneberg, Schladen grófja kb. 1272-1340 
40,687,805. - Adelheid von Hessen grófnı 1268-1317 
 

40,687,806. = 20,343,874 
40,687,807. = 20,343,875 
 

40,687,808. - Wenceslas I. Przemyslide, Csehország királya 1205-1253 
40,687,809. - Kunigunde von Hohenstaufen Csehország királynéja kb. 1200-1248 
 

40,687,812. - Friedrich II von Hohenzollern, Zollern grófja † kb. 1201. 
40,687,813. - Sophia von Raabs várgrófnı (vicomtesse) † 1221. 
 

40,687,814. - Albrecht IV der Weise, Habsburg gróf † 1239/1240 
40,687,815. - Heilwig, Kyburg grófnıje † 1260. 
 

40,687,820. - Heinrich V von Schlesien-Liegnitz, Liegnitz hercege kb. 1248-1296 
40,687,821. - Élisabeth Piast 1263-1304 
 

40,687,824. = 40,687,764 
40,687,825. = 40,687,765 
 

40,687,826. - Louis II de Savoie Vaud ura kb. 1290-1350 
40,687,827. - Isabelle de Chalon 
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40,687,832. - Kasimir II von Schlesien-Oppeln, Beuthen hercege † 1312. 
40,687,833. - Helena N 
 

40,687,834. - Pribislaw II von Mecklenburg † kb. 1316 
40,687,835. - Katharina von Pomerellen hercegnı 1262/1268 - kb. 1312 
 

40,687,836. - Zidislaw II von Sternberg † 1322. 
 

40,688,016. János (Garay család) (okirati elıfordulása: 1269) 
Comes. 
1269-ben IV. Béla király neki és fiának adományozta Gara helységet (DF. 265777). 
Források lehetnek hozzá:Wertner Mór: A Garaiak. Száz. 31 (1897) 902-938, tábla: 938; Karácsonyi 437 (I. 

415).  
 

40,688,020. Nevnai Serfesd 
 

40,688,022. Kórógyi Gergely (okirati elıfordulása: 1243-1296) 
Magiszter.  
1243 októberben özvegy anyjával és testvéreivel a pécsi káptalan elıtt az ıket illetı orjavai birtok felérıl 

100 márka ellenében sógoruk, Benczencz javára lemondtak. 
1259- leánynegyed és hozománya miatt folyt perben szerepel. 
1290-ben Kórógy várát felépítette. 
Orjava birtokosa. 

 

40,688,896. Iván Lekcsei (Sulyok család) 
 

40,689,536. „Szalóki” Him / Heym (Hosszútóthy család) 
Comes. 

 

40,689,552. Egervári Kalmer (okirati elıfordulása: 1277-1302) 
Magiszter. 
1288-ban egy a Gutkeled nembeliek és Héder nembeliek várcseréje miatt inditott keresetet Miklós bán 

ellen. A pert 1290 körül elhalasztották háború miatt, majd 1291-ben választott biróságra bizták a 
pereskedık a döntést. 

1291-ben ı és unokatestvére Miklós valkói fıispánnal egyezségre lépett nádori okiratban. 
1290-es évek végérıl fennmaradt szakadt oklevélben a rokonai megbízták Dobsa vára ügyében, ebben az 

okiratban már szerepel az Egervári név. 
 

40,689,556. Péter (Mákvai család) (okirati elıfordulása: 1291-1293) 
A Nádasd nb. Oszkó-i ágból származik. 
 

40,697,856. Nane de Berenche (Lónyay család) (okirati elıfordulása: 1270) 
Nagy valószínőséggel egy elıkelı Dunántúli család sarja, Karácsonyi szerint vélhetıen a Koppány nembıl 

eredıen. 
 

40,697,858. Szentgyörgyi Kozma (okirati elıfordulása: 1245-1256) 
Comes. 

 

40,698,112. Raak (Szirmay család) † elesett, Muhi, 1241. ápr. 11. 
A családi legenda szerint a Muhi csatában odaveszett, miközben a királyt védte harmincnyolc (!) rokonával 

együtt. Más forrás ennek részben ellentmond. 
A családi legenda szerint pl. Scítiából jött a család a honfoglalókkal Árpád vezér oldalán. A családi okiratok 

kétséges volta Raak létezését is kétségbe vonhatja annak ellenére, hogy a címerben egy rák található. 
 

40,698,624. András (Károlyi család) † 1219. elıtt 
 

40,698,656. Szentemágocs nb. Máté (Kölcsey család) (okirati elıfordulása: 1291) 
A család Ond vezértıl származtatja magát, melyre az 1642. évi adománylevél is utal. 

 

40,698,672. Marázi „Nagy” Gyula (Gyulaházy család) (okirati elıfordulása: 1299) 
 

40,698,944. Gutkeled nb. Mihály (Várday család) 
 

40,698,948. Zochoud (Pelejtei család) 
 

40,698,976. Salamon (Csire család) (okirati elıfordulása: 1297) 
 

40,699,008. Gutkeled nb. Hodos (Szokoly család) (okirati elıfordulása: 1270-1291) 
Comes. 
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1270-1272 között zágrábi ispán (Joachim báné). 
1284-1285 között szabolcsi szolgabíró. 
1284-ben szatmári szolgabíró. 

 

40,699,040. = 81,399,620. 
 

40,699,052. Rátót nb. Mátyás (Paksi család) (okirati elıfordulása: 1278-1296) † 1296 után 
Ispán, magiszter. 
1282-ben testvéreivel eladták Petnye castrumot Ivánka fia Benedeknek (325,449,248). 

40,699,053. Visontai N. 
Személyére vonatkozóan a Dl. 48063 számú oklevél ad felvilágosítást. 

 

40,699,056. = 10,171,910 
 

40,699,072. Dán (Drágffy család) (okirati elıfordulása: 1290) 
Havaselvi vajda. 

 

40,699,136. Pergelin (Kecseti család) 
 

40,699,152. Mihály (Szentkirályi család)  
 

40,699,168. Demeter (Veres család) 
 

40,699,192. János (Detrehi Urkundfi család) (okirati elıfordulása: 1292-1312) † 1312. okt. 4. 
után 
Comes. 
1292-ben Gyérest megvásárolta. 
1310-ben Zarka földet birtokolja. 
1312-ben Fel-Gerend birtokosa. 
Utolsó okirat, melyben élıként említik az erdélyi káptalan 1312.10.04. napján kelt. 

 

40,699,360. György (Zutori-Kémeri család)  
Vajda. 

 

40,699,776. Dénes (Szécsi család) (okirati elıfordulása: 1311-1341) † 1341. szept. 13. után 
1320-1323 között zsidóvári várnagy.  
1322-1341 között asztalnokmester.  
1322-1327 között miháldi várnagy.  
1327-1329 között hasznosi várnagy.  
1329 elıtt foglalta el Görény castrumot a bolgároktól. 
1330-ban (Thúróczy szerint) Károly Róbert király oldalán harcolt Bassarab vajda elleni havaslföldi 

hadjáratban, Posadánál. 
1335-1341.09.13. között szörényi bán. 

 

40,699,808. = 81,399,616. 
 

40,699,810. Telegdi Miklós (okirati elıfordulása: 1299-1326) † 1326. márc. 6. után 
1299 évi oklevél szerint ekkor még kiskorú. 
1312-ben részt vett a rozgonyi csatában, a gyızelemben jelentıs szerepe volt. Megsebesült, Károly Róbert 

király Telegd helységben vámjogot adományozott számára egy hónapon belül. 
1323-ban szebeni (fı)ispán.  
1325-ben pálos monostort alapított Fudivásárhelyen Szent Jeromos tiszteletére, és a monostor részére 

jövedelmet biztosított,  bertényi birtoka egy részét adta, adott egy malmot, és egy tizedet 
vasbányájából. (Más forrás a Jofa-i pálosokat említi ugyanebben a témában.) 

1326-ban Csanád vármegye fıispánja, ekkor Hodos falut adományozza a püspökségnek ajándékba. 
 

40,699,816. „Lack” Laczkfi / Kerekegyházi László (okirati elıfordulása: 1323-1359) † 1359. 
jún. 29. után 
1329-ben székelyispán, erdélyi vajda, szolnoki fıispán. 
Tárnokmester, felépített Fogaras várát. 

40,699,817. N.N. / szeri Pósa Margit (okiratti elıfordulása: 1355-1359) 
 

40,699,818. Németi Martonos (okirati elıfordulása: 1292-1338) † 1338. nov. 22. után 
Apja halálakor kiskorú, ezért a sógora, Péter fia Gergely képviselte ügyében. 
1292-ben a képviseletében Gergely a kevei káptalan elıtt peres társaival együtt elıadta, hogy Maróti 

Istvánnal közös rokonuknak – a magvaszakadt Martonos fia Tamásnak - birtokait megosztották, 
melynek eredményeként Martonos és nagybátyjai megkapták Dragan, Alsán, Tinnya, Gunya, Apa és 
Buziást. 

1314-ben átiratta III. András királynak 1299-ben kiállitott okiratát. 
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1317-ben bizalmi ember egy, a pécsi püspök kártéritési perében. 
1330.03.30. napján országbirói ember. 
1335.06.01. napján a szenternıi káptalan okirata szerint pere volt Márton bán fia Pállal egy tárnoki birtok miatt, 
melyben a költségeket feleségének a hozományából fedezte, ezért (visszaszerezve a birtokot), azt zálogba 

adta feleségének, Klárának. Ekkor volt már két fia az elsı feleségétıl (Mihály és Miklós). Az okirat 
szerint valkómegyebeli nemes. 

1338.11.22. napján többekkel birótárs. 
Második felesége Klára, Péter fia János lánya (okirati elıfordulása: 1335). 

 

40,699,820. gyarmati Nadányi János (okirati elıfordulása: 1321-1346) 
1321.05.17.-én kelt a váradi káptalan oklevele, melyben szerepel. 
1341.05.01. napján kelt a váradhegyfoki konvent oklevele, melyben ugyancsak szerepel. 

 

40,699,856. Miklós (Perényi család) (okirati elıfordulása: 1311-1349) † 1349. aug. 1. után 
Drugeth Fülöp (20,296,474) és Drugeth Vilmos familiárisa.  
1318-ban szepesi alispán.  
1323-1327 között alnádor.  
1331-1334 között sárosi alispán. 
1333-1334 között nádori albíró. 
1336-1339 között bírótárs, kiküldött. 
1341-1342 között bihari ispán és sólyomkıi várnagy. 
1349.08.01. napján kelt, Miklós nádor által kibocsátott oklevélben comes. 
Sok okiratban szerepel. 

40,699,857. Rihnói Synta (okirati elıfordulása: 1303-1304) 
Elsı férje Rafain fia Lırinc. 
1340-ben kelt okirat szerint Miklós felesége Rihnói Eugenius leánya volt, gyermekei István, Miklós, Lırinc, 

Magics. 
 

40,699,868. István (garai Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1343-1346) † 1346. ápr. 27. - 
1347. febr. 2. között 
Zalai ispán. 

 

40,699,872. János (Csarnavodai család) (okirati elıfordulása: 1299-1308) 
Magiszter, Bereg vármegyei szolgabíró. 

 

40,699,880. Máté (Kistárkányi család) (okirati elıfordulása: 1297-1314) † 1324 elıtt  
Comes. 
1308.04.24. napján kelt a váradi káptalan által kiadott oklevélben szerepel. 

 

40,700,288. „Esztári” „Mindszenti” Albert (Czibak család) (okirati elıfordulása: 1282-1308) 
Magiszter, comes 

 

40,700,290. = 20,296,208. 
40,700,291. = 20,296,209. 
 

40,700,416. Jakab (bethleni Bethlen család) (okirati elıfordulása:1199) 
Más források Jakab testvére János teszik ide. 

 

40,700,448. Uza (Cikó család) 
 

40,700,544. = 40,700,416 
 

40,700,576. Márton (Antimus család) (okirati elıfordulása: 1238-1275) 
 

40,700,608. „Kegyes” Miklós (Dárói Majos család) (okirati elıfordulása: 1263)  
1263-ban magiszter. 

 

40,700,610. Hédervári Lırinc (okirati elıfordulása: 1255) 
 

40,700,928. = 81,369,152 
40,700,929. = 81,369,153 
 

40,708,308. = 20,295,380. 
 

40,715,264. Hanva nb. Márk (Kerepeczi család) 
 

40,715,266. Balkányi Lırinc (okirati elıfordulása: 1289-1301) 
Comes. 
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1289-ben osztályt tart, és kielégíti unokaöccsei birtokigényét. Az osztályt képezte: Balkány, Gút, 
Vámosatya. 

Szalka birtok egészben az övé maradt, mert az nem ısi jószág volt. 
1293-ban Várday László eskütársa volt Rozsály ügyében. 
1293-ban Bir faluval kapcsolatos birtokátruházás miatt tiltakozik a nagyváradi káptalan elıtt. 
1301-ben rokonai helyett hitbért, hozománydíjat, leánynegyedet fizet, ezért megszerzi daróczi, kirvai, 

gelényesi, endesi és petei birtokok megfelelı részeit. 
 

40,715,298. Bey Iván 
 

40,715,300. Szentkirályi Márk 
 

40,717,952. Béli Tamás (Bellyéni család) 
 

40,719,360. Benedictus de Ruszka (Kornis család) (okirati elıfordulása: 1243-1280) 
 

40,719,488. „Jánoki” „Szuhai „Vajdai” „Orros” ifj. Ders / Desiderus (Jánoky Család) (okirati elı-
fordulása: 1266-1288)  
Comes. 

 

40,719,492. „Vásári” Szügyi Lóránd (Vásári család) (okirati elıfordulása: 1255) 
 

40,719,494. = 81,399,620 
 

40,719,616. László (Fánchy család) (okirati elıfordulása: 1343-1348) 
Udvari lovag. 

 

40,719,620. Paska (Zichy család) (okirati elıfordulása: 1301) 
Comes. 

 

40,722,560. Miklós (Lánczi család) 
 

40,726,528. „lazonyi” Mogh (Monoky család) (okirati elıfordulása: 1227-1252) 
Comes. 

 

40,726,532. Benedek (Apród család) 
 

40,728,320. „Porc” István (Zombory Család) (okirati elıfordulása: 1265-1277) 
1265 elıtt királynéi lovászmester és tárnokispán. 
1265-ben trencséni ispán. 
1265-ben Ágasvárat kapta adományba. 
1265-1266 között ifjabb királynéi lovászmester. 
1272 királynéi lovászmester (V. István király feleségének, Erzsébetnek végig lovászmestere volt) 
1272-ben Ágasvár adományának megerısítését kapta. 
1275-ben veszprémi ispán. 

40,728,321. zsámbéki Zsámbéki Aglenta † 1327 után 
1327-ben a budai káptalan elıtt kijelentette, hogy rokonai a leánynegyedét 50 márka finom ezüst értékben  
kifizették. 

 

40,728,322. = 81,398,106. 
 

40,729,600. Miklós (Barna család) (okirati elıfordulása: 1273-1282); temetve, Özörény 
Magiszter. 
1279-1280 között Zemplén vármegyei ispán. 
Pohárnokmester. 

40,729,601. N. Agatha 
 

40,729,984. Gál (Tornallyay család) (okirati elıfordulása: 1275-1285) 
Comes. 

 

40,729,992. István „Tekes fia István” (Jolsvafıi család) (okirati elıfordulása: 1267-1284) 
Szalonnán telepedett le. 
1267-ben elpártolt a késıbbi V. István királytól, ezért az ı uralkodása alatt nem viselhetett tisztséget. 
IV. (Kun) László király Szádvárat (Szárdvár) Tornával együtt elcserélte vele és testvéreivel a nógrádi Jenı 

váráért. 
1273-ban a királyi szekerészek fınöke (szekérnagy) és beregi ispán. 
1273-1282 pataki ispán. 
1273-1275 között szekérnagy (szekerészfınök) és pataki fıispán. 
1277-ben tornai ispán. 
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1279-ben kucsevói és barancsi bán. 
Országnagy, Aba nembeli Finta támogatásával. 
1280-ban erdélyi vajda. 
1284.11.26. napján nádor, jelentıs birtokos a Magyar Királyság észak-keleti vidékein. 
Sok okiratban szerepel. 
İ és/vagy fiai építették Sólyomkı castrumot Torna vármegyében. 

 

40,736,768. = 325,497,096. 
 

40,739,856. „Oszlári” Narad (Kürtösi család) † 1243 elıtt 
1243-ban már nem él, mert fiainak chrenóci uradalma örökségként szerepel. 

 

40,741,376. György (Bessenyei család) (okirati elıfordulása: 1338) 
 

40,741,504. Chygud (Pónya család) (okirati elıfordulása: 1287) 
 

40,743,424. Toqoqan Arany Horda kánja 
40,743,425. Buka Ujin Oirat 
 

40,743,428. Seneslu / Szaniszló Havasalföld fejedelme † 1272-1275. 
 

40,743,872. = 10,185,856.   
40,743,873. = 10,185,857. 
 

40,743,876. Juga / Ige (Jánosvajdafalvi - Bassarab családból) 
Máramaros megyei vajda. 

 

40,744,992. Simon (Geréb család) 
 

40,745,008. Kelneki Erwin 
 

40,745,472. Saul (Dersffy család)  
 

40,745,504. Cselen (Sági család) (okirati elıfordulása: 1282) 
Comes. 

 

40,745,508. Tellesbrunni Roger (okirati elıfordulása: 1286) 
1286-ban az osztrák hadjáratokban Güssingi István ellen ı is harcolt. 

 

40,745,600. János (Thuz család) (okirati elıfordulása: 1241-1279) 
Comes. 
1254-ben comes. 
1268-ban kelt oklevél szerint Muhinál megsebesült, a csatát túlélte, apja ott esett el. 
1279-ben comes. 

 

40,745,736. Rénold (Kıvágóörsi család) (okirati elıfordulása: 1258-1274) 
Magiszter. 

 

40,745,744. Péter (Gutori család) (okirati elıfordulása: 1310-1323) 
1313-ban ispán és szolgabíró. 
1316-1323 között többször szolgabíró. 

 

40,745,760. Herczegh nobilis de Enyereh (csebi Pogány család) 
IV. Béla király idején élt. 

 
 

27. generáció 
 

81,169,416. = 162,739,136 
 

81,169,612. Csanád nb. Domokos (Vejtehi család) (okirati elıfordulása: 1256) 
 

81,172,480. Pribina (Zrínyi család) (okirati elıfordulása: 1197) 
 

81,172,496. Bertalan (Frangepán család) (okirati elıfordulása: 1242) † 1242 után 
Veglia szigetének ura testvéreivel (Jerindo és Frigyes). 
IV. Béla király híve, tengeren hajókkal, a szárazföldön fegyverrel és katonákkal támogatta a királyt, fıleg a 

tatárjárás idején.  
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1242-ben a tatárok elvonulása után ı és testvérei kísérték IV. Béla királyt, aki emiatt nekik adta Zeng 
(Segnia) várost és megerısítette ıket Modrus és Vinodol birtokban, valamint megkapták a királyt illetı 
modrusi harmincadot is. Ez utóbbi megszerzésekor ígéretet tettek arra, hogy a Brod mellett táborozó, és 
az utazókat fosztogató haramiákat megölik. IV. Béla úgy kötötte az egyezséget, hogy ettıl kezdve ık 
viselik a felelısséget az utazókat ért károk miatt. 

 

81,172,736. Vodicsai Babonjeg (Babonic-Blagay család) (okirati elıfordulása: 1249-1256) 
Comes. 

 

81,173,632. - Azzo VII d'Este, Ferrara ura † 1264. 
81,173,633. - Giovanna N  † 1233. 
 

81,173,636. - Tedisio Fieschi, Lavagna grófja 
81,173,637. - Simona della Volta 
 

81,173,644. - Guido Lupi Soragna márkija (?) 
81,173,645. - Margherita Fieschi 
 

81,173,824. - Pietro Ruffo, Calabria hercege † 1302. 
81,173,825. - Giovanna d'Aquino 
 

81,173,896. - Fernando III El Santo, Kasztília királya 1201-1252 
81,173,897. - Beatrice von Hohenstaufen, Kasztília királynéja kb. 1205-1235 
 

81,173,898. - Amédée IV de Savoie, Aoste hercege 1197-1253 
81,173,899. - Cécile des Baux hercegnı 1230-1275 
 

81,173,900. - Fernando de la Cerda, Kasztília infánsa 1255-1275 
81,173,901. - Blanche (Capétiens) Franciaország királyi hercegnıje 1253-1320 
 

81,173,902. - Juan Núñez "el Gordo", Lara ura 
81,173,903. - Teresa Díaz de Haro 
 

81,173,904. - Pedro III el Grande, Aragónia királya kb. 1239-1285 
81,173,905. - Constanza II von Hohenstaufen, Szicília királynéja 1247-1302 
 

81,173,906. - Charles II le Boiteux d'Anjou, Nápoly királya 1254-1309 
81,173,907. Árpádházi Mária, Magyarország hercegnıje *1257 † 1323 
 

81,173,908. - Bernardo Guillén de Entenza, Alcolea bárója 
 

81,173,910. - Sancho, Antillón bárója kb. 1250 – kb. 1302. 
81,173,911. - Leonor de Cabrera grófnı 1264 
 

81,173,912. = 81,173,904 
81,173,913. = 81,173,905 
 

81,173,914. = 81,173,906 
81,173,915. = 81,173,907 
 

81,173,916. - Meinhard IV von Görz, Tirol grófja kb. 1238-1295 
81,173,917. - Elisabeth von Wittelsbach Bajorország hercegnıje 1227-1273 
 

81,173,918. = 40,687,820 
81,173,919. = 40,687,821 
 

81,173,920. - Alfonso X El Sabio, Kasztília királya 1221-1284 
81,173,921. - Violante de Aragón Kasztília királynéja  kb. 1236-1300 
 

81,173,922. - Alfonso, Kasztília infánsa 1203-1272 
81,173,923. - Mayor Alfonso, Menezes úrnıje 
 

81,173,924. - D. Afonso III o Bolonhês, Portugália királya 1210-1279 
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81,173,925. - Beatriz de Castilla, Portugália királynéja 1242-1303 
 

81,173,926. = 81,173,904 
81,173,927. = 81,173,905 
 

81,173,928. - Pedro Guillém de Guzmán 
81,173,929. - Teresa Rodríguez de Brizuela 
 

81,173,930. - Gonzalo Ruiz Girón 
81,173,931. - Elvira Díaz de Castañeda 
 

81,173,932. - Pedro Ponce de Cabrera 
81,173,933. - Aldonza de Castilla León királyi hercegnıje † 1266. 
 

81,173,934. - Guterre Suariz de Menezes 
81,173,935. - Elvira Anes de Souza 
 

81,173,944. - D. Esteban Fernandez de Castro, Castro Xerez ura 
81,173,945. - Aldonza Ruiz de Castilla 
 

81,173,946. = 40,586,960 
81,173,947. - Maria Alfonso de Menezes 
 

81,173,948. - Soeiro Paes de Valadares, Valadares ura 
81,173,949. - Estevaínha Ponces de Baião 
 

81,173,950. - Nuno Martins, Chacim ura † 1284. 
81,173,951. - Tereza Nunes Queixada 
 

81,174,064. - Djordje Nemanja † 1242. 
 

81,174,088. - Iwan Mico Mytzes † 1264. 
81,174,089. - Maria Asen bolgár cári hercegnı kb. 1240. 
 

81,174,090. = 40,587,048 
81,174,091. = 40,587,049 
 

81,174,096. - Andronikos Palaiologos † 1247. 
81,174,097. - Theodora Palaiologina 1200 
 

81,174,098. - Ioannes Vatatzes kb, 1215. 
81,174,099. - Eudokia Angelina 1222-1261 
 

81,174,100. - Boniface II di Monferrato, Montferrat ırgrófja kb. 1203-1254 
81,174,101. - Marguerite de Savoie hercegnı kb. 1225 - kb. 1268 
 

81,174,102. = 81,173,920 
81,174,103. = 81,173,921 
 

81,179,712. Sefrid /Severéd (Óvári család) † 1244 elıtt 
 

81,180,192. Harkályi Salamon (Salamonvári Család)  
 

81,181,184. Dragun (Ráskai család)  
Comes. 

 

81,181,216. Késmárki Bertold (Farkasfalvi család) 
 

81,181,480. Zsidó (Máréi család) 
 

81,181,488. Majnolt (Cseklészi család)  
Comes, galgóci, pozsonyi várjobbágy, „Meynolt” néven is ismert. 

 

81,182,624. Dorozsma nb. János (Hosszúbácsi Család) 
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81,182,626. Vaja nb. Ruzboid (okirati elıfordulása: 1296-1300) 
Zay család ıse. 

 

81,184,832. Gyır nb. „Óvári” István (Gyulai család) (okirati elıfordulása: 1208-1233) † 1240 
elıtt 
Comes. 

 

81,184,836. Gyula (Siklósi család) (okirati elıfordulása: 1251) 
 

81,186,384. István  (Szeri Pósa család) 
 

81,186,512. = 40,669,184 
 

81,186,516. Csák nb. Ugod (okirati elıfordulása: 1264-1270)  
Comes 

 

81,186,518. Kıszegi Miklós (okirati elıfordulása: 1265-1299) † 1299. aug. – 1299. dec. kö-
zött 
1265-tıl apja oldalán harcol. 
1265-ben az isaszegi csatában apjával IV. Béla király oldalán harcolt, majd itt vereségük után István (ifjabb 

király) fogságba vette, majd szabadon engedte ıket. 
1273-1274 között szanai ispán. 
1274-1279 között rojcsai ispán. 
1274-ben a fövenyi csatában apjával együtt András herceg seregében harcolt, a vereséget követıen 

elmenekült. 
1275-ben nádor. 
1275-ben soproni ispán. 
1275-1276 években állandóan a Csák nembeliek ellen harcolt. 
1276-ban mosoini ispán. 
1276-1277 között újra soproni ispán. 
1276-1277 között újra nádor. 
1280-1281 között szlavón bán. 
1281-ben testvérével kiközösítette ıket a zágrábi püspök, püspöki birtokok fosztogatása miatt. 
1284-ben majd 1284-1285 között ismét nádor. 
1284-1285 között pozsonyi ispán. 
1285-ben testvéreivel legyızte I. Albert osztrák herceget, amikor az rátört az országra. 
1286-ban (és ez jellemzı a korábbi idıszakra is) ismét ellentétbe került IV. (Kun) László királlyal, így 

veszítette el újra (és újra) nádori tisztségét. Ekkor pl. Pozsony várát sikerült elfoglalnia (a király viszont 
Kıszeg várát foglalta el) 

1287-ben ismét szlavón bán. 
1287-ben a Borsák segítségével a Zsitva melletti csatában legyızte a királyt és visszaszerezte Kıszeget. 
1289-ben ismét nádor. 
1289-1295 között somogyi ispán. 
1290-ben IV. (Kun) László király halála után III. András király híve. 
1291-ben ismét nádor, azonban mivel az év végén tisztségétıl megfosztották, fellázadt III. András király 

ellen, és alfoglalta Pozsonyt, amit aztán tıle foglalt el Csák Máté. 
1293-1295 között ismét nádor. 
1295-ben fejéri ispán. 
1296 nyarán újra fellázadt a király ellen, azonban hamar kibékült vele, és nem tartott tovább a lázadó 

testvéreivel. 
1296-ban ismét nádor. 
1297-1298 között ismét nádor. 
Léka várának birtokosa. 

 

81,186,520. Werner (Verner családja) † 1235 után 
Ispán, lovag, osztrák származású pesti polgár 
1235-ben per kezdıdött Paumgarten birtok ügyében a heiligenkreuzi ciszterci apátság és Werner között, aki 

ekkor már pesti polgár volt. 
 

81,270,784. Csépán Bogátradvány (Rákóczi család)  
 

81,270,792. Tamás (Csaszlóci család) 
 

81,270,794. Emıdi Farkas 
 

81,277,696. Sági Rugaas (Lévai család) (okirati elıfordulása: 1245-1255) 
Comes. 
Érdemes (Engel Pál szerint) forrásként használni: Wertner Mór: A Lévai Csehek. Századok 35 (1901) 332-

342, tábla: 342; Sörös Pongrác: Lévai Cseh Péter. Századok 37 (1903) 824-837. 
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81,286,400. Vajk / Woyk, Wyk (Raszlaviczay család)  
 

81,332,736. Fáy Orbán (okirati elıfordulása: 1292) 
1292-ben Fáy néven nevezte magát. 

 

81,335,808. Gut-Keled nb. Dragun (Buthkai család) 
Comes. 

 

81,338,368. Rátót nb. Leusták (Putnoky család) † 1190. 
1176-ban erdélyi vajda.  
Családi levéltár szerint férfi ısei, és okirati elıfordulásai: Rátót (1135), Oliver von Freiburg (1096) 

 

81,341,442. Bors nb. Domokos 
 

81,344,320. Arland (Tót család) 
 

81,344,352. Csák nb. Máté (Dombai család) (okirati elıfordulása: 1224-1245) † 1245. dec. 
12. - 1249. júl. 23. között 
Csák Máté (†1321 nádor) nagyapja. 
1224-1225 bodrogi ispán. 
1229-1231 Béla ifjabb király asztalnokmestere. 
1235-ben, 1238-1239 között és 1242-ben soproni ispán és asztalnokmester. 
1235-1238 között temesi ispán. 
1240-1242 nyitrai ispán. 
1242-1245 között pozsonyi ispán. 
1242. március - 1245.december között tárnokmester. 

81,344,353. N. Margit (okirati elıfordulása: 1276) 
Megözvegyülése után Nyulak szigetén Domonkos-rendi apáca. 

 

81,344,448. = 162,738,272. 
 

81,344,832. Saul (Gerendi család) 
 

81,346,560. Luskod (Vay család) 
 

81,353,696. Dénes (Hédervári család)   
 

81,353,728. Ponith / Panyit (Csáholyi család) (okirati elıfordulása: 1235-1239) 
Comes. 

81,353,729. N.N. † 1277 után 
 

81,353,730. N. Gothard  
Ispán. 

 

81,358,384. Polyán (Dunajeci család) (okirati elıfordulása: 1246-1287) † 1287 után 
1251.07.15. napján kelt okirat szerint Poprád mentén birtokos. 
1257-ben Rikolffal (testvére) osztályt tett. 
1269-ben ismét, mint Poprád menti birtokosként jelzik. 
1271-ben fogott bíró. 
1274.02.18. napján Rikolffal megszerezte Tárcza birtokot. 
1287-ben kelt okiratban Rikolffal együtt comesként említik. 

 

81,358,386. Hencfi János (okirati elıfordulása: 1279-1335) * 1260 körül † 1335. október kö-
rül 
IV. (Kun) László király király alatt Fejér megyei birtokokat szerzett, azonban már ekkor is budai polgár.  
A trónviszályok alatt Károly Róbert híve. 
1317-ben már illyédi várnagy. 
1317-1335 között óvári várnagy és Moson vármegyei ispán. 
1318-1335 között budai rektor, Károly Róbert király bizalmasa, aki több békekötésnél járt el. 
1324-ben adományba kapta Simontornya várát. 
1326-ban Szentkereszte (ma Rákoskeresztúr) birtokosa. 
1328-ban országnagy. 
Az országbírói ítélıszék bírótársa. 
Simontornya birtokosa. 
Birtokai voltak Pest, Fejér, Tolna, Veszprém megyékben. 
1332-ben a budai rektorságot gyakorlatilag fiára ruházta. 
1335. októberében halt meg kb. a visegrádi királytalálkozó idején. 

 

81,362,176. Apafi János (okirati elıfordulása: 1345-1374) † 1374. máj. 7. után 
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1366-ban udvari lovag és fogott bíró. 
Utoljára 1374.05.07. napján kelt, és a kolozsmonostori konvent által kiadott oklevélben szerepel. 

 

81,362,178. váraskeszi Lépes Demeter (okirati elıfordulása: 1347-1368) 
1360.-ban számára és Treutel Jánosnak (? 10,159,716) igazolják Békés- és Zaránd megye  nemesei, az ı 

birtokaik Bozoragh és Fejéregyház nevü birtokok. 
1368-ban udvari lovag. 
1368-ban I. Lajos király a brassóiak érdekében László oláh vajdához küldte tárgyalni. 

81,362,179. Gerlai Katalin (okirati elıfordulása: 1357-1360) † 1360. szept. 28. után 
1357-ben Edelest a testvére az egyház kegyurasági joggal átruházta rá. 
1360.09.28. napján I. Lajos király engedélyezte, hogy leánynegyedét birtokban kapja meg. 

 

81,362,180. Váradjai Péter (okirati elıfordulása: 1345-1368) † elesett, Havasalföld, 1368. jan. 
20. után  
Laczkfi István és fiai familiárisa. 
1345-1349 között erdélyi alvajda. 
1345-1349 között kecskési várnagy. 
1351-1353 között kırösi ispán.  
1351-ben nagykemléki várnagy.  
1352-1353 között szlavón vicebán. 
1353-ban bírótárs.  
1359-1368 között ismét erdélyi alvajda. 

 

81,362,184. Péter (Farkas család) (okirati elıfordulása: 1299-1333) 
Szeszármai (majd lekéri, illetve 1411-tıl harinai) Farkas család alapító atyja. 
 

81,362,240. Tamás (losonczi Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1322-1366) † 1366. 
Udvari lovag. 
1364-ben az övé és István testvéréé (2,545,000) Mentıvár castrum. 

 

81,362,242. Gönyői János (okirati elıfordulása: 1351-1382) 
1361-1374 között ajtónállómester, királyi testırkapitány.  
1360-1379 között gyıri, bakonyi, komáromi ispán. 
1372-ben megszerezte Valkó castrumot. 
1373.11.11. napján ı és testvére (Mihály, csanádi prépost) két Szerém megyei birtokot átengedtek Bellyéni 

Gergelynek. 
1374.02.12. napján elcserélte több birtokát (pl. Mikebuda, Tiszapüspöki) négy szentpétervámi nemes ottani 

birtokáért. 
1376-1379 közöt fejéri ispán. 
Csókakı honorbirtokosa. 
1379.02.12. napján váltotta le a tisztségeibıl I. (Nagy) Lajos király. 
1380-ban báró.  
A fentieken túl volt cseszneki (1379), gesztesi (1379), vitányi várnagy is. 
Pest megyei birtokai voltak: Mikebuda, Erkusbuda, Dánszentmiklós, Szajol, Kereki, Püspöki. 
Sok okiratban szerepel. 

 

81,362,312. Beke (Velikei család) (okirati elıfordulása: 1326-1336) 
Magiszter. 
1326.01.18. napján kelt a pozsegai káptalan oklevele, melyben szerepel. 
Frangepán Duim (10,146,562) familiárisa.  
1335 pozsegai alispán.  

 

81,362,496. Pázmány (Zoárdffy család) 
 

81,364,160. Szoboszló (Szobonya család) (okirati elıfordulása: 1283-1295) 
 

81,364,224. Bana nb. Apa (Zomor család)  
1230 körül „miles”. 

 

81,365,728. Szente-Mágócs nb. Joachim (Liszkói család) 
 

81,365,744. Kurják (Curiacus) Gussich (Korbáviai család) (okirati elıfordulása: 1298-1307) 
Comes. 

 

81,365,752. = 10,148,288. 
81,365,753. = 10,148,289. 
 

81,365,756. Meggyesi Miklós (Medgyesallyi család) (okirati elıfordulása: 1270-1319) † 
1319. ápr. 18. után.  
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1258 óta a család birtokában lévı Somlyón (Kraszna vármegye) felépítette Somlyó várát. 
1270.11.17. napján adományba kapja Veér Benedek egyes birtokait. 
1273-ban (mivel a nagyszombati csatában vitézkedett a csehek ellen), 5 faluból álló uradalmat kapott 

adományként. 
1273-ban pohárnokmester. 
1274-ben pohárnokmester, asztalnokmester és beregi, kevei, krassói, verıcei, mosoni ispán.  
1277. november – december között erdélyi vajda és szolnoki fıispán. 
1299.02.30.-án III. András király udvarához tartozónak jegyezték fel. 
1299-1303 között ugocsai ispán. 
1299-1319 között máramarosi ispán. 
1307.10.07. napján, amikor Károly Róbert királyt a rákosi országgyőlésen elismerik Magyarország 

királyának, a hőségesküt ı is aláírta. 
1312-ben tagja a Sárospatakon mőködı királyi tanácsnak, báró, címzetes vajda. 
1312.-ben a rozgonyi csatában kitüntette magát vitézségével. 
1315-1316 között szolnoki ispán. 
1315. augusztus - 1316. április között erdélyi vajda. 
1316-1317-ben a Károly Róbert király elleni lázadó Borsákkal köt szövetséget, Majos nádor legyızte 

csatában, és előzte Erdélybıl. 
Második felesége Katalin, Kaplyon nb. András leánya. 
Aranyosmeggyest hatalmas uradalommá építette, sok hivatalos okiratban szerepel. 

81,365,757. Dárói Erzsébet (okirati elıfordulása: 1280) 
 

81,367,136. Szepesi Miklós (Zsegray család)  
 

81,367,152. Tekele / Tököle (Roskoványi család) (okirati elıfordulása: 1241) 
1241-ben újvári comes. 

 

81,369,136. Somosi Péter (Somosi Kajol család) (okirati elıfordulása: 1232-1271) 
Comes.  
1234-1243 között Garadna birtokosaként jegyzik fel. 
1247-ben kelt okiratban Koyl (így írva) fia. 
1264-után Örs határosaként jegyzik fel. 

 

81,369,152. Kaplyon nb. Jakó (Nagymihályi és Pongrácz Család) (okirati elıfordulása: 1244-
1268) 
Comes. 
Házassága révén szerezte meg Revistyét. 
1243-1245 között zólyomi ispán. 
1248-ban felesége hozományát és hitbérét megváltotta Nagy-Mihály, Topolyán és Sztranyán falvakkal. 
1263-ban zólyomi ispán.  

81,369,153. Szoboszló Katalin 
 

81,369,164. András (Pongrácz család) (okirati elıfordulása: 1258-1302) 
Ungi ispán. 

 

81,369,160. István (Szeretvai család) (okirati elıfordulása: 1250-1281) 
Comes. 

 

81,369,312. „szentmártonrhédei” Demeter (Rédei család) 
Asztalnokmester II. András király idején. Érdekes, hogy az archontológia Csák nb. ugodi Luka fia Demetert 

ismeri asztalnokmesternek, a Rédei család viszont Aba nembeli, érdemes tisztázni a kérdést. 
 

81,369,568. Kacsics nb. Falkos (Szécsényi család) (okirati elıfordulása: 1255) † 1255. aug. 
16. után 
1255.08.16.-án közbirtokos. 

 

81,371,648. Osli (Kanizsai család) (okirati elıfordulása: 1200-1230) 
 

81,371,672. Demeter (Nekcsei család) (okirati elıfordulása: 1216-1247) 
Kálmán herceg nevelıje, majd hercegi asztalnokmestere. 
1216-1234 között hercegi asztalnokmester. 
1219-ben a Kálmán ellen támadó novgorodi fejedelem elleni csatában vitézkedett, végül a királlyal együtt 

fogságba esett. 
1232-1233 között újra asztalnokmestere Kálmánnak, majd IV. Béla királynak. 
1235-1240 között bodrogi ispán. 
1247-ben comes. 

 

81,371,674. Kán nb. Gyula (okirati elıfordulása: 1201-1237) †1237 
1201-ben erdélyi vajda, fehéri ispán. 
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1202-1204 között országbíró, csanádi, nyitrai ispán. 
1205-ben soproni ispán. 
1206-1212 között bodrogi ispán.  
1207-ben soproni ispán. 
1212-1213-ban ismét országbíró, udvarispán és bácsi ispán. 
1213-ban szlavón bán és vasi ispán.  
1214-ben erdélyi vajda, somogyi és szolnoki ispán. 
1215-1218 között nádor.  
1215-ben soproni ispán. 
II. András király bizalmas híve. 
1217-1218-ban mialatt II. András király szentföldi hadjáraton volt az anarchiát nem tudta megelızni, ezért 

idılegesen befolyást vesztett.  
1219-ben szlavón bán, somogyi és szolnoki ispán.  
1221-ben királynéi tárnokmester. 
1221-1222 között királynéi udvarispán és bodrogi ispán. 
1222-1226 között ismét nádor. 
1222-1224 között bodrogi ispán. 
1224-ben aradi ispán. 
1224-1226 között soproni ispán.  
1228-1230 között soproni ispán. 
1229-1235 között szlavón bán. 
1232-tıl országbíró, királynéi udvarispán. 
II. András király halála után IV. Béla király bebörtönözte, és fogságban halt meg. 
Alapítója a templomos lovagrend nekcseszentmártoni házának. 
Igen sok okiratban szerepel, a fenti összeállítás alapja Wertner munkája. 

81,371,675. N. Ilona 
 

81,371,676. Garai János (garai Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1269) 
 

81,371,748. - Eberhard von Walsee †1293. 
81,371,749. - Adelheid von Waldburg † 1275. 
 

81,371,750. - Dietrich III von Liechtenstein † 1277/1278. 
81,371,751. - Diemut von Feldsberg † 1290/1292. 
 

81,371,752. -  Urban Priejzda bosnyák bán, mint uralkodó † 1290. 
 

81,371,754. - Stefan Dragutin Nemanja, Szerbia királya † 1316. 
81,371,755. - Katalin, Magyarország hercegnıje kb. 1256. 
 

81,371,760. - Wernhart III von Schaunberg † kb. 1287. 
81,371,761. - Anna von Neuffen 
 

81,371,764. - Friedrich von Truhendingen † 1290. 
81,371,765. - Agnes von Württemberg grófnı † 1305. 
 

81,371,766. - Johann I von Limburg, Limburg ura † 1312. 
81,371,767. - Uda von Ravensberg grófnı † 1313. 
 

81,371,768. - Albrecht I, Görz grófja † 1304. 
81,371,769. - Euphemia von Schlesien-Glogau, Glogau hercegnıje 1254-1275 
 

81,371,770. - Ulrich II von Matsch † 1309. 
81,371,771. - Margareta von Vaz † 1343. 
 

81,371,774. - Rudolf II von Werdenberg, Werdenberg grófja  † 1323. 
81,371,775. - Adelheid von Burgau 
 

81,372,104. = 20,372,504. 
 

81,372,128. Ferenc (Semsei család) 
 

81,372,130. Lampert 
 

81,372,136. = 40,682,944 
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81,372,148. Komlósi „Vasvári” György (Pazdicsi család) (okirati elıfordulása: 1319-1324) 
Comes. 
1319.03.24. napján kelt a szepesi káptalan oklevele, melyben szerepel (DF. 262704). 
1324.-ben kelt az egri káptalan –keltezés nélkül fennmaradt- oklevele, melyben utoiljára szerepel élıként 
(Dl. 32132). 

 

81,373,568. Alardus comes de Vizakna (Vízaknay család) (okirati elıfordulása: 1263-1277) 
megölték, † Nagyseyk, 1277 
Comes.  
1263-1277 között vízaknai királybíró. 
1277-ben állítólag azért ölette meg Péter erdélyi püspök, mert ı és emberei megtámadta és felégette a 

gyulafejérvári székesegyházat, és több kanonokot meggyilkolt. 
 

81,374,208. Elek (Guthi-Ország család) (okirati elıfordulása: 1136) † 1141 után 
1136-ban szlavón bán.  
1136-ban csatárt testvérével birtokolta.  
Egyes források 1116-1131 közé teszik mőködését. 

 

81,374,272. Básztély nb. Reynold / Rénold (Rozgonyi család) (okirati elıfordulása: 1259-
1296), † 1296. szept. 15. elıtt 
1259.-ben hercegi udvari ifjú, a késıbbi V. István király híve. Ugyanebben az évben osztrákok és csehek 

elleni háborúkban részt vett. 
1262 elıtt Németországban, Kasztíliában és Csehországban harcolt. 
1262-ben, amikor István erdélyi herceg lett, hőséges maradt hozzá, és Görögországba ment hadat viselni. 
1265-ben az isaszegi csatában, amikor István (késıbb V. István) az apja (IV. Béla király) ellen harcolt, akkor 

is István oldalán állt, és legyızte Henriket, IV. Béla király fıvezérét. A csatában a bal szeme megsérült. 
Az 1266. évi bizánci hadjáratban kitüntette magát. 
Legalább öt alkalommal harcolt a bolgárok ellen. 
1270-ben háborús érdemeiért kapta Rozgonyt. 
1270-1273 között királyi lovászmester és szabolcsi ispán. 
1270-ben László trónörökös (hercegi) asztalnokmestere. 
V. István királytól adományokat kapott. 
1272-1274 között, 1275-ben és 1276-ban asztalnokmester. 
1272-1276 között királynéi tárnokmester és szabolcsi, szolgagyıri, galgóci ispán. 
1277-ben szörényi bán és asztalnokmester. 
1278-ban a morvamezei csatában vitézül harcol, vitézsége révén kapott IV. (Kun) László királytól Abaúj és 

Zemplén vármegyei adományokat, pl. Csicsva. 
1279-ben valkói ispán. 
1289. augusztusa – 1290. tavasza között nádor. 
1289-ben zempléni szolgabíró 
Igen sok, fıleg hivatalos okiratban szerepel. 

81,374,273. Buzad nb. Panyit / putnoki Vecse N. 
 

81,374,274. „Kövér” Ders (Túri család) (okirati elıfordulása: 1266-1276) 
Comes. 
1276-ban testvérével elfoglalta a rokonától „Nagy” Derstıl Litva (Csábrág) várát. 

 

81,374,280. Merse (Merse család) (okirati elıfordulása: 1252-1278) † 1288 elıtt 
Comes. 
Bulgáriai hadjáratban tanúsított vitézsége miatt (ahol súlyosan megsebesült) 1262-ben királyi adományként 

kapta Szinnyét, ami korábban Bánk bán birtoka volt. A birtokhoz tartozott Ujfalu és Jernye birtokok. 

81,374,281. Aba nb. Bodon lánya (okirati elıfordulása: 1285-1310) 
 

81,374,282. = 20,295,296 
 

81,374,284. Bodon (Zsegnyei család) (okirati elıfordulása: 1275-1284) 
Bodonvárát (melyet késıbb néha Makovicának és Kerekkınek hívtak) ı építette. 
1284-ben osztályt kellett tennie unokatestvérével. 

 

81,374,336. Mihály (Maróti család) (okirati elıfordulása: 1263) 
A Dl. 33717. számú okiratban szerepel állítólag. 

 

81,374,340. János (valkói Ibrányi család) 
 

81,374,400. raholczai Gúg-fi János (Újlaki család) (okirati elıfordulása: 1281)  
1281-ben királyi ember egy birtokbeiktatásnál, comes. 

 

81,374,404. Gilét (Zsámboki család) (okirati elıfordulása: 1302-1308) † 1308 után 
Comes, magiszter, Lipjei Miklós magiszter dominusa.  
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1302-ban comes. 
1308-ban elıkelı. 

 

81,374,720. Péter (Pekri család) (okirati elıfordulása: 1281-1283) 
1279-ben, 1280-ban és 1283-ban szlavón bán. 
1283-ban baranyai és gerzencei ispán. 

81,374,721. = 81,398,106 
 

81,375,232. Hahót (Bánffy család), † 1192. 
Comes. 

 

81,375,264. Balog nb. Ányos (felsılendvai Széchy család) 
Comes. 

 

81,375,272. Aba nb. Becse (Debrıi család) (okirati elıfordulása: 1246-1258) 
 

81,375,488. - Heinrich II von Schlesien, Krakau hercege † 1241. 
81,375,489. - Anna Przemyslide cseh királyi hercegnı 1204-1265 

 

81,375,490. - Wladyslaw II Odonicz Piast, Poznan hercege 1190-1239 
81,375,491. - Hedwig von Pomerellen hercegnı † 1249. 
 

81,375,492. - Otto I das Kind, Braunschweig-Lüneburg hercege 1204-1252 
81,375,493. - Mathilde von Brandenburg grófnı † 1261. 
 

81,375,494. - Henri, Brabant herceg 1207-1248 
81,375,495. - Sophie von Thüringen grófnı 1224-1275 
 

81,375,496. - Otto III, Brandenburg ırgrófja † 1267. 
81,375,497. - Béatrice Przemyslide cseh királyi hercegnı † 1286. 
 

81,375,498. - Hermann I. Henneberg grófja 1224-1290 
81,375,499. - Marguerite de Hollande grófnı † 1290. 
 

81,375,500. = 40,687,778 
81,375,501. = 40,687,779 
 

81,375,502. = 81,173,916 
81,375,503. = 81,173,917 
 

81,375,504. - Conrad I. Piast, Mazóvia hercege kb. 1187-1247 
81,375,505. - Agafia (Rurikides) Przemysl hercegnıje † 1247 
 

81,375,506. - Daniel (Rurikides), Galicia királya, Ruténia királya 1201-1264 
81,375,507. - Anna (Rurikides) Novgorod hercegnıje kb. 1205-/1252 
 

81,375,510. - Rostislav (Rurikides), Galícia hercege kb. 1225-1263 
81,375,511. - Árpádházi Anna, Magyarország hercegnıje * 1226 körül † 1270 után  
 

81,375,520. - Kasimir I. von Schlesien-Oppeln, Oppeln hercege † kb. 1230. 
81,375,521. - Viola of Bulgaria † 1251. 
 

81,375,522. = 81,375,490 
81,375,523. = 81,375,491 
 

81,375,524. - Alexandre (Rurikides), Belz hercege † 1234. 
81,375,525. - N. (Rurikides) 
 

81,375,528. - Boleslaw II von Schlesien, Liegnitz hercege  kb. 1222-1278 
81,375,529. - Hedwig, Anhalt hercegnıje 1228-1259 
 

81,375,530. = 40,687,748 
81,375,531. = 40,687,749 
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81,375,532. - Casimir I. Piast, Kujávia hercege 1211-1267/1273 
81,375,533. - Euphrosine von Schlesien-Oppeln Oppeln hercegnıje 1229 † kb 1292. 
 

81,375,534. - Boleslas Piast, Kalisz hercege  †1279. 
81,375,535.. Árpádházi Jolán, Magyarország hercegnıje 1244-1297 
 

81,375,552. - Bernhard III (Askanier), Szászország hercege 1140-1212 
81,375,553. - Judith Piast kb. 1154 – kb. 1212 
 

81,375,554. = 81,375,492 
81,375,555. = 81,375,493 
 

81,375,556. = 40,687,814 
81,375,557. = 40,687,815 
 

81,375,558. - Burchard III von Hohenberg, Hohenberg grófja † 1253. 
81,375,559. - Mechtild von Tübingen grófnı 
 

81,375,560. - Gerhard von Arnstein, Lindow-Ruppin grófja † 1248. 
 

81,375,584. - Heinrich le Serein Wettin, Meißen ırgrófja 1216-1288 
81,375,585. - Konstanze von Babenberg osztrák hercegnı 1212-kb 1243 
 

81,375,586. - Friedrich II von Hohenstaufen, német-római császár 1194-1250 
81,375,587. - Isabel Plantagenêt, német-római császárné 1214-1241 
 

81,375,590. - Hermann III von Orlamünde † 1283. 
 

81,375,592. - Otto II von Wittelsbach, Bajorország hercege 1206-1253 
81,375,593. - Agnes Welf Braunschweig hercegnıje kb. 1201-1267 
 

81,375,594. = 40,687,778 
81,375,595. = 40,687,779 
 

81,375,600. = 20,343,906 
81,375,601. - Adelheid von Frontenhausen kb. 1190 - kb. 1245 
 

81,375,602. = 40,687,776 
81,375,603. = 40,687,777 
 

81,375,604. = 81,173,916 
81,375,605. = 81,173,917 
 

81,375,606. - Albert II Le Troubadour von Hohenberg, Zollern-Hohenberg grófja kb. 1235-
1298 

81,375,607. – N. N † 1282. 
 

81,375,608. - Berthold V von Henneberg, Schladen grófja 1245-1284 
81,375,609. - Sophie von Schwarzburg grófnı † 1279. 
 

81,375,610. - Heinrich, Hessen (land)grófja 1244-1308 
81,375,611. - Adelheid von Braunschweig-Lüneburg hercegnı kb. 1245-1274 
 

81,375,616. - Przemysl Ottokar I. Przemyslide, Csehország királya kb. 1160-1230 
81,375,617. – Árpádházi Konstancia, Cseh királyné, Magyarország hercegnıje 1180-1240 
 

81,375,618. - Philipp von Hohenstaufen, Németország királya kb. 1177-1208 
81,375,619. - Eirene Angelina, bizánci hercegnı 1180-1208 
 

81,375,624. - Friedrich von Zollern † 1142. 
 

81,375,626. - Konrad II von Raabs † kb. 1190. 
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81,375,628. - Rudolf II der Alte, Habsburg gróf † 1232. 
81,375,629. - Agnes von Staufen † kb. 1252. 
 

81,375,630. - Ulrich III. Kyburg grófja † kb. 1227. 
81,375,631. - Anna Zähringen hercegnı 
 

81,375,640. = 81,375,528 
81,375,641. = 81,375,529 
 

81,375,642. = 81,375,534 
81,375,643. = 81,375,535 
 

81,375,652. - Louis I. de Savoie, Vaud ura kb. 1254-1302 
81,375,653. - Jeanne de Montfort Squillache grófnıje kb. 1250-1341 
 

81,375,654. - Jean de Chalon, d'Arlay ura 1259-1316 
81,375,655. - Marguerite de Bourgogne, Vitteaux úrnıje † 1300. 
 

81,375,664. = 40,687,760 
81,375,665. = 40,687,761 
 

81,375,668. - Pribislaw I. de Parchim von Mecklenburg 
81,375,669. - N. von Friesack 
 

81,375,670. - Msciwoj II. Pomeránia hercege 1220/1222-1294 
81,375,671. - Jutta Wettin Brehna grófja 
 

81,375,672. - Albrecht von Sternberg † 1287. 
 

81,376,040. György (Nevnai család) (okirati elıfordulása: 1232-1256) 
Comes. 

 

81,376,044. Keled (Kórógyi család) † 1241. 
Comes. 
A tatárjárás során megölték.  

81,376,045. N. Macha (okirati elıfordulása: 1243) 
 

81,379,072. Henrik (Hosszútóthy család) 
 

81,379,104. Geregye nb. Barnabás (Egervári család) (okirati elıfordulása: 1255) 
 

81,379,112. „oszkói” Itemér (Mákvai család) (okirati elıfordulása: 1236) 
 

81,395,712. Lóna László (Lónyay család) (okirati elıfordulása: 1242) 
A család Elıdtıl Szabolcs vezér apjától eredezteti magát. 
1245-ben IV. Béla király oklevelében említi, hogy László a bécsújhelyi csatában vitézül küzdött, és (!) apja, 

és György testvére elesett mellette. Az okirat László apjaként Lónyát nevezi meg. Az okirattal a király 
több birtokot adományoz: Szentiván, Kecsked, Devecser, Noszoly, Búza stb. Az oklevél tartalmát egyes 
szakértık úgy értelmezik, hogy László ıse, Lónyai György 1032 elıtt tulajdonos lehetett ezeknek. 

 

81,395,716. Sándor (Szentgyörgyi család) (okirati elıfordulása: 1203-1235) 
1209-1213 között somogyi ispán. 
1214-1215 között újvári ispán. 
1216-1217 között, majd 1234-1235 között pohárnokmester. 
1235-ben lovászmester. 

 

81,397,312. Józsa (Károlyi család) 
 

81,397,952. Erdı (Csire család) 
81,397,953. Debreceni Dózsa nıvére N. 
 

81,398,104. Rátót nb. Loránd (Paksy család) (okirati elıfordulása: 1241-1278) † 1278. jan. 1. 
– 1278. márc. 2.  
1241-ben lovászmester. 
1241-ben a Muhi csatában hadvezér. 
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1241-1242 között pohárnokmester. 
1242-1246 között asztalnokmester. 
1242-1244 között nyitrai ispán. 
1244-1246 között soproni ispán.  
1246. nyarán a Lajtamenti csatában vereséget szenvedett. 
1246. június – 1248. szeptember között országbíró. 
1248. szeptember – 1261. augusztus/szeptember között nádor. 
1248-1260 között pozsonyi ispán.  
1258-tıl kezdve az övé volt Petnye castrum. 
1260-ban IV. Béla király a csehekkel szembeni vereség után jóváhagyta az általa képviselt békepontokat.  
1272. november – 1273. január/május között ismét nádor. 
1273. június – október között újra nádor. 
1273-ban hadvezér Gyır és Nagyszombat védelmében. 
1274. szeptember – 1275. június között ismét nádor. 
1275-1276 között szlavon bán és Klissza ispánja. 
1277-ben országbíró és szlavon bán.  
Nagyon sok okiratban szerepel, fıleg hivatalos iratokban. 

 

81,398,106. Visontai Pál (okirati elıfordulása: 1271-1298) 
Comes. 
„Kompolthy”, „Hevesi”, és „Detki” Pál néven is ismert. 
1274-ben besztercei ispán. 
1274-ben radnai ispán. 

 

81,398,272. Márton (Kecseti család) 
 

81,398,304. Semjén (Szentkirályi család)  
Telegdi székely. 

 

81,398,384. Urkund (Detrehi Urkundfi család)  
 

81,399,552. =20,343,816 
 

81,399,616. Rátót nb. „Vak” Dezsı (Serkei család) (okirati elıfordulása: 1275-1308) 
1290-1304 között gömöri ispán. 
1299-1308 között borsodi fıispán. 
1303-ban István nádor sponsusa. 
Valószínőleg ı építette (vagy fejezte be) Serke (akkor Kapla) várának építését. 

81,399,617. Ákos nb. István nádor lánya (okirati elıfordulása: 1303) 
 

81,399,620. Telegdi Tamás (okirati elıfordulása: 1256-1299) † 1299-1308 között 
Comes. 
1256-ban osztályt tartanak, azonban az oroszlánosi monostor a nemzetség közös birtokában marad, 

amelybıl per keletkezik késıbb. 
1256.03.29.-1257.03.21. között valamikor Aranyoson kelt IV. Béla király oklevele Bertély, Sokolyos, Telegd 

és Szabolcs birtokok elválasztására. 
1264-ben Bertény, Sonkolos és Jófamezı birtokokkal kapcsolatos perben szerepel. 
1271-ben sikerült Thelegd és Zabolcs perben vitatott határait ítélettel megállapítani. 
Sokáig Egyházaskéren tartotta fenn a kúriáját, azonban a szentszéki kunok 1281-ben a kuriát és Tömörkény 

faluját felégették, rokonait megölték (más forrás szerint ez 1284-ben történt). Alig tudott elmenekülni, 
okleveleit elrejtette a tömörkényi templom ablakmélyedésébe, és a Tiszát átúszva menekült meg. 

1285.04.26. napján a király Szentlırinc, Kisfalu, Malomszeg, Ladán, Palota, Pradanmonostor, Boldog-
asszonyfalva, Zanáth, Themerkén, Kér, Paducy, Agar, Agarfoka és Agartó, Halastó, Choka, Rasan-
Szentmiklós, Kökényes fele, Rabey fele, Zombor fele, Csávás fele és Kalántelek fele ügyében megkért 
védelmet megadta számára. 

1296-ban a csanádi káptalan elıtt Palota birtokátátadta Turnus Miklós comesnek, majd Csanád megyébıl 
1299-ben elköltözött. 

Bihar megyébe költözött, Telegdre.  
 

81,399,632. László (Laczkfi család) (okirati elıfordulása: 1307-1313) 
1307-ben erdélyi vajda, szolnoki fıispán. 
İ volt az, aki az ellenkirály Ottót (aki megkoronáztatta magát 1305-ben) 1307-ben Erdélyben elfogta, és 

csak akkor engedte szabadon, amikor az megesküdött arra, hogy lemond a magyar királyságról. 
 

81,399,636. Endre (Németi család) (okirati elıfordulása: 1274-1289) † 1289-1292 között 
Bán. 
1274.08.16. napján László király megbízta ıt és társát, hogy védelmezzék két árva netécsi birtokát 

különösen Gutkeled nembeli Apaj ellen.  
1289-ben még szerepel okiratban. 
1292-ben már nem él.  
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81,399,640. gyarmati Miklós (Nadányi család) † 1321 elıtt 
 

81,399,712. = 10,148,224. 
 

81,399,714. Eugenius (Rihnói család) (okirati elıfordulása: 1276-1303) † 1304 
Comes. 
1293-ban ı és Péter testvérének István fia és mások békebírák segítségével Rudna és Dubra vitás határait 

megállapították. 
1300-ban Danussal osztályt tett. 

 

81,399,736. „Garai” „Kazal” Pál (garai Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1310-1353) † 
1353. jún. 26. elıtt 
1310-ben pozsegai várnagy. 
1316-1328 között bodrogi ispán, kıszegi várnagy. 
1320-1328 között macsói bán, valkói ispán. 
1323-1328 között szerémi ispán. 
1330-ben báró. 
1331-1336 között királynéi udvarbíró. 
1332-ben szatmári ispán. 
1334-1353 között királynéi tárnokmester. 

81,399,737. Nekcsei Kós (okirati elıfordulása: 1336) 
Ásatás során (Balota) elıkerült karperece, ahol griffes vereten szerepel „Armella Consortis Pauli Bani Dem”. 
Kıhegyi Mihály azonosítota az ı tárgyaként a karperecet. 

 

81,399,744. Zsidó nb. Gábor (Csarnavodai család) (okirati elıfordulása: 1261-1268) † 1268-
1274  
Comes, magiszter. 
1261-ben osztályt tartottak az ısi birtok felett.  
1268-ban Vasvári szomszéd birtokosaként említik. 
Káta nb. Lázári-ág alapítója. 

 

81,399,760. (gerepsei) Konrád (Kistárkányi család) (okirati elıfordulása: 1282) 
Comes. 
Másképpen kistárkányi Boda Konrád néven is nevezték. 

 

81,400,576. Szalóc (Czibak család) (okirati elıfordulása:1265-1291) 
Comes. 

 

81,400,832. Onch (Anth) (bethleni Bethlen család) (okirati elıfordulása: 1199-1217) 
 

81,401,152. Almai (Almamelléki) Martonos (Antimus család) 
 

81,401,216. Miklós (Dárói Majos család) (okirati elıfordulása: 1208-1231) 
1208-ban és 1213-ban vasvári ispán. 
1208-ban megkapott lindvai uradalmon ı (vagy utódai) építették Felsılendva castrumot. 
1214-ben fejéri ispán. 

 

81,401,220. Héder (Hédervári család) (okirati elıfordulása: 1210-1223) 
1223-ban gyıri ispán. 

 

81,430,528. Szkárosi N. (Kerepeczi család) 
 

81,430,532. Pál (Balkányi család)  
 

81,438,720. Kalandai Péter (Kornis család) 
 

81,438,976. Hont (Jánoky család) 
Comes. 

 

81,439,240. Buus nb. N. (Zichy család) 
Nyitrai várjobbágy. 

 

81,439,232. Fáncs (Fánchy család) (okirati elıfordulása: 1280-1318) 
 

81,445,120. Jakab (Lánczi család) (okirati elıfordulása: 1340) 
 

81,453,056. Sándor (Monoky család) 
 

81,453,064. Vécs (Apród család)  
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81,456,640. = 20,334,592. 
 

81,456,642. Zsámbéki Miklós (okirati elıfordulása: 1275-1276) 
 

81,459,200. melléthei Thiwald (Barna család) (okirati elıfordulása: 1217-1226); temetve, 
Özörény 
1217-ben II. András szentföldi hadjáratában harcolt. Ezért és azért, mert a király táborában megvadult 

bikát egyedül megölt (sokakat megmentve), és más vitézsége miatt is kapta Özörényt. 
1226-ban gömöri várkatona. 

 

81,459,984. Tekus / Tekes (Jolsvafıi család) (okirati elıfordulása: 1224-1270) 
1244-1245 között komáromi ispán. 
1247-1249 között, 1261-1262 között és 1270-ben sárosi fıispán. 
1249-ben megvette testvéreivel együtt Zsirost és Martonyit. 
Jenı várát ı építette fel. 

 

81,483,008. Salamon (Pónya család) 
 

81,486,848. Batu Khan Arany Horda kánja 1205 † 1255 
 

81,487,752. Mihály / Mikula (Jánosvajdafalvi - Bassarab családból) 
Havaselvi vajda. 

 

81,491,016. Tellesbrunni Bernold (okirati elıfordulása: 1286-1298) 
1288.05.16. napján az Albert hercegre felesküvık között volt. 
1291-ben Pozsony és Esztergom elfoglalásában osztrák részrıl vett részt. Esztergom és környékét felégette, 

sanyargatta az ott élıket, így végül a békekötés értelmében neki kellett volna megtérítenie a károkat, de 
kijelentette, hogy erre nem képes. Ezután a király volt kénytelen kártalanítani az érsekséget azzal, hogy 
Rozsnyóbánya városát (!) odaajándékozta. 

1298.11.21. napján I. Albrecht Ausztria hőbérével fiait megajándékozó okirat eskütevıje. 
 

81,491,200. Bı nb. Izsép (Thuz Család) (okirati elıfordulása: 1226-1241) † elesett, Muhi, 1241. 
ápr. 11.  
1226-ban comes, pristaldus (bírósági végrehajtó, aki ügyvédi feladatokat is ellátott). 
1241 elıtt a késıbbi Kálmán király hercegi pohárnokmestere. 
Muhinál hısi halált halt. 

 

81,491,472. Miske (Kıvágóörsi család) (okirati elıfordulása: 1222-1227) 
Comes. 

81,491,473. N. Margit (okirati elıfordulása: 1258) 
 

81,491,488. Gergely (Gutori család) 
 
 

28. generáció 
 

162,339,224. Csanád nb. Mihály (Vejtehi család) (okirati elıfordulása: 1256) 
 

162,344,960. Gergely (Zrínyi család) (okirati elıfordulása: 1184) 
 

162,344,992. Jerindo (Frangepán család) (okirati elıfordulása: 1209) 
1209-ben a III. Béla király († 1196) által korábban Frangepán Bertalannak adott javakat (mivel Bertalannak 

nem maradtak gyermekei) II. András király neki adja( Bertalan hozzájárulásával). 
II. András királytól kapta Vinodol-t, ami Modrus-Fiume megyében található. 

 

162,347,264. - Azzo VI. d'Este † 1212. 
162,347,265. - Alix de Châtillon † 1235. 
 

162,347,272. - Ugo Fieschi, Lavagna grófja 1140-1214 
162,347,273. - N. Grillo 
 

162,347,274. - Raimondo della Volta 
 

162,347,288. - Guido Lupi, Soragna márkija † 1215. 
162,347,289. - N. Rossi 
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162,347,648. - Sigerio Ruffo † 1250. 
162,347,649. - Belladama N 
 

162,347,650. - Tomasso II. d'Aquino kb. 1226-1273 
162,347,651. - Margaretha von Hohenstaufen római császári hercegnı †1298. 
 

162,347,792. - Alfonso IX. de Castilla, León királya 1171-1230 
162,347,793. - Berenguela, Kasztília királynéja 1180-1246 
 

162,347,794. = 81,375,618 
162,347,795. = 81,375,619 
162,347,796. - Thomas I. Savoya grófja kb. 1178-1233 
162,347,797. - Béatrice Marguerite de Genève grófnı † 1257. 
 

162,347,798. - Barral, Baux hercege kb. 1200-1268 
162,347,799. - Sibylle d'Anduze 1212-1279 
 

162,347,800. = 81,173,920 
162,347,801. = 81,173,921 
 

162,347,802. - Louis IX. (Capétiens), Franciaország királya 1214-1270 
162,347,803. - Marguerite de Provence, Franciaország királynéja 1221-1295 
 

162,347,804. - Nuño González "el Bueno", Lara ura † 1275. 
162,347,805. - Teresa Alfonso Kasztília infánsának leánya 
 

162,347,806. - Diego López de Haro, Vizcaya ura † 1254. 
162,347,807. - Constance de Béarn várgrófnı (vicomtesse) 
 

162,347,808. - Jaime I el Conquistador, Aragónia királya 1207-1276 
162,347,809. - Árpádházi Jolánta, Aragónia királynéja, Magyarország hercegnıje kb. 1215-

1251 
 

162,347,810. - Manfred von Hohenstaufen, Szicília királya 1232-1266 
162,347,811. - Béatrice de Savoie Aoste hercegnıje † 1257. 
 

162,347,812. - Charles I. d'Anjou, Nápoly királya 1226-1285 
162,347,813. - Béatrice, Provence grófnıje 1234-1267 
 

162,347,814. - Árpádházi V. István, Magyarország királya 1240-1272 
162,347,815. - Élisabeth de Coumanie kun hercegnı † 1290. 
 

162,347,816. - Bernardo Guillén de Montpellier Montpellier ura † 1237. 
162,347,817. - Jussiana de Entenza, Alcolea bárónıje † 1213. 
 

162,347,822. - Alvaro, Urgel grófja 1239-1268 
162,347,823. - Constanza de Moncada 
 

162,347,832. - Meinhard III. Görz grófja kb. 1192-1258 
162,347,833. - Adelheid, Tirol grófnıje † 1279. 
 

162,347,834. = 81,375,592 
162,347,835. = 81,375,593 
 

162,347,840. = 81,173,896 
162,347,841. = 81,173,897 
 

162,347,842. = 162,347,808 
162,347,843. = 162,347,809 
 

162,347,844. = 162,347,792 



————    530530530530    ———— 

 
 

162,347,845. = 162,347,793 
 

162,347,846. - D. Alfonso Telles o de Córdoba, Menezes ura 
162,347,847. - Maria Anes de Lima 
 

162,347,848. - D. Afonso II. o Gordo, Portugália királya 1185-1223 
162,347,849 - Urraca. de Castilla, Portugália királynéja 1185-1220 
 

162,347,850 = 81,173,920 
162,347,851 - Mayor Guillén de Guzmán 
 

162,347,856 - Guillén Pérez de Guzmán † 1233. 
162,347,857 - Maria Gonzalez Girón 
 

162,347,858 - Alfonso Anes de Brizuela 
 

162,347,860 - Rodrigo González Girón † 1256. 
162,347,861 - Teresa Arias Quixada 
 

162,347,862 - Diego Gómez de Castañeda 
162,347,863. - Mayor Alvarez de Asturias 
 

162,347,864. - Ponce Velaz de Cabrera † 1202. 
162,347,865. - Théresa de Berox 
 

162,347,866. = 162,347,792 
162,347,867. - Aldonça Martins da Silva 
 

162,347,868. - Suer Telliz (de Menezes) † 1225. 
162,347,869. - Sancha Gutierrez de Castro 
 

162,347,870. - João Garcia de Souza † 1250. 
162,347,871. - Urrakb. Fernandes de Lumiares 
 

162,347,888. - D. Fernán Gutiérrez de Castro, Castro Xerez ura † 1248. 
162,347,889. - Melia Íñiguez de Mendoza 
 

162,347,890 - D. Rodrigo Alfonso de Castilla, Aliger ura kb. 1210-1252 
162,347,891. - Inés Rodríguez de Cabrera 
 

162,347,894. - D. Alfonso Telles o Tição de Menezes † 1257. 
162,347,895. - Mayor González Girón 
 

162,347,896. - Paio Soares de Valadares, Valadares ura 
162,347,897. - Elvira Vasques de Soverosa 
 

162,347,898. - D. Ponço Afonso de Baião † 1235. 
162,347,899. - Mor Martins de Riba-de-Vizela 
 

162,347,900. - Martim Pires de Chacim 
162,347,901. - Fruilhe Nunes de Bragançãos 
 

162,348,128. - Vuk Nemanja, Zeta hercege † 1208. 
 

162,348,178. - Iwan Asen II. Bolgár cár 1190-1241 
162,348,179. - Eirena Doukaina Angelina Bolgár cárné † 1241. 
 

162,348,192. - Alexios Palaiologos 
162,348,193. - Eirene Komnena Kantakuzena 
 

162,348,194. - Alexios Palaiologos † 1201. 
162,348,195. - Eirena Angelina  kb. 1172-1203 
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162,348,196 - Isaakios Vatatzes † 1261. 
162,348,198 - Ioannes Komnenos Angelos † 1259. 
 

162,348,200 - Guillaume VI. di Monferrato, Montferrat márkija  kb. 1170-1225 
162,348,201 - Berthe de Clavesana  kb. 1180-1224 
 

162,348,202 = 81,173,898 
162,348,203 - Marguerite de Bourgogne Burgundia hercegnıje 1192-1242 
 

162,365,252. Vaja nb. Lambert (okirati elıfordulása: 1267-1280) 
1267-ben birtokperben egyezkedett. 

 

162,369,664. Mór (Gyulai család) (okirati elıfordulása: 1193-1203) † 1203-1208  
1182-ben körül szlavón (tengermelléki) bán.  
Óváron volt birtoka.  
1193-1203 között mosoni ispán.  
1193-ben Besenyı (Somogy) melletti birtokosa. 
Csépán és Pat nádorok és Saul kalocsai érsek testvére. 

 

162,369,672. Simon (Siklósi család) 
 

162,372,768. Baár  (Szeri Pósa család) 
 

162,373,032. Csák nb. Demeter (okirati elıfordulása: 1217-1246) † 1245. ápr 26. – 1245. jú-
niusa között 
II. András király kedvelt és hőséges embere. 
1217-1230 között asztalnokmester. 
1217-1218 évben részt vett II. András király Szentföldre vezetett hadjáratában. 
1219-1222 között vasi ispán. 
1224-1229 között pozsonyi ispán. 
1230-ban II. András király hőségérıl letért és Béla ifjabb királyhoz pártolt át. 
1232-1234 között udvarispán. 
1233-1234 között országbíró. 
1233-1234 között bácsi ispán. 
1238-1241 között csanádi ispán. 
1242-1244 között országbíró. 
1242-1244 között mosoni ispán. 
1246-ban országbíró és bodrogi ispán. 
Engel Pál szerint 1254-ig fordul elı élıként okiratokban, ekkor magiszterként jelzi az irat ıt. 

 

162,373,036.  Kıszegi Henrik (okirati elıfordulása: 1244-1274) 
1244-1245 között vasi ispán. 
1247-1260 között somogyi ispán. 
1254-1260 között országbíró. 
1260-1263 között pozsonyi ispán. 
1260-1267 között nádor. 
1265-ben az isaszegi csatában fiával (Miklós) IV. Béla király oldalán harcolt, majd itt vereségük után István 

(ifjabb király) fogságba vette, majd szabadon engedte ıket. 
1267-1270 között szlavón bán. 
1272-1273 között ozorai bán. 
1272-1273 között sói bán. 
1273-1274 között ismét szlavón bán. 
1274-ben a fövenyi csatában Miklós fiával együtt András herceg seregében harcolt. 
Adományba kapta valamikor Borostyánkı várát (Vas vármegye). 
Somogyvárat megszállva tartotta, fiától, 1316-ban foglalta el Károly Róbert király. 

 

162,657,472. Don (Fáy család) (okirati elıfordulása: 1241-1243) 
1241-ben a muhi csatában a menekülı IV. Béla királynak átadta saját lovát, ı pedig halottak közé feküdt és 

éjszaka  szökött  meg.  Állítólag  a  lovának neve (családi legenda szerint) „Daru” volt, ez a címerben is 
megjelenik. 

Címerük is a ló felajánlásának képét rögzíti. 
1243-ban ı és testvére adományba kapta Fáj birtokot. 

 

162,707,392. Héder / Heidrich de genere Héder (Hédervári család) † 1164 után 
Karintiából települt be, Hédervárt kapta adományként. 
1146-ban ispán.  
1150-1157 között országbíró, udvarispán. 
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1158. januárban királyi megbízással vett részt a regensburgi birodalmi győlésen hol II. Géza király testvére 
István herceg  állításait cáfolták, és így elérték, hogy Barbarossa Frigyes Istvántól megvonta támoga-
tását. 

1162-1164 között nádor III. István király uralkodása alatt. 
 

162,707,456. Panyit (Csaholyi család) 
 

162,716,768. = 20,296,608 
 

162,716,772. Henc (Hencfi család) 
Ispán a XIII. század közepén, talán azonos az 1279-ben kamaraispánságot ellátó „Hench”-el. 

 

162,724,352. Becsegergely nb. Gegös (Apafi család) (okirati elıfordulása: 1298-1340) 
Magiszter. 
Almakeréki (nagyfalui) néven is ismert. 

 

162,724,356. Lépes Miklós (okirati elıfordulása: 1319-1326) 
1319-ben Bechey Imre Beregi birtokán hatalmaskodott. 
1320-ban Nevnai Treutel Miklós (5,079,858) fratere. 
1326. mással együtt Chanakezu falu egyharmadát Szántó nevü birtokért elcserélte. 
A váraskeszi Lépes család alapítója. 

 

162,724,358. Gerlai János 
 

162,724,360. Járai Mihály (Váradjai család) 
 

162,724,368. = 40,684,784 
 

162,724,480. „Szentmártoni” Tamás (losonczi Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1302-
1361)  
1315-1320 között székelyispán.  
1319 elıtt nem sokkal építette Mentıvár castrumot. 
1328-1329 között vasi ispán, sárvári várnagy.  
1329-ben a korábban felgyújtott, de helyreállított Divény vára az övé (és Istváné) volt. 

 

162,724,484. Gönyői Tamás (okirati elıfordulása: 1327-1358) † 1358. szept. 19. – 1358. nov. 
9. 
1328-1355 között csókakıi várnagy.  
1331-1341 között gesztesi várnagy.  
1330-ban részt vett Károly Róber királyt havasalföldi hadjáratában.  
1333-ban elkísérte Károly Róbertet Nápolyba. 
1335-ben Nápolyba ment Károly Róbert utasítására, hogy András hercegrıl hírt hozzon.  
1338-1339 között turóci és zólyomi ispán. 
1338-1350 között liptói ispán. 
1343-ban Erzsébet özvegy királyné kíséretében Nápolyba utazott. 
1343-ban az avignoni követség tagja. 
1349-1350 között kırösi és rojcsai ispán. 
1351-ben szolnoki ispán. 
1351. február – május között erdélyi vajda. 
1353-1358 között ajtónállómester. 
1354 óbudai várnagy. 
Jelentıs birtokadományokat kapott, és maga is vásárolt birtokokat. 
Sok okiratban szerepel.  

 

162,724,624. Tamás (Velikei család) (okirati elıfordulása: 1306) 
Magiszter. 
 

162,728,320. Bogomér (Szobonya család) (okirati elıfordulása: 1244) 
Comes. 

 

162,731,512. Móricz de genere Pók (Medgyesallyi család) (okirati elıfordulása: 1241-1269)  
† 1269  
1241-ben a muhi csatában megmentette IV. Béla király életét, akinek végig híve maradt, vele menekült 

Nyitra várába. 
1242.10.03. IV. Béla királyt elszállásolja Mórichidán. 
1242-1246 között pohárnokmester.  
1243-1244 között gyıri ispán. 
1246-ban adományba kapta a füleki uradalmat. 
1247-1250 között asztalnokmester.  
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1246-1261 között nyitrai ispán. 
1251-1259 között királynéi udvarispán. 
1256-ban vendége volt Rátót nb. Lóránd (81,398,104). 
1260-1270 tárnokmester és baranyai ispán. 
1262-ben bácsi ispán. 
1265-1266 körül illetve 1267-1268 között baranyai ispán. 
Megalapította a mórichidai prépostságot. 
1266.11.20. IV. Béla az ország hat bárója között említi. 
IV. Béla királytól adományba kapta Szigliget várát. 
Sok okiratban szerepel. 

162,731,513. Rátót nembeli Domokos leánya † 1267.  
 

162,731,514. Dárói Moys (Majos) (okirati elıfordulása: 1245-1280) * 1210 körül † 1280. 
szept. 26 – 1280. dec. 30. között 
1251-1254 között lovászmester. 
1254-1256 között gorai ispán. 
1256-1258 között orbászi ispán. 
1256 (1251 ?) -1259 között asztalnokmester. 
1260-ban Dombóvár közelében (Ábrahám) ciszterci monostort alapított, melynek adományokat juttatott. 
1260-1268 között Béla herceg tárnokmestere. 
1260-1267 között somogyi ispán. 
1263-1267 között varasdi ispán. 
1264-ben bihari ispán. 
1270-1272 között soproni ispán.  
1270-ben szebeni ispán. 
1270.május - 1272. június között nádor. 
1272-ben szlavón bán, soproni ispán. 
1273-1274 és 1275-1276 között somogyi ispán. 
1274-1276 között királynéi tárnokmester. 
1274-1275 között szepesi ispán. 
1275 királynéi udvarbíró, udvarispán 
1276-tól országbíró és somogyi, vasi ispán. 
1277-tıl haláláig királynéi tárnokmester. 
Sok okiratban szerepel. 

162,731,515. Erzsébet / Sabina (Árpádházi) 
Személye kérdéses. Baczkamadarasi Kis Bálint: Az Árpádok királyi vére Magyarország családjaiban (Bp. 

1895.) címő munkájában "Árpádházi kir. hercegnınek" nevezi, ott "ismeretlen" keresztnevü hölgyre épül 
a munka. Sándor József: Magyarország kormányzója és népe az árpádházi magyar királyok vérében (Bp. 
1937. p 582.) címő könyve is ezt a változatot fogadja el. Legutóbb Rihmer Aurél közölt egy újabb, 
részletes elgondolást, mely szerint a feleség –Sabina- II. András király házasságon kívül született leánya 
volna (NOBILITAS 2010). 

 

162,738,272. Kajol (Somosi Kajol család) 
 

162,738,306. Szoboszló Péter (okirati elıfordulása: 1278-1297) 
1278-ban részt vett a morvamezei csatában, és vitézsége fejében Kendi birtokot kapot. 
A birtokához megszerezte a közeli földeket, és Kiskereskény egy részét. Mivel a birtokszerzése miatt 

megtagadták a papok a gyónásbeli feloldozást, a földeket 1283-ban visszaadta. 
1290-ben vásárolt kétekényi földet Agacson. 
1295-ben és 1297-ben Csák Máté meghatalmazottja és követe egy ingatlancsere során. 

 

162,738,320. Füle (Szeretvai család) (okirati elıfordulása: 1219-1249) 
Bán, halicsi helytartó. 
1220-ban szereplı Füle alnádor ı lehet. 
1231-1232 között asztalnokmester. 
1234-ben soproni ispán. 

 

162,738,328. = 81,369,152 
162,738,329. = 81,369,153 
 

162,739,136. Kacsics nb. Mihály (Szécsényi család) (okirati elıfordulása: 1212-1228) † 1228 
után 
1209-ben bihari ispán. 
1209-1212 között erdélyi vajda. 
1212-ben testvérével, Simonnal szlavón bán.  
Testvére volt az a Simon szlavón bán, aki Péter ispánnal 1213.09.28. napján meggyilkolta Gertrúd királynét. 

A királyné elleni merénylet elıkészítésében valószínőleg Mihály is részt vett. 
 

162,743,344. Sükösd (Nekcsei család) 
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162,743,500 - Dietrich II. von Liechtenstein 
162,743,501 - Margareta N 
 

162,743,508 - Uroš Prvi Veliki Kralj Nemanja, Szerbia királya † 1280. 
162,743,509 - Hélène Angelina Szerbia királynéja  kb. 1237-1314 
 

162,743,510 = 162,347,814 
162,743,511 = 162,347,815 
 

162,743,528 - Friedrich von Truhendingen †1274. 
162,743,529 - Margareta von Andechs Meránia hercegnıje † 1271. 
 

162,743,530 - Ulrich I der Stifter, Württenberg grófja kb. 1222-1265 
162,743,531 - Mathilde Zähringen badeni grófnı † kb. 1258. 
 

162,743,532 - Gerlach I von Isenburg, Limburg ura † 1289. 
162,743,533 - Imagina von Bliescastel grófnı 
 

162,743,534 - Otto III, Ravensberg grófja  † 1305. 
162,743,535 - Hedwig zur Lippe grófnı † 1315. 
 

162,743,536 = 162,347,832 
162,743,537 = 162,347,833 
 

162,743,538 = 40,687,744 
162,743,539 = 40,687,745 
 

162,743,542 - Walter V. Vaz bárója (freiherr) † 1284. 
162,743,543 - Liukarda von Kirchberg  † 1326. 
 

162,743,548 - Hartmann I. von Montfort, Werdenberg grófja  † 1271. 
162,743,549 - Elisabeth von Ortenberg  † 1305. 
 

162,747,136. Ervin / Imre (Vízaknay család)  
Besztercei ispán. 
Az az 1222.05.20. II. András király által kelt oklevél, mely a vízaknai gerébházat és kiváltságait neki adta 

volna, egy XVI. századi gyanús átiratból ismeret. 
 

162,748,416. Farkas (Guthi-Országh család) 
 

162,748,544. Reynold (Rozgonyi család) (okirati elıfordulása: 1215-1240) 
1215-ben pristaldus. 
1237-1238 között veszprémi fıispán. 

 

162,748,548. Hont (Túri család)  
Comes. 

 

162,748,560. Benedek (Merse család) (okirati elıfordulása: 1258) 
1258-ban Lipcse várában IV. Béla király „Ugrough” nevő birtokkal adományozta meg. 
1258-ban Ugróc birtokosa. 

 

162,748,562. Aba nb. Bodon 
 

162,748,568. Aba nb. Lápispataki Vejteh / Vejte (Zsegnyei család) (okirati elıfordulása: 
1275-1284) 

 

162,748,672. = 325,598,544 
 

162,748,800. Gúg (Újlaki család) 
 

162,748,808. Gilét (Zsámboki család) (okirati elıfordulása: 1258-1266) † 1266 után 
1258-ban királynéi pohárnokmester és tárnokispán. 

 

162,749,440. Tétény nb. Benedek (Pekri család) 
Comes. 
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162,750,544. Aba nb. Makján (Debrıi család) 
Comes. 

 

162,750,976. - Heinrich I. von Schlesien, Krakau hercege † 1238. 
162,750,977. - Hedwig von Andechs Meránia hercegnıje  1174  † 1243. 
 

162,750,978. = 81,375,616 
162,750,979. = 81,375,617 
 

162,750,980. - Otton Piast, Poznan hercege kb. 1145-1194 
162,750,981. - Viatcheslava (Rurikides) halicsi hercegnı  † 1200. 
 

162,750,982. - Mestwin I. Pomeránia hercege † 1213/1214. 
162,750,983. - Swinislawa Piast kb. 1165-1228/1229 
 

162,750,984. - Wilhelm Welf, Braunschweig-Lüneburg hercege 1184-1213 
162,750,985. - Hélène de Danemark, Dánia hercegnıje † 1233. 
 

162,750,986. - Albrecht II. Brandenburg ırgrófja kb. 1176-1220 
162,750,98.7 - Mathilde Wettin grófnıje † 1255. 
 

162,750,988. - Hendrick van Brabant, Brabant hercege  kb. 1160-1235 
162,750,989. - Mathilde de Lorraine grófnı 1170 - kb. 1210. 
 

162,750,990. - Ludwig IV. "der Heilige", Türingia grófja (landgraf) 1200-1227 
162,750,991. - Árpádházi Szent Erzsébet, Magyarország hercegnıje 1207-1231 
 

162,750,992. = 162,750,986 
162,750,993. = 162,750,987 
 

162,750,994. = 40,687,808 
162,750,995. = 40,687,809 
 

162,750,996. - Poppo VII. Henneberg grófja  † 1245. 
162,750,997. - Jutta von Thüringen grófnı  kb. 1183-1235 
 

162,750,998. - Florent IV. Hollandia grófja 1210-1234 
162,750,999. - Mathilde de Brabant hercegnı † 1267. 
 

162,751,008. - Casimir II. Piast, Nagy-Lengyelország hercege 1138-1194 
162,751,009. - Helena Znojemska 
 

162,751,010. - Sviatoslav (Rurikides), Przemysl hercege 1177-1211 
162,751,011. - Iaroslava (Rurikides) Novgorod hercegnıje 
 

162,751,012. - Roman (Rurikides), Volhynie hercege 1160-1205 
 

162,751,014. - Mstislav le Hardi (Rurikides), Novgorod hercege 1176-1228 
162,751,015. - N. de Coumanie 
 

162,751,020 - Mikhaïl (Rurikides), Csernigov hercege kb. 1185-1246 
162,751,021. - N. (Rurikides) Volhynie hercegnıje † 1241. 
 

162,751,022. - Árpádházi IV. Béla, Magyarország királya 1206-1270 
162,751,023. - Maria Lascaris Magyarország királynéja 1206-1270 
 

162,751,040. - Mieszko I. von Schlesien, Oppeln hercege † 1211. 
162,751,041. - Ludmilla N † 1211. 
 

162,751,048. - Vsevolod (Rurikides), Belz hercege † 1195. 
 

162,751,050. - Vladimir III. (Rurikides) 1187-1239 
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162,751,056. = 81,375,488 
162,751,057. = 81,375,489 
 

162,751,058. - Heinrich I. von Sachsen, Anhalt grófja kb. 1170-1252 
162,751,059. - Irmgard, Türingia grófnıje (landgräfin) kb. 1197 – kb. 1244 
 

162,751,064. = 81,375,504 
162,751,065. = 81,375,505 
 

162,751,066. = 81,375,520 
162,751,067. = 81,375,521 
 

162,751,068. = 81,375,490 
162,751,069. = 81,375,491 
 

162,751,070. = 162,751,022 
162,751,071. = 162,751,023 
 

162,751,104. - Albrecht I. der Bär (Askanier), Szászország hercege 1096/1100-1170 
162,751,105. - Sophie von Winzenburg grófnı kb. 1100-1160 
 

162,751,106. - Mieszko III. le Vieux Piast, Nagy-Lengyelország hercege 1126-1202 
162,751,107. - Árpádházi Erzsébet, Magyarország hercegnıje kb. 1128-1155 
 

162,751,116. - Burchard II. Hohenberg grófja † 1217/1225 
162,751,117. - Willipurg von Aichelberg 
 

162,751,118. - Rudolf II. Tübingen grófja † 1248. 
162,751,119. - N. von Ronsberg grófnı 
 

162,751,168. - Dietrich l'Assailli Wettin, Meißen ırgrófja 1162-1221 
162,751,169. = 162,750,997 
 

162,751,170. - Leopold VI. der Glorreiche von Babenberg, osztrák herceg 1176/1177-1230 
162,751,171. - Theodora Angelina 1185/1189-1246 
 

162,751,172. - Heinrich VI. le Sévère von Hohenstaufen, német-római császár 1165-1197 
162,751,173. - Constance de Hauteville, Szicília királynıje 1154-1198 
 

162,751,174. - John I. Lackland Plantagenêt, Anglia királya 1166-1216 
162,751,175. - Isabelle d'Angoulême, Anglia királynıje 1186-1246 
 

162,751,180. - Albert I. von Orlamünde 1183-1244 
162,751,181. - Hedwig von Thüringen grófnı 
 

162,751,184. - Ludwig I. von Wittelsbach, Bajorország hercege 1174-1231 
162,751,185. - Ludmilla Przemyslide Csehország hercegnıje1170-1240 
 

162,751,186. - Heinrich I. Welf, Braunschweig hercege kb. 1173-1227 
162,751,187. - Agnes von Hohenstaufen rajnai palotagróf leánya 1176-1204 
 

162,751,212. = 81,375,558 
162,751,213. = 81,375,559 
 

162,751,216. - Heinrich III. von Henneberg, Schladen grófja † 1262. 
162,751,217. - Sophia Wettin grófnı †1280. 
 

162,751,218. - Günther VII. von Schwarzburg, Schwarzburg-Blankenburg grófja kb. 1210-
1275 

162,751,219. - Sophie von Orlamünde 
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162,751,220. = 81,375,494 
162,751,221. = 81,375,495 
 

162,751,222. = 81,375,492 
162,751,223. = 81,375,493 
 

162,751,232. - Vladislav II Przemyslide, Csehország királya † 1174. 
162,751,233. - Judith von Thüringen Csehország királynéja † 1174. 
 

162,751,234. - Árpádházi III. Béla,  Magyarország királya 1148-1196 
162,751,235. - Agnès de Châtillon, Magyarország királynéja † 1184. 
 

162,751,236. - Friedrich III Barbarossa von Hohenstaufen, Sváb herceg 1122-1190 
162,751,237. - Béatrice I. Burgundia grófnıje kb. 1145-1184 
 

162,751,238. - Isaakios II Angelos, bizánci császár kb. 1156-1204 
162,751,239. - Eirene Palaiologina bizánci császárné † 1185 
 

162,751,248. - Friedrich I von Zollern † kb. 1114. 
 

162,751,256. - Albrecht III der Reiche, Habsburg gróf  † 1199. 
162,751,257. - Ida von Pfullendorf Ramsperg grófnıje 
 

162,751,260. - Hartmann III, Kyburg grófja  † 1180. 
162,751,261. - Richenza von Lenzburg 
 

162,751,262. - Berthold IV Zähringen, Zähringen hercege † 1186. 
162,751,263. - Heilwich von Frohburg † kb. 1183. 
 

162,751,304. - Thomas II de Savoie, Maurienne grófja 1199-1259 
162,751,305. - Beatrice Fieschi Lavagna grófnıje † 1283. 
 

162,751,306. - Philippe de Montfort, Squillache grófja  kb. 1225-1270 
162,751,307. - Jeanne de Lévis Mirepoix (?) úrnıje kb. 1220-1284 
 

162,751,308. - Jean le Sage de Bourgogne, Chalon grófja 1190-1267 
162,751,309. - Laure de Commercy † 1275. 
 

162,751,310. - Hugues IV, Burgundia hercege 1213-1272 
162,751,311. - Béatrice de Champagne Navarra királyi hercegnıje † 1295. 
 

162,751,336. - Heinrich Burwin II von Mecklenburg, Mecklenburg hercege kb. 1170-1226 
162,751,337. - Kristina Sverkerätten, Svédország hercegnıje kb. 1180-1248 
 

162,751,340. - Swietopelk II, Pomeránia hercege  1190/1195-1266 
162,751,341. - Euphrosyne Wielkopolska kb. 1195-1235 
 

162,751,342. - Dietrich I Wettin, Brehna grófja † 1267. 
162,751,343. - Eudoxia Piast 
 

162,751,344. - Zidislaw I von Sternberg † 1290. 
162,751,345. - N. von Kamenz 
 

162,752,080. Lukács (Nevnai család)  
 

162,752,088. Kórógyi (Csapai) Fülöp 
 

162,758,208. Geregen (Egervári család) 
 

162,758,224. Nádasd nb. Itemér (Mákvai család)  
 

162,791,432. Tamás (Szentgyörgyi család) (okirati elıfordulása: 1204-1217) † 1217. elıtt 
1208-1209 között nyitrai ispán. 
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1210-ben pozsonyi ispán. 
1216-ban nyitrai ispán. 

 

162,795,906. = 40,687,640 
 

162,796,208. = 20,334,592 
 

162,796,212. = 10,171,920. 
162,796,213. = 10,171,921. 
 

162,796,768. Pál (Detrehi Urkundfi család) 
 

162,799,232. Leusták (Serkei család) (okirati elıfordulása: 1290) 
Magiszter. 

 

162,799,234. Ákos nb. István (okirati elıfordulása: 1281-1315) † 1315 
1281-ben borsodi és gömöri ispán. 
1282-ben részt vett a Hód-tavi csatában, és 1284-ben Borostyánkı ostrománál. 
IV. László király, majd III. András király bizalmasa.  
1293-1295 között királynéi tárnokmester. 
1298-1300 között országbíró.  
III. András halálakor (1301.01.14.) ı búcsúztatta a királyt, mint „az Árpád-ház utolsó aranyágacskáját”.   
Ezután Vencel király híve, cserébe tisztségek és birtokok szálltak rá. 
Az 1307-évi rákosi országgyőlésen Károly Róbert királyságát elismerte, és feladta politikai terveit. 
Gyakorlatilag egész Borsod megye az ıvé volt: 50 birtok, 5 vár, Diósgyır központtal.  
Pálos kolostort alapított Diósgyörben és Dédesszentléleken. 
1301. október – 1307. október között nádor. 
Diósgyırt ı építette Újvár néven. 
Sok (hivatalos) okiratban szerepel. 

162,799,235. N. Katalin (okirati elıfordulása: 1303-1315) 
 

162,799,240. Csanád nb. Pongrác (Telegdi család) (okirati elıfordulása: 1218-1256) 
Comes. 
1247-ben kötött egy szerzıdést unokaöccsével, hogy ha valamelyikük mag nélkül halna el, a másik örökli 

annak a vagyonát. 
1247.02.09. napján Székesfehérváron kelt IV. Béla király parancsa a csanádi és aradi káptalanok részére, 

melyben Palota birtokra és a többi ısi jószágra határjárást rendelt el, melyet Biluk Péterre, királyi 
familiárisra bízott. Eszerint Pongrác fontos elıkelı lehetett. A káptalan 1247.04.14. napján jelentette, 
hogy a beiktatás megtörtént. 

1256.-ban az egész nemzetségre kiterjedıen tartottak osztályt IV. Béla király oklevele errıl tanúskodik 
(kelte 1256.12.17.). 

Székhelye: Pongrácpalotája nevő hely. 

162,799,241. Bár-Kalán N. 
Kalán püspök sororja. 

 

162,799,264. László (Laczkfi család) (okirati elıfordulása: 1263) 
1263-ban erdélyi vajda és Szolnok megyei fıispán.  

162,799,265. Telegdi Margit 
 

162,799,272. Lothard (Németi család) 
Comes. 

 

162,799,280. = 10,159,232 
 

162,799,428. Ján (Rihnói család) (okirati elıfordulása: 1261-1274) 
 

162,799,472.= 40,685,838.  
 

162,799,474.= 20,342,918. 
162,799,475.= 20,342,919.  
 

162,799,488. Káta nb. Rafael (Csarnavodai család) (okirati elıfordulása: 1215) 
1215-ban Mikola föld szomszédosa a határjárásnál. 
Raphael ısi birtokai Szatmár-, Bereg-, Ugocsa- és Bihar vármegyékben voltak. 

 

162,799,520. Boda (Kistárkányi család)  
 

162,801,152. Mihály (Czibak család) (okirati elıfordulása:1265) 
Comes. 
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162,801,664. Onch (Anth) (bethleni Bethlen család) † 1199 elıtt 
 

162,802,432. = 650,926,056. 
 

162,802,440. = 162,707,392 
 

162,861,064. Nándor (Balkányi család) 
 

162,877,952. Hont Pázmán nb. Lampert (Jánoky család) (okirati elıfordulása: 1245-1246)  
 

162,878,464. Pál (Fánchy család)  
1250 körül élt. 
Testvére, Benedek (mosoni ispán) építette Gordova várát, akitıl ı megörökölte, majd továbbörökítette a le-
származóinak. 

 

162,890,240. Péter (Lánczi család) (okirati elıfordulása: 1290) 
 

162,913,284. Ajnárd (Eynardus) (Zsámbéki Család) (okirati elıfordulása: 1244-1258) 
Valószínőleg ı építette Kasza castrumot. 

 

162,919,968. Aba nb. Miklós (Jolsvafıi család) 
 

162,973,696. Jochi 1180 † 1227. 
162,973,697. Unkhaa Ujin Onggirat 
 

162,982,400. Bı nb. János (Thuz család)  
 
 

29. generáció 
 

324,678,448. Csanád nb. Tivadar (Vejtehi család)  
 

324,694,528. - Azzo V d'Este † 1193. 
324,694,529. - Marchesella Adelardi 
 

324,694,530. - Renaud de Châtillon, Transzjordánia ura  kb. 1120-1187 
324,694,531. - Etiennette de Milly Montréal (?) úrnıje † 1187. 
 

324,695,296. - Ugolino Ruffo 
 

324,695,300. - Atenolfo III d'Aquino Acerra (?) grófja 1208-1242 
324,695,301. - Gubitosa de Laurito kb. 1210 
 

324,695,302. = 81,375,586 
324,695,303. - Adelheid Enzio 
 

324,695,584. - Fernando II de Castilla, León királya 1135-1188 
324,695,585. - Urraca de Portugal, León királynéja 1151-1188 
 

324,695,586. - D. Alfonso VIII El Noble, Kasztília királya 1155-1214 
324,695,587. - Aliénor Plantagenêt, Kasztília királynéja 1162-1214 
 

324,695,592. - Humbert III de Savoie, Maurienne grófja 1136-1188 
324,695,593. - Béatrice de Bourgogne grófnı kb. 1155-1230 
 

324,695,594. - Guillaume Henri, Faucigny bárója kb. 1155-1197 
324,695,595. - Comtessa Marguerite de Genève Clermont úrnıje kb. 1160 
 

324,695,596. - Hugues des Baux, Marseille vikomtja † 1239/1240. 
324,695,597. - Barrale, Marseille vikomtnıje † kb. 1234 
 

324,695,598. - Pierre-Bermond d'Anduze, Sauve ura 
324,695,599. - Constance de Toulouse grófnı kb. 1180-1260 
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324,695,604. - Louis VIII le Lion (Capétiens), Franciaország királya 1187-1226 
324,695,605. - Blankb. de Casstilla, Franciaország királynéja 1188-1252 
 

324,695,606. - Raimond-Bérenger V, Provence grófja kb. 1205-1245 
324,695,607. - Béatrice de Savoie Savoie grófnıje 1198-1266 
 

324,695,608. - Gonzalo Núñez, Lara ura † 1222. 
324,695,609. - María Díaz de Haro Viczaya (?) úrnıje 
 

324,695,610. = 81,173,922 
 

324,695,612. - Lope Díaz "Cabeza Brava" de Haro, Vizcaya ura kb. 1192-1236 
324,695,613. - Urraca Alfonso de León León királyi hercegnıje 
 

324,695,614. - Guillaume, Béarn vikomtja  kb. 1186-1229 
324,695,615. - Gersende de Provence grófnı kb.1205 
 

324,695,616. - Pedro II el Católico, Aragónia királya kb. 1176-1213 
324,695,617. - Marie de Montpellier † 1213. 
 

324,695,618. - Árpádházi II. András, Magyarország királya 1175-1235 
324,695,619. - Yolande de Courtenay, Magyarország királynéja 1200-1233 
 

324,695,620. = 81,375,586 
324,695,621. - Bianca Lancia, Lancia grófnıje † 1233/1234 
 

324,695,622. = 81,173,898 
324,695,623. = 162,348,203 
 

324,695,624. = 324,695,604 
324,695,625. = 324,695,605 
. 

324,695,626. = 324,695,606 
324,695,627. = 324,695,607 
 

324,695,628. = 162,751,022 
324,695,629. = 162,751,023 
 

324,695,630. - Kuthen de Coumanie † 1242. 
324,695,631. - Galicie Mstislavich (Rurikides), Galícia hercegnıje 
 

324,695,632. - Guillaume, Montpellier ura 
324,695,633. - Inés de Castilla 
 

324,695,634. - Pons Hug de Entenza 
324,695,635. - Sibilla N. 
 

324,695,644. - Ponce Guerau de Cabrera, Urgel grófja  † 1243. 
324,695,645. - María González Girón 
 

324,695,646. - Guillem-Ramon de Moncada 
 

324,695,664. - Engelbert III, Görz grófja † 1220. 
324,695,665. - Matilda von Andechs Andechs grófnıje † 1245. 
 

324,695,666. - Adalbert III, Tirol grófja † 1253. 
324,695,667. - Uta von Frontenhausen grófnı † 1254. 
 

324,695,692. - D. Alfonso Telles o Velho (de Menezes),  Madrid ura † 1230. 
324,695,693. - Elvira Rodriguez Girón 
 

324,695,694. - João Fernandes o Bom Batissela, Limia (Lima) ura  kb. 1147. 
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324,695,695. - Maria Paes Ribeirinha da Ribeira, Vila do Conde úrnıje † kb. 1258 
 

324,695,696. - D. Sancho I o Povoador, Portugália királya 1154-1211 
324,695,697. - Dulce de Barcelona, Portugália királynéja 1160-1198 
 

324,695,698. = 324,695,586 
324,695,699. = 324,695,587 
 

324,695,702. = 162,347,856 
324,695,703. = 162,347,857 
 

324,695,712. - Nuño Pérez, Guzmán ura † 1206/1219. 
324,695,713. - Urrakb. Mendes de Souza 
 

324,695,714. - Gonzalo Rodriguez Girón † 1234. 
324,695,715. - Sancha Rodríguez de Lara 
 

324,695,720. = 324,695,714 
324,695,721. = 324,695,715 
 

324,695,726. - D. Álvaro Diaz de Asturias 
324,695,727. - Sancha Peres Girón 
 

324,695,728. - Vela Gutiérrez Osorio 
324,695,729. - Sancha Ponce de Cabrera 
 

324,695,736. - D. Tello Perez, Menezes ura  kb. 1139-1198 
324,695,737. - Gontronde Garcia (de Villamayor) 
 

324,695,738. - D. Gutierre Roderici Escalabrado de Castro, Castro Xerez senor † 1194. 
324,695,739. - Elvira Osorez, Lemos és Sarria úrnıje 
 

324,695,740. - D. Garcia Mendes de Souza † 1245. 
324,695,741. - Elvira Soares de Toronho † 1208. 
 

324,695,742. - Fernão Peres Pelegrim de Lumiares 
324,695,743. - Urrakb. Nunes de Bragançãos 
 

324,695,776. = 324,695,738 
324,695,777. = 324,695,739 
 

324,695,780. = 162,347,792 
324,695,781. = 162,347,867 
 

324,695,782. - Rodrigo Fernández de Castro, Cigales ura  † 1259. 
324,695,783. - Leonor González de Lara 
 

324,695,788. = 324,695,692 
324,695,789. - Teresa Sanches de Portugal, Vila do Conde úrnıje 
 

324,695,790. = 324,695,714 
324,695,791. - Marquesa de Villalobos 
 

324,695,794. - D. Vasco Fernandes Cativo de Sobrado, Soverosa ura † 1194. 
324,695,795. - Tereza Gonçalves de Souza 
 

324,695,796. - D. Afonso Ermiges, Baião ura 
324,695,797. - Teresa Pires de Bragançãos 
 

324,695,798. - D. Martim Fernandes de Riba-de-Vizela 
324,695,799. - Estevainha Soares da Silva 
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324,695,802. - Nuno Pires «Candarrom» de Bragançãos  kb. 1155 – kb. 1209 
324,695,803. - Maria Fogaça 
 

324,696,256. - Stefan Nemanja, Szerbia hercege kb. 1114-1200 
324,696,257. - Anna N 
 

324,696,356. - Iwan Asen I Asen, Bolgár cár † 1196. 
 

324,696,358. - Theodoros Komnenos Dukas Angelos † 1252. 
324,696,359. - Maria Dukaina Komnena Petraliphaina 
 

324,696,384. - Michael Palaiologos 
 

324,696,386. - Ioannes Kantakuzenos † 1176. 
324,696,387. - Maria Komnena 1126 
 

324,696,388. - Georgios Palaiologos Komnenos Doukas † 1167/1168. 
324,696,389. - Aspae Bagratid Grúzia hercegnıje 
 

324,696,390. - Alexios III Angelos, bizánci császár 1154-1211 
324,696,391. - Euphrosyne Doukaina Kamaterina bizánci császárné kb. 1156-1211 
 

324,696,392. - Basileios Vatatzes, Trákia hercege † kb. 1193. 
324,696,393. - N. Angelos 
 

324,696,396. - N. Angelos 
 

324,696,400. - Boniface I. di Monferrato, Thesszaloniki királya  kb. 1150-1207 
324,696,401. - Hélène de Buskb. Thesszaloniki királynéja kb. 1150 – kb. 1200 
 

324,696,402. - Boniface de Clavesana 
 

324,696,406. - Hugues III, Burgundia hercege  kb. 1148-1192 
324,696,407. - Béatrice d'Albon, Viennois daupjinja kb. 1161-1228 
 

324,730,504. Vaja nb. Ruzboid 
 

324,739,328. István (Gyulai Család) 
 

324,746,064. Csák nb. Luka / Lukács 
 

324,746,072. Héder nb. Henrik (Kıszegi Család) (okirati elıfordulása: 1212) 
 

325,330,976. Rugacs / Rugach (Fáy család) (okirati elıfordulása: 1217) elesett † 1217. 
II. András király Szentföldre vezetett hadjáratában részt vett és 1217-ban hısi halált halt. 

325,330,977. Bárkalán nb. Bánk Eleonóra 
Bánk bán nádor († 1228 után) húga. 

 

325,449,248. Benedek (Velikei család) (okirati elıfordulása: 1266-1296) 
1282-ben Rátót nb. Mátyástól (40,699,052) és testvéreitıl megvette Petnye castrumot, melyet a Velikei 
család birtokolt évszázadokon át (1435-ben a két ága elosztotta egymás között). 

 

325,456,640. Ludány nb. Szoboszló (Szobonya család) 
 

325,394,448. Szoboszló (Zoboszló család) 
 

325,448,704. Becsegergely nb. Miklós (Apafi család) 
 

325,448,712. Loránd (Lépes család) 
 

325,448,716. algerlai Dénes (Gerlai család) 
 

325,448,960. Dénes (losonczi Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1275-1297) 
Vasi ispán. 
1290-ben III. András királytól adományba kapta Csicsó várát. 
Valószínőleg ı (vagy talán apja) építette Divény várát. 



————    543543543543    ———— 

 
 

1291-ben III. András király oldalán harcolt Albert osztrák és stájer herceg elleni hadjáratban, melynek 
lezárása a hainburgi béke lett. 

 

325,448,968. Csór. nb. „Nagy” Péter (Gönyői család) (okirati elıfordulása: 1275-1313) † 
1313. 

325,448,969. N.N.  
 

325,463,024. Pók nb. Móricz ( Medgyesallyi család) (okirati elıfordulása:1219-1235) 
1219-1221 között alnádor. 
1220-ban és 1223-ban királyi ember, király megbízásából birtokokat iktat be Sopron megyében. 
1221-ben nádori albíró. 
1233-ban a legbelsıbb kormányzó testület tagja. 
1233-1235 között fıasztalnokmester, fıtárnokmester. 
1233.08.20. napján letárgyalta a beregi egyezményt II. András király kíséretében. 
1234-1235 között Mosony fıispánja. 
II. András király halála után (1235.09.21.), tisztségvesztései miatt részese lett az összesküvésnek, ezért 

menekülnie kellett  IV. Béla király elıl. 
 
Szontágh Dániel szerinti (a jelen munkában fel nem tüntetett) ısei, akik ellenırizendık: 
650,926,048. (Apja) Miklós (medgyesi erdélyi vajda 1200-1213) 
 
1,301,852,096. (Nagyapja) Mihály 
 
2,603,704,192. (Dédapja) Emıkei Dezsı 
Igen sok okiratban szerepel. 

 

325,463,026. = 20,334,592 
 

325,463,028. Moys / Mojs / Majos (Dárói család) (okirati elıfordulása: 1209-1231) † 1244.  
1209-ben vasi ispán. 
1217-1218 között részt vett II. András király szentföldi keresztes hadjáratában. 
1228-1230 között nádor és bihari ispán. 
1233-ban a beregi egyezmény megkötésénél II. András király eskütársa. 
Sok hivatalos okiratban szerepel. 

325,463,029. Monoszló nb. Venys  
 

325,476,612. Szoboszló (Szoboszló család) (okirati elıfordulása: 1283-1295) 
 

325,487,000. - Dietrich I von Liechtenstein † kb. 1207. 
325,487,001. – N. von Guntramsdorf 
 

325,487,016. - Stefan Prvovenčani Nemanja, Szerbia királya † 1227. 
325,487,017. - Anna Dandolo Szerbia királynéja 
 

325,487,018. - Ioannes Kaloioannes Angelos, Srem hercege † 1242/1253. 
325,487,019. - Mathilde von Vianden grófnı kb. 1220 
 

325,487,056. - Friedrich von Truhendingen † 1253. 
325,487,057. - Agathe von Graisbach 
 

325,487,058. - Otto I von Andechs, Meránia hercege † 1234 
325,487,059. - Béatrice II von Hohenstaufen, Burgundia grófnıje kb. 1193-1231 
 

325,487,060. - Hermann I, Württenberg grófja kb. 1190-1231/1236 
325,487,061. - Irmengard von Ulten kb. 1202 – kb. 1231 
 

325,487,062. - Hermann V Zähringen, Baden ırgrófja † 1243. 
325,487,063. - Irmingard Welf Braunschweig hercegnıje kb. 1200-1260 
 

325,487,064. - Heinrich, Isenburg ura (herr) † 1227. 
325,487,065. - Irmengard von Büdingen † 1221. 
 

325,487,066. - Heinrich, Bliescastel grófja † 1237. 
325,487,067. - Agnes von Sayn grófnı † 1259. 
 

325,487,068. - Ludwig, Ravensberg grófja † 1249. 
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325,487,069. - Adelheid von Dassel † 1263. 
 

325,487,070. - Bernhard III, Lippe grófja † 1264/1265. 
325,487,071. - Sophie von Arnsberg grófnı † 1285. 
 

325,487,084. - Walter IV, Vaz bárója (freiherr) † kb. 1250. 
325,487,085. - N. von Montfort grófnı 
 

325,487,096. - Rudolf I, Montfort grófja † kb. 1246. 
325,487,097. - Clementa von Kyburg Kyburg grófnıje 
 

325,497,088. Reynold / Bertold de Básztély (Rozgonyi család) 
 

325,497,096. Hontpázmány nb. Zoyslaus (Túri család) (okirati elıfordulása: 1266-1276) 
 

325,497,120. Sama (Merse család) 
 

325,497,124. Aba † 1219. 
 

325,497,136. Tarjáni György (Zsegnyei család) (okirati elıfordulása: 1280) 
 

325,497,616. „Kassai” Smaragd (Zsámboki család) (okirati elıfordulása: 1166-1223) † 1223 
után 
Franciaországbeli Champagne-ból került Magyarországra. 
1166-1167 között országnagy.  
1205-ben országbíró és szolnoki fıispán. 
1205-1206 között udvarispán. 
1206-1207 között erdélyi vajda.  
1208-1209 között bihari ispán.  
1213-ban szolnoki ispán. 
1214-1222 között pozsonyi ispán. 
1217-1218-ban szentföldi hadjáratra kísérte II. András királyt. 
1222-ben bácsi ispán. 
Sok hivatalos okiratban szerepel. 

 

325,498,880. Tétény nb. Péter (Pekri család) (okirati elıfordulása: 1221-1233) 
1221-ben temesi ispán. 
1229-1230 között királynéi udvarispán. 
1230-ban újvári ispán. 
1233-ban nyitrai ispán. 

 

325,501,952. - Boleslaw I. Szilézia hercege  kb. 1127-1201 
325,501,953. - Christine N  † 1204/1208. 
 

325,501,954. - Berthold III, Meránia hercege  kb. 1152-1204 
325,501,955. - Agnes Wettin Niederlausitz grófnıje † 1195. 
 

325,501,960. = 162,751,106 
325,501,961. = 162,751,107 
 

325,501,962. - Iaroslav Osmomysl (Rurikides), Galícia hercege kb. 1125-1187 
325,501,963. - Olga (Rurikides) Rosztov hercegnıje † kb. 1181 
 

325,501,964. - Sobieslaw, Pomeránia hercege † 1178. 
 

325,501,966. = 162,751,106 
325,501,967. - Eudoxie (Rurikides) 
 

325,501,968. - Heinrich der Löwe Welf, Szászország hercege 1129-1195 
325,501,969. - Matilda Plantagenêt, Anglia hercegnıje 1156-1189 
 

325,501,970. - Valdemar I. den Store de Danemark, Dánia királya 1131-1182 
325,501,971. - Sofia (Rurikides) Dánia királynéja 1141-1198 
 

325,501,972. - Otto I (Askanier), Brandenburg ırgrófja 1126-1184 
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325,501,973. - Ada de Hollande grófnı 
 

325,501,974. - Conrad II Wettin, Niederlausitz ırgrófja † 1210. 
325,501,975. - Elzbieta Piast 1153-1209 
 

325,501,976. - Godfried van Brabant, Lothier (Alsó-Lotaringia) hercege kb. 1140-1190 
325,501,977. - Marguerite de Limbourg † 1172. 
 

325,501,978. - Mathieu de Lorraine, Boulogne grófja kb. 1140-1173 
325,501,979. - Marie de Blois, Boulogne grófnıje kb. 1136-1182 
 

325,501,980. - Hermann I, Türingia grófja (landgraf) kb. 1155-1217 
325,501,981. - Sophie von Wittelsbach bajor palotagróf leánya 1172-1238 
 

325,501,982. = 324,695,618 
325,501,983. - Gertrud von Andechs, Magyarország királynéja 1185 † 1213. 
 

325,501,992. - Poppo VI von Henneberg Würzburg várgrófja  1157-1190 
325,501,993. - Sophie von Andechs grófnı † 1218. 
 

325,501,994. = 325,501,980 
325,501,995. - Sophie von Sommerschenburg szász palotagróf leánya † 1189/1190 
 

325,501,996. - Guillaume I. Hollandia grófja † 1222. 
325,501,997.- Adélaïde de Wassemberg grófnı kb. 1187-1218 
 

325,501,998. = 162,750,988 
325,501,999. = 162,750,989 
 

325,502,016. - Boleslas III Bouche-Torse Piast, Lengyelország hercege 1085-1138 
325,502,017. - Salome von Berg grófnı  1101-1144 
 

325,502,020. - Igor (Rurikides), Novgorod hercege 1151-1202 
325,502,021. - Euphrosine (Rurikides) halicsi hercegnı kb. 1155 
 

325,502,022. - Rurik II Rostislavitch (Rurikides), Novgorod hercege † 1215. 
325,502,023. - Anna (Rurikides) Tourov hercegnıje † 1205. 
 

325,502,024. - Mstislav II Isiaslavitch (Rurikides) Kijev nagyhercege kb. 1130-1172 
325,502,025. - Agnieszka Piast 1137-1182 
 

325,502,028. - Mstislav le Courageux (Rurikides), Novgorod hercege kb. 1145-1180 
325,502,029. - N. (Rurikides) kb. 1155-/1176 
 

325,502,030. - Kotian de Coumanie 
 

325,502,040. - Vsevolod III (Rurikides), Kijev nagyhercege † 1214/1215. 
325,502,041. - N. Piast kb. 1156 
 

325,502,042. = 162,751,012 
325,502,043. - Predslava (Rurikides)  Novgorod hercegnıje † 1202. 
 

325,502,044. = 324,695,618 
325,502,045. = 325,501,983 
 

325,502,046. - Theodoros I Lascaris, Nikaiai császár  kb. 1175-1222 
325,502,047. - Anna Komnena Angelina Nikaiai császárné kb. 1174-1212 
 

325,502,080. - Ladislas II Piast, Krakkó hercege 1105-1159 
325,502,081. - Agnes von Babenberg osztrák ırgróf leánya 1111-1157 
 

325,502,096. = 325,502,024 
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325,502,097. = 325,502,025 
 

325,502,100. = 325,502,022 
325,502,101. = 325,502,023 
 

325,502,116. = 81,375,552 
325,502,117. = 81,375,553 
 

325,502,118. = 325,501,980 
325,502,119. = 325,501,981 
 

325,502,208. - Otto der Reiche (Askanier), Ballenstedt grófja † 1123. 
325,502,209. - Eilika von Sachsen Szász hercegnı † 1142. 
 

325,502,210. - Hermann von Windberg, Winzenburg grófja † 1122. 
325,502,211. - Hedwig von Weimar grófnı † 1162. 
 

325,502,212. = 325,502,016 
325,502,213. = 325,502,017 
 

325,502,214. - Árpádházi II. Béla, Magyarország királya kb. 1109-1141 
325,502,215. - Jelena Nemanja, Magyarország királynéja 1109 – 1146 
 

325,502,232. - Burchard I von Hohenberg † 1193. 
325,502,233. - Kunigunde von Günberg 
 

325,502,236. - Rudolf I, Tübingen grófja † 1219. 
325,502,237. - Mechtild von Giessen 
 

325,502,238. - Heinrich, Ronsberg ırgrófja † 1191. 
325,502,239. - Udelhild von Gammertingen-Achalm 
 

325,502,336. - Otto le Riche Wettin, Meißen ırgrófja 1125-1190 
325,502,337. - Hedwig (Askanier) Szász hercegnı kb. 1140-1203 
 

325,502,340. - Leopold V von Babenberg, osztrák herceg 1157-1194 
325,502,341. - Árpádházi Ilona, Magyarország hercegnıje † 1199. 
 

325,502,342. - Ioannes Angelos † 1189. 
 

325,502,344. = 162,751,236 
325,502,345. = 162,751,237 
 

325,502,346. - Roger II le Grand de Hauteville, Szicília királya 1095-1154 
325,502,347. - Béatrix de Vitry Rethel grófnıje kb. 1135-1185 
 

325,502,348. - Henry II Courtemanche Plantagenêt, Anglia királya 1133-1189 
325,502,349. - Aliénor, Aquitánia hercegnı 1122-1204 
 

325,502,350. - Aymar, Angoulême grófja kb. 1160-1202 
325,502,351. - Alice de Courtenay kb. 1160-1218 
 

325,502,360. - Siegfried von Orlamünde Orlamünde grófja kb. 1150-1206 
325,502,361. - Sophie de Danemark, Dánia hercegnıje kb. 1159 – kb. 1208 
 

325,502,362. = 325,501,980 
325,502,363. = 325,501,995 
 

325,502,368. - Otto V der Grosse, Bajorország palotagrófja 1117-1183 
325,502,369. - Agnes von Looz grófnı † 1192. 
 

325,502,370. - Frédéric Przemyslide, Csehország hercege † 1189. 
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325,502,371. - Árpádházi Erzsébet, Magyarország hercegnıje † 1190. 
 

325,502,372. = 325,501,968 
325,502,373. = 325,501,969 
 

325,502,374. - Konrad von Hohenstaufen, Rajnai palotagrófja † 1195. 
325,502,375. - Irmgard von Henneberg grófnı † 1197. 
 

325,502,432. = 162,750,996 
325,502,433. - Elisabeth von Wildberg † kb. 1220. 
 

325,502,434. = 162,751,168 
325,502,435. = 162,750,997 
 

325,502,436. - Heinrich II, Schwarzburg grófja kb. 1165-1236 
325,502,437. - Ermengarde, Orlamünde grófnıje kb. 1182 – kb. 1222 
 

325,502,464. - Vladislav I. Przemyslide, Csehország hercege † 1125. 
325,502,465. - Rixa von Berg grófnı † 1125. 
 

325,502,466. - Ludwig I, Türingia grófja (landgraf) kb. 1090-1140 
325,502,467. - Hedwig von Gudensberg † 1148. 
 

325,502,468. - Árpádházi II. Géza,  Magyarország királya 1129-1162 
325,502,469. - Euphrosine (Rurikides), Magyarország királynéja kb. 1130 - 1175/1186 
 

325,502,470. = 324,694,530 
325,502,471. - Constance de Hauteville, Antiókhia hercegnıje 
 

325,502,472. - Friedrich II le Borgne von Hohenstaufen, Sváb herceg kb. 1090-1147 
325,502,473. - Judith Welf Bajorország hercegnıje † kb. 1132. 
 

325,502,474. - Renaud III, Burgundia grófja kb. 1090-1148 
325,502,475. - Agathe de Lorraine Lotaringia hercegnıje 1122-1147 
 

325,502,476. - Andronikos Angelos kb. 1125-1185 
325,502,477. - Euphrosyne Kastamonides kb. 1125-1195 
 

325,502,478. = 324,696,388 
325,502,479. = 324,696,389 
 

325,502,496. - Burchard I von Zollern † 1061. 
 

325,502,512. - Werner III, Habsburg gróf † 1167. 
325,502,513. - Ida von Tierstein, Honberg grófnıje kb. 1110 
 

325,502,514. - Rodolphe II von Pfullendorf, Rampsberg grófja 1105-1181 
325,502,515. - Elisabeth von Ravenstein 
 

325,502,522. - Arnold von Lenzburg 1094-1172 
325,502,523. - N. Zähringen grófnı 
 

325,502,524. - Konrad I Zähringen, Zähringen hercege 1111-1152 
325,502,525. - Clémence de Namur grófnı kb. 1110-1158 
 

325,502,526. - Hermann von Frohburg gróf kb. 1080 – kb. 1125 
 

325,502,608. = 162,347,796 
325,502,609. = 162,347,797 
 

325,502,610. = 81,173,636 
325,502,611. - Vigolan di Capo Corso 
 



————    548548548548    ———— 

 
 

325,502,612. - Philippe de Montfort, de La Ferté-Alais ura  kb. 1206-1270 
325,502,613. - Éléonore de Courtenay bizánci császári hercegnı 1208-1230 
 

325,502,614. - Guy de Lévis, Mirepoix ura  1190-1233 
325,502,615. - Guiburge de Montfort 1165 
 

325,502,616. - Étienne III de Bourgogne, Auxonne grófja kb. 1170-1240 
325,502,617. - Béatrice de Thiers, Chalon grófnıje 1174-1227 
 

325,502,618. - Simon, Commercy ura † 1247/1248. 
325,502,619. - Mathilde, Saarbrücken grófnıje † 1276. 
 

325,502,620. - Eudes III, Burgundia hercege 1166-1218 
325,502,621. - Alix de Vergy, Salins úrnıje kb. 1176-1252 
 

325,502,622. - Thibaud IV le Troubadour de Champagne, Navarra királya 1201-1253 
325,502,623. - Marguerite de Bourbon † 1256. 
 

325,502,672. - Henri-Burwin I. Mecklenburg hercege kb. 1150-1227 
325,502,673. - Mathilde Welf Szász hercegnı kb. 1150 - kb. 1219 
 

325,502,674. - Sverker II Karlsson Sverkerätten, Svédország királya kb. 1164-1210 
325,502,675. - Benedikta Ebbesdotter Hvide Svédország királynéja 
 

325,502,680. = 162,750,982 
325,502,681. = 162,750,983 
 

325,502,684. - Friedrich II Wettin, Brehna grófja † 1221. 
325,502,685. - Judith von Ziegenhain grófnı † 1220. 
 

325,502,686. = 81,375,504 
325,502,687. = 81,375,505 
 

325,502,690. - Bernhard II von Kamenz 
325,502,691. - Mabilia N 
 

325,598,464. = 20,334,592 
 

325,598,468. Ákos nb. Erne (okirati elıfordulása: 1241-1274) † 1275. január után 
1241.04.11. napján részt vett a muhi csatában, lovát átadta a menekülı királynak, és folytatta a harcot, 

feltartva az üldözıket. Sebesülése ellenére sikerült elmenekülnie. IV. Béla után ment, és Traunál 
kikémkedte a tatárokat.   

1246-ban részt vett II. Frigyes osztrák herceg elleni háborúban. 
1247-1254 között felépítette Dédes várát.  
1248-1251 között lovászmester, szolgagyıri ispán.  
1250-tıl Gérce castrum tulajdonosa. 
1250-ben ismét hadba vonult az osztrákok ellen. 
1251-ben varasdi ispán.  
1252 augusztus – 1260 között erdélyi vajda.  
1254-ben borsodi ispán.  
1256-ban bácsi ispán. 
1262-1267 között ozorai és sói bán.  
1263-1267 között nyitrai ispán.  
1264-ben IV. Béla király István herceg ellen küldte, azonban vereséget szenvedett és fogságba került. 

Innen IV Béla király és István herceg békülése után szabadult ki. 
1267. január-1270. május között országbíró. 
1267-1269 között vasi ispán. 
1270-ben harcolt II. Ottokár elleni háborúban. 
1270-1272 között tárnokmester. 
1271-1272. között somogyi és varasdi ispán.  
1273-ban ozorai és sói bán. 
1274-ben szatmári ispán.  
1274. júniusban ismét országbíró. 
1274. szeptember-1275 január között újra országbíró. 
Sok hivatalos okiratban szerepel. 

 



————    549549549549    ———— 

 
 

325,598,480. Kelemenıs (Telegdi család) (okirati elıfordulása: 1214) 
Bán. 
1214-ben II. András király oklevelében Arad vármegyei fıispánként szerepel. 

 

325,598,528. Hermán nb. Dénes (Laczkfi család) 
 

325,598,544. Mihály (Németi-Maróti család) 
 

325,598,856. Szepesi Miklós (Rihnói család) 
 

325,602,304. Albert (Czibak család)  
 

325,603,328. Gergely (bethleni Bethlen család) (okirati elıfordulása: 1166-1181) 
 

325,722,128. Farkas (Balkányi család) 
 

325,755,904. Zoyslaus (Jánoky család) 
 

325,756,928. Fáncs (Fánchy család) 
 

325,826,568. = 325,497,616 
 

325,947,392. Temüjin / Ghenghis / Dzsingisz Mongólia császára 1162 † 1227 
325,947,393. Borte Ujin 1166 

 
 

30. generáció 
 

649,356,896. Csanád nb. Bogyoszló (Vejtehi család)  
 

649,389,056. - Obizzo I. d'Este † 1193. 
649,389,057. - Sofia da Lendinara † 1202. 
 

649,389,060. - Henri, Châtillon ura kb. 1080-1126 
649,389,061. - Ermengarde de Montjay kb. 1090 
 

649,389,062. - Philippe de Milly, Montréal ura † 1171. 
649,389,063. - Isabelle Le Bouteiller 
 

649,390,600. - Tommaso I d'Aquino, Acerra grófja  kb. 1190-1251 
649,390,601. - Margarita d'Ugento 
 

649,391,168. - Alfonso VII El Bueno, Kasztília királya 1105-1157 
649,391,169. - Berenguela de Barcelona, Kasztília királynéja † 1149. 
 

649,391,170. - D. Afonso I, Portugália királya 1109-1185 
649,391,171. - D. Mafalda de Savoie, Portugália királynéja 1125-1157 
 

649,391,172. - Sancho III El Deseado, Kasztília királya kb. 1134-1158 
649,391,173. - Blanca de Navarra, Kasztília királynéja † kb. 1157. 
 

649,391,174. = 325,502,348 
649,391,175. = 325,502,349 
 

649,391,184. - Amédée III, Savoya grófja kb. 1095-1148 
649,391,185. - Mathilde d'Albon Albon grófnıje kb. 1100-1145 
 

649,391,186. - Gérard I. de Bourgogne, Mâcon grófja 1125-1184 
649,391,187. - Maurette de Salins, Bécs grófnıje kb. 1127-1184 
 

649,391,188. - Aymon de Faucigny kb. 1125-1160/1165 
649,391,189. - Clémence N. 
 



————    550550550550    ———— 

 
 

649,391,190. - Amédée I. Genf grófja † 1178. 
649,391,191. - Béatrix de Domène kb. 1120-1170 
 

649,391,192. - Bertrand des Baux, Orange hercege † 1181. 
649,391,193. - Thiburge de Montpellier 
 

649,391,194. - Raymond-Geoffroi de Marseille herceg kb. 1150-1197 
649,391,195. - Azalaïs de Porcairagues, Roquemartine úrnıje kb. 1155 – kb. 1209 
 

649,391,196. - Bernard, d'Anduze ura 
649,391,197. - Verne du Luc kb. 1170 
 

649,391,198. - Raimond VI, Toulouse grófja 1156-1222 
649,391,199. - Béatrix Trencavel Carcassone várgrófnıje (vicomtesse) kb. 1155 
 

649,391,208. - Philippe II Auguste (Capétiens), Franciaország királya 1165-1223 
649,391,209. - Isabelle de Hainaut, Franciaország királynéja 1170-1190 
 

649,391,210. = 324,695,586 
649,391,211. = 324,695,587 
 

649,391,212. - Alphonse II, Provence grófja kb. 1180-1209 
649,391,213. - Garsinde de Sabran, Forcalquier grófnıje kb. 1180 – kb. 1242 
 

649,391,214. = 162,347,796 
649,391,215. = 162,347,797 
 

649,391,216. - Nuño Pérez, Lara ura † 1177. 
649,391,217. - Teresa Fernández de Trava Galiza grófja 
 

649,391,218. - Diego López «el Bueno» de Haro, Vizcaya ura 1140-1214 
649,391,219. - Toda Pérez de Azagra † 1216. 
 

649,391,224. = 649,391,218 
649,391,225. - María Manrique de Lara 
 

649,391,226. = 162,347,792 
649,391,227. - Inés Iñiguez de Mendoza 
 

649,391,228. - Guillaume, Béarn vikomtja 1171-1223 
649,391,229. - Guillelme de Castelvell 
 

649,391,230. = 649,391,212 
649,391,231. = 649,391,213 
 

649,391,232. - Alfonso II el Casto, Aragónia királya 1157-1196 
649,391,233. - Sancha de Castille Aragónia királynéja 1154-1208 
 

649,391,234. = 324,695,632 
649,391,235. - Eudokia Komnena bizánci császári hercegnı 1155-1202 
 

649,391,236. = 162,751,234 
649,391,237. = 162,751,235 
 

649,391,238. - Pierre II de Courtenay, bizánci császár 1155-1219 
649,391,239. - Yolande de Hainaut, bizánci latin császárnı kb. 1176-1219 
 

649,391,242. - Bonifacio I Lancia, Agliano grófja † 1220 
649,391,243. - Costanza Maletta 
 

649,391,260. - Suthoi de Coumanie 
 



————    551551551551    ———— 

 
 

649,391,262. - Mstislav Niemyj (Rurikides), Peresopnitza hercege † 1227. 
 

649,391,264. - Guillaume, Montpellier grófja † 1172. 
649,391,265. - Mathilde de Bourgogne Burgundia hercegnıje kb. 1135 – kb. 1173 
 

649,391,268. - Hugo de Ampurias 
649,391,269. - Jussiana de Entenza 
 

649,391,288. - Guerau, Cabrera várgrófja (vizconde) † 1228. 
649,391,289. - Eylo Pérez de Castro 
 

649,391,290. = 324,695,714 
649,391,291. = 324,695,791 
 

649,391,292. - Pedro de Moncada, Aytona ura † 1266/1267. 
649,391,293. - Sibilla de Abarca 
 

649,391,328. - Engelbert II, Görz grófja 1137-1191 
649,391,329. - Adelheid Valley † 1178. 
 

649,391,330. - Adalbert III, Andechs grófja 
 

649,391,332. - Heinrich, Tirol grófja † 1190. 
649,391,333. - Agnes von Wangen 
 

649,391,334. - Heinrich II, Frontenhausen grófja 
 

649,391,384. = 324,695,736 
649,391,385. = 324,695,737 
 

649,391,386. - Rodrigo Gonçalez Girón, Carrion ura 
649,391,387. - Maior Nuñez de Lara 
 

649,391,388. - Fernán Arias Batissela kb. 1123 
649,391,389. - Tereza Bermudes de Trava kb. 1127 
 

649,391,390. - D. Paio Moniz de Ribeira 
649,391,391. - Urraca Nunes de Bragançãos 
 

649,391,392. = 649,391,170 
649,391,393. = 649,391,171 
 

649,391,394. - Ramon Berenguer IV el Sant de Barcelona, Aragónia hercege 1114-1162 
649,391,395. - Petronilla, Aragónia királynéja 1136-1164 
 

649,391,424. - D. Pedro Rodriguez de Guzmán, Lara és Aguillar ura † 1195. 
649,391,425. - Mafalda Gómez de Manzanedo 
 

649,391,426. - D. Mendo Gonçalves de Souza, Souza ura kb. 1130-1192 
649,391,427. - Maria Roiz Veloso (de Cabreira) 
 

649,391,428. = 649,391,386 
649,391,429. = 649,391,387 
 

649,391,430. - Rodrigo Rodríguez de Lara, Peñalva ura 
649,391,431. - Garcia de Azagra 
 

649,391,452. - D. Diego Ordoñez de Asturias 
649,391,453. - Elvire Graciae de Bragançãos 
 

649,391,454. - D. Pedro Rodriguez Girón 
649,391,455. - Sancha Peres de Lumiares 
 



————    552552552552    ———— 

 
 

649,391,458. - Vela Ponce de Cabrera, Almonacid ura † 1152. 
649,391,459. - Elvira Pérez de Trava 
 

649,391,472. - Pedro Martinez de Oterdesellas kb. 1110 
 

649,391,476. - D. Rodrigo Fernandez El Calvo de Castro, Castro Xerez ura 
649,391,477. - Elo Alvarez 
 

649,391,480. = 649,391,426 
649,391,481. = 649,391,427 
 

649,391,484. - D. Pedro Afonso de Lumiares, Lumiares ura 
 

649,391,486. = 324,695,802 
649,391,487. - Elvira Mendes de Ribadouro † 1166. 
 

649,391,564. = 649,391,288 
649,391,565. = 649,391,289 
 

649,391,566. = 324,695,608 
649,391,567. = 324,695,609 
 

649,391,578. = 324,695,696 
649,391,579. = 324,695,695 
 

649,391,590. - D. Gonçalo Mendes o Bom de Souza, Souza grófja kb. 1095-1165 
649,391,591. - Dórdia Veegas de Ribadouro 
 

649,391,592. - D. Ermigio Veegas, Baião ura 
649,391,593. - Clara N 
 

649,391,594. - D. Pedro Fernandes de Bragançãos, Bragança ura  kb. 1123 – kb. 1194 
649,391,595. - Froilhe Sanches de Celanova 
 

649,391,596. - Fernão Pires de Guimarães 
649,391,597. - Usco Godins de Lanhoso 
 

649,391,598. - Soeiro Pires „Torto” da Silva † 1216. 
649,391,599. - Froile Viegas de Lanhoso 
 

649,391,604. = 649,391,594 
649,391,605. = 649,391,595 
 

649,392,512. - Tekhomil Nemanja † 1158. 
 

649,392,712. - N. Asen 
 

649,392,716. - Ioannes Doukas Angelos † 1200. 
649,392,717. - Zoe Doukaina 
 

649,392,768. - Nikephoros Palaiologos 
 

649,392,774. - Andronikos Komnenos bizánci királyi herceg 1108-1142 
649,392,775. - Eirene Manassès † 1150/1151. 
 

649,392,776. - Alexios Palaiologos Dyrrachion (?) hercege 
649,392,777. - Anna Komnena Doukaina 
 

649,392,778. - Jadaros Bagratid, Oszétia hercege 
649,392,779. - Rusudan Bagratid Grúzia királyi hercegnıje 
 

649,392,780. = 325,502,476 
649,392,781. = 325,502,477 



————    553553553553    ———— 

 
 

649,392,782. - Andronikos Doukas Kamateros † 1161. 
 

649,392,786. - Isaakios Angelos † 1170. 
 

649,392,792. - Ioannes Komnenos † 1166. 
 

649,392,800. - Guglielmo V le Vieux, Monferrato márkija kb. 1110-1191 
649,392,801. - Judith von Babenberg osztrák ırgróf leánya kb. 1115-1168 
 

649,392,802. - Anselme de Busca, Bosco márkija kb. 1115 
 

649,392,804. - Anselme de Clavesana 
 

649,392,812. - Eudes II, Burgundia hercege kb. 1120-1162 
649,392,813. - Marie de Champagne Champagne grófnıje 1128 – kb. 1208 
 

649,392,814. - Guigues d'Albon, Viennois dauphinja † 1162. 
649,392,815. - Béatrice di Monferrato 
 

649,492,144. Héder nb. Henc /Aenc (Kıszegi Család) (okirati elıfordulása: 1196) 
Comes. 

650,897,408. Becsegergely nb. Apa (Apafi család) (okirati elıfordulása: 1258-1266) 
Comes. 
1266-ban IV. Béla király bárója. 

 

650,897,432. gerlai Ábrahám (Gerlai család) (okirati elıfordulása: 1271) 
1271-ben az országos fıurakkal tanúskodik, ekkor Zaránd megyében voltak birtokai.Tanúskodása az egri 

egyház kiváltságai mellett történt. 
 

650,897,920. Tomaj nb. Dénes (losonczi Bánffy család) (okirati elıfordulása: 1217-1241)  
† Muhi, 1241. ápr. 11. 
1217-ben részt vett II. András király kereszteshadjáratában. 
1222-1224 között II. András király lovászmestere. 
1224-1230 között II. András király tárnokmestere. 
1228-1230 között szolnoki ispán.  
II. András király és Béla herceg viszályában II. András király oldalán állt, azonban 1233-ban már Béla 

herceget támogatta. 
1233-1234. között erdélyi vajda. 
1235-1241. április között nádor. 
1235-1240 között szolnoki ispán. 
1236-ban bihari ispán. 
1241.03.12. napján a serege a Vereckei-szorost védte, de vereséget szenvedetett Batu kán (81,486,848) 

seregétıl.  
Pestre menekült sebesülten, majd beállt a királyi seregbe és a muhi csatában hısi halált halt. 
Sok hivatalos okiratban szerepel, a királytól kapott széplaki uradalom lett a Tomaj nemzetség központi 

birtoka. 
 

650,897,936. Csór nb. Leuke (Gönyői család) 
 

650,898,496. Zsadány nb. Ivánka (Velikei család) (okirati elıfordulása: 1232-1250) 
Comes. 
1232-ben pozsegai ispán. 
1250 körül építette Velike castrumot. 

 

650,927,652. = 40,669,184 
 

650,953,224. Bogomer (Szoboszló család) (okirati elıfordulása: 1225-1245) † 1245 - 1254. 
okt. 24. között 
Comes. 
1225-ben hercegi pohárnokmester. 
1228-ban székelyispán. 
1242-ben nyitrai ispán. 
1242-1243 között trencséni ispán. 
1245-ben zalai ispán. 

 

650,974,000. - Hugo von Liechtenstein † kb. 1156. 
 

650,974,032. = 324,696,256 



————    554554554554    ———— 

 
 

650,974,033. = 324,696,257 
 

650,974,034. - Ranieri Dandolo Velencei dózse fia 
 

650,974,036. = 162,751,238 
650,974,037. – Árpádházi Margit, Magyarország hercegnıje 1175-1240 
 

650,974,038. - Heinrich I, Vianden grófja kb. 1191 –1252 
650,974,039. - Marguerite de Courtenay, Namur úrnıje 1194-1270 
 

650,974,116. = 325,501,954 
650,974,117. = 325,501,955 
 

650,974,118. - Otto I von Hohenstaufen sváb herceg 1170-1200 
650,974,119. - Marguerite de Blois grófnı kb. 1170-1230 
 

650,974,120. - Hartmann, Württenberg grófja 1160/1165 – kb. 1240 
650,974,121. - N. von Veringen † kb. 1210. 
 

650,974,124. - Hermann IV Zähringen, Baden ırgrófja † 1190. 
650,974,125. - Bertha von Tübingen † 1169. 
 

650,974,126. = 162,751,186 
650,974,127. = 162,751,187 
 

650,974,128. - Gerlach, Isenburg ura (herr) † 1167. 
650,974,129. - N. von Leiningen 
 

650,974,132. - Folmar II von Bliescastel, Blieskastel grófja  1179-1223 
650,974,133. - Jutta von Saarbrücken grófnı 
 

650,974,134. - Heinrich II, Sayn grófja † 1204. 
650,974,135. - Agnes von Saffenberg  grófnı † 1201. 
 

650,974,136. - Hermann, Ravensberg grófja † 1221. 
650,974,137. - Judith von Thüringen grófnı 
 

650,974,140. - Hermann II, Lippe grófja † 1229. 
650,974,141. - Oda von Tecklenburg grófnı 
 

650,974,142. - Gottfried II, Arnsberg grófja † 1238/1239. 
650,974,143. - Elisabeth N. † 1210. 
 

650,974,170. - Hugo I von Montfort, Montfort és Bregenz grófja † kb. 1234. 
 

650,974,192. = 650,974,170 
650,974,193. = 650,974,171 
 

650,974,194. - Werner I, Kyburg grófja † 1228. 
650,974,195. - Alix de Lorraine Felsı-Lotaringia hercegnıje † 1242. 
 

650,994,272. Prügy (Zsegnyei család) 
 

650,995,232. Smaragdus (Zsámboki család) (okirati elıfordulása: 1166-1167) 
Comes. 

 

650,994,248.  Aba nb. Sixtus  
Comes. 

 

650,997,760. Marcell (Pekri család) 
 

651,003,904. = 325,502,080 
651,003,905. = 325,502,081 
 



————    555555555555    ———— 

 
 

651,003,908. - Berthold V, Andechs grófja † 1188. 
651,003,909. - Hedwig von Wittelsbach, Wittelsbach palotagrófnı † 1174. 
 

651,003,910. - Dedi V Wettin, Niederlausitz grófja † 1190. 
651,003,911. - Mathilde von Heinsberg † 1189. 
 

651,003,924. - Wladimirko (Rurikides), Zwenigorod hercege † 1153. 
651,003,925. - Árpádházi N. Magyarország hercegnıje 
 

651,003,926. - Iouri Dolgoroukij (Rurikides), Rostov hercege 1090-1157 
651,003,927. - N. de Coumanie 
 

651,003,934. - Isiaslav II (Rurikides) Kijev nagyhercege † 1154. 
651,003,935. - Ljubava von Hohenstaufen Itália királyi hercegnıje 
 

651,003,936. - Heinrich X der Stolze Welf, Bajorország hercege  kb. 1100-1139 
651,003,937. - Gertrud von Supplinburg Szász hercegnı 1115-1143 
 

651,003,938. = 325,502,348 
651,003,939. = 325,502,349 
 

651,003,940. - Knud Lavard de Danemark, Schleswig hercege 1096-1131 
651,003,941. - Ingeborg (Rurikides) Novgorod hercegnıje kb. 1100-1137 
 

651,003,942. - Vladimir (Rurikides), Novgorod hercege † kb. 1141. 
651,003,943. - Ryksa Piast 1116-1155 
 

651,003,944. = 162,751,104 
651,003,945. = 162,751,105 
 

651,003,946. - Florent III, Hollandia grófja kb. 1141-1190 
651,003,947. - Aleida of Scotland Huntingdon grófjának leánya 
 

651,003,948. = 651,003,910 
651,003,949. = 651,003,911 
 

651,003,950. = 162,751,106 
651,003,951. = 162,751,107 
 

651,003,952. - Godfried van Brabant, Lothier (Alsó-Lotaringia) hercege 1095-1142 
651,003,953. - Lutgardis von Sulzbach grófnı kb. 1115-1162 
 

651,003,954. - Henri II de Limbourg kb. 1110-1167 
651,003,955. - Mathilde von Saffenberg grófnı 
 

651,003,956. - Thierry III de Lorraine, Flandria grófja kb. 1100-1168 
651,003,957. - Sibylle d'Anjou Jeruzsálem királyi hercegnıje 1112/1116-1165 
 

651,003,958. - Étienne de Blois, Anglia királya kb. 1097-1154 
651,003,959. - Mathilde de Boulogne Anglia királynéja kb. 1104-1152 
 

651,003,960. - Ludwig II "der Eiserne", Türingia grófja (landgraf) kb. 1128-1172 
651,003,961. - Judith von Hohenstaufen Sváb hercegnı 1135-1191 
 

651,003,962. = 325,502,368 
651,003,963. = 325,502,369 
 

651,003,966. = 325,501,954 
651,003,967. = 325,501,955 
 

651,003,984. - Berthold I, Henneberg grófja † 1157. 
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651,003,985. - Berthe de Putelendorf † 1182. 
 

651,003,986. = 651,003,908 
651,003,987. = 651,003,909 
 

651,003,990. - Friedrich von Sommerschenburg, Szász palotagróf  † 1162. 
651,003,991. - Liutgard von Stade grófnı  † 1152. 
 

651,003,992. = 651,003,946 
651,003,993. = 651,003,947 
 

651,003,994. - Othon de Wassemberg, Gueldre grófja kb. 1166-1206/1207 
651,003,995. - Richardis von Wittelsbach bajor palotagrófjának leánya kb. 1173-1231 
 

651,004,032. - Ladislas I. Hermann Piast, Lengyelország hercege 1043-1102 
651,004,033. - Judith Przemyslide cseh királyi hercegnı 1065-1085 
 

651,004,034. - Heinrich von Berg-Schelklingen, Berg grófja kb. 1077-1122 
651,004,035. - Adelheid von Mochental kb. 1077 – kb. 1125 
 

651,004,040. - Swjatoslaw (Rurikides), Csernigov hercege † 1164. 
651,004,041. - Marija N † 1164. 
 

651,004,042. = 325,501,962 
651,004,043. = 325,501,963 
 

651,004,044. - Rostislav I Mstislavitch (Rurikides), Kijev nagyhercege † 1168. 
 

651,004,046. - Gueorguii (Rurikides), Tourov hercege 1112-1166 
651,004,047. - N. (Rurikides) Gorodno hercegnıje † 1190. 
 

651,004,048. = 651,003,934 
651,004,049. = 651,003,935 
 

651,004,050. = 325,502,016 
651,004,051. = 325,502,017 
 

651,004,056. = 651,004,044 
651,004,057. = 651,004,045 
 

651,004,080. - Sviatoslav III (Rurikides), Kijev nagyhercege † 1194. 
651,004,081. - Maria (Rurikides) Polock hercegnıje 
 

651,004,082. = 162,751,008 
 

651,004,086. = 325,502,022 
651,004,087. = 325,502,023 
 

651,004,092. - Manuel Lascaris kb. 1140 
651,004,093. - Ioanna Karatzaina kb. 1148 
 

651,004,094. = 324,696,390 
651,004,095. = 324,696,391 
 

651,004,160. = 325,502,016 
651,004,161. - Sbislawa (Rurikides), Kijev hercegnıje † 1108. 
 

651,004,162. - Leopold III der Heilige von Babenberg, Ausztria ırgrófja 1073-1136 
651,004,163. - Agnès de Franconie római császári hercegnı kb. 1073-1143 
 

651,004,416. - Adalbert (Askanier), Ballenstedt grófja † kb. 1080. 
651,004,417. - Adélaïde von Orlamünde grófnı † 1100. 
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651,004,418. - Magnus I, Szászország hercege kb. 1045-1106 
651,004,419. - Árpádházi Zsófia, Magyarország hercegnıje kb. 1040-1095 
 

651,004,422. - Poppo II von Weimar, Krain ırgrófja † 1098. 
651,004,423. - Richarde von Sponheim grófnı 
 

651,004,428. - Árpádházi Álmos, magyar herceg, Horvátország királya kb. 1075 – kb. 1127 
651,004,429. - Predslava (Rurikides), Kijev hercegnıje 
 

651,004,430. - Uros Nemanja, Raska hercege † 1136. 
651,004,431. - Anna Diogena 1072/1074 
 

651,004,464. - Burchard II von Zollern † kb. 1154. 
651,004,465. - Helmburgis von Schala-Burghausen 
 

651,004,472. - Hugues IV von Tübingen 
651,004,473. - Elisabeth von Pfullendorf grófnı † 1216. 
 

651,004,672. - Konrad der Grosse Wettin, Wettin grófja 1098-1157 
651,004,673. - Liutgard von Elchingen grófnı 1104-1146 
 

651,004,674. = 162,751,104 
651,004,675. = 162,751,105 
 

651,004,680. - Heinrich II Jasomirgott von Babenberg, osztrák herceg † 1177. 
651,004,681. - Theodora Komnena 1133-1184 
 

651,004,682. = 325,502,468 
651,004,683. = 325,502,469 
 

651,004,684. = 325,502,476 
651,004,685. = 325,502,477 
 

651,004,692. - Roger I. le Grand de Hauteville, Szicília grófja kb. 1031-1101 
651,004,693. - Adelaïde di Savona † 1118. 
 

651,004,694. - Gonthier I de Vitry, Rethel grófja † 1171. 
651,004,695. - Béatrix de Namur grófnı 1115-1160 
 

651,004,696. - Geoffroi V Plantagenêt, Anjou gróf 1113-1151 
651,004,697. - Mathilde de Normandie, Anglia királynıje 1102-1167 
 

651,004,698. - Guillaume X, Aquitániai hercege 1099-1137 
651,004,699. - Aénor de Châtellerault várgrófnı (vicomtesse) 1103-1130 
 

651,004,700. - Guillaume Taillefer, Angoulême grófja kb. 1115-1179 
651,004,701. - Marguerite de Turenne várgrófnı (vicomtesse) kb. 1120 
 

651,004,702. - Pierre I. Courtenay ura 1126 – kb. 1183 
651,004,703. - Élisabeth, Courtenay úrnıje kb. 1135-1206 
 

651,004,720. - Hermann I (Askanier), Orlamünde grófja † 1176. 
651,004,721. - Irmgard N  † kb. 1172. 
 

651,004,722. = 325,501,970 
651,004,723. = 325,501,971 
 

651,004,736. - Otto IV von Scheyern, Wittelsbach palotagrófja † 1156. 
651,004,737. - Eilika von Lengenfeld † 1170. 
 

651,004,738. - Ludwig I, Looz grófja † 1171. 
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651,004,739. - Agnès de Metz, Longwy úrnıje kb. 1130-1171 
 

651,004,740. = 162,751,232 
651,004,741. - Gertrud von Babenberg osztrák ırgróf leánya 1120-1151 
 

651,004,742. = 325,502,468 
651,004,743. = 325,502,469 
 

651,004,748. = 325,502,472 
651,004,749. - Agnes von Saarbrücken grófnı † 1147. 
 

651,004,750. = 651,003,984 
651,004,751. = 651,003,985 
 

651,004,872. - Günther II, Schwarzburg grófja 1135-1197 
651,004,873. - Gertrud von Meissen 
 

651,004,874. = 325,502,360 
651,004,875. = 325,502,361 
 

651,004,928. - Vratislav I. Przemyslide, Csehország királya 1032-1092 
651,004,929. - Árpádházi Adelhaid, Magyarország hercegnıje 1040 † 1062. 
 

651,004,930. = 651,004,034 
651,004,931. = 651,004,035 
 

651,004,932. - Ludwig "der Springer" von Thüringen, Schauenburg grófja † 1123. 
651,004,933. - Adelheid von Stade grófnı † 1110. 
 

651,004,936. = 325,502,214 
651,004,937. = 325,502,215 
 

651,004,938. - Mstislav I le Grand (Rurikides), Kijev nagyhercege 1076-1132 
651,004,939. - N. Zawiditsch † 1168. 
 

651,004,942. - Boémond de Hauteville, Antiókhia hercege 1109-1130 
651,004,943. - Alix de Rethel Jeruzsálem királyi hercegnıje 
 

651,004,944. - Friedrich I von Staufen von Hohenstaufen, Sváb herceg kb. 1050-1105 
651,004,945. = 651,004,163 
 

651,004,946. - Heinrich der Schwarze Welf, Bajorország hercege kb. 1074-1126 
651,004,947. - Wulfhilde von Sachsen Szász hercegnı 1071-1126 
 

651,004,948. - Étienne I. le Hardi de Bourgogne, Mâcon grófja kb. 1057-1102 
651,004,949. - Béatrice de Lorraine Lotaringia hercegnıje 
 

651,004,950. - Simon, Lotaringia hercege kb. 1076-1138 
651,004,951. - Adélaïde de Louvain grófnı kb. 1090-1158 
 

651,004,952. - Konstantinos Angelos kb. 1100 – kb. 1166 
651,004,953. - Theodora Porphyrogenita Komnenos, bizánci hercegnı 1096 
 

651,005,024. - Otto II der Gelehrte von Habsburg, Sundgau grófja † 1111. 
651,005,025. - Ida von Pfirt 1076 
 

651,005,026. - Werner I von Tierstein, Honberg grófja kb. 1083-1154 
651,005,027. - N. von Zollern kb. 1090 
 

651,005,028. - Ulrich von Ramsperg † kb. 1155. 
651,005,029. - Adelheid von Bregenz grófnı kb. 1080-1125 
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651,005,044. - Arnold von Lenzburg 1052-1130 
651,005,045. - Emma N. 
 

651,005,046. - Hermann II Zähringen, Baden ırgrófja † 1130. 
651,005,047. - Judith von Hohenberg † 1121. 
 

651,005,048. - Berthold II Zähringen, Zähringen hercege  kb. 1050-1111 
651,005,049. - Agnes von Rheinfelden római császári hercegnı 1066/1068-1111 
 

651,005,050. - Godefroi, Namur grófja kb. 1066-1139 
651,005,051. - Ermessinde, Luxembourg grófnıje kb. 1080-1143 
 

651,005,052. - Volmar, Frohburg grófja 1050-1114 
651,005,053. - Sophie de Mousson grófnı 1060 
 

651,005,224. - Guy de Montfort, La Ferté-Alais ura † 1228. 
651,005,225. - Helvis Ibelin 1176 – kb. 1216 
 

651,005,226. = 649,391,238 
651,005,227. = 649,391,239 
 

651,005,228. - Philippe de Lévis † 1203. 
651,005,229. - Élisabeth N. † 1210. 
 

651,005,232. - Étienne II de Bourgogne, Auxonne grófja kb. 1124-1197 
651,005,233. - Judith de Lorraine Lotaringia hercegnıje kb. 1150-1173 
 

651,005,234. - Guillaume de Thiers, Châlon ura kb. 1120-1202 
651,005,235. - Beatrix von Hohenstaufen Sváb hercegnı 1156 
 

651,005,236. - Gaucher, Commercy ura † 1246. 
651,005,237. - Élisabeth N  
 

651,005,238. - Simon III, Saarbrücken grófja † 1243. 
651,005,239. - Laurette de Lorraine Felsı-Lotaringia hercege 
 

651,005,240. = 324,696,406 
651,005,241. - Alix de Lorraine Lotaringia hercegnıje kb. 1145-1200 
 

651,005,242. - Hugues, Vergy ura  kb. 1141-1201/1205 
651,005,243. - Gillette de Trainel 
 

651,005,244. - Thibaud III, Champagne grófja 1179-1201 
651,005,245. - Blanca, Navarra királynıje kb. 1175-1229 
 

651,005,246. - Archambaud VIII le Grand, Bourbonnais ura † 1242. 
651,005,247. - Alix de Forez Viennois dauphinjának leánya kb. 1190-/1215 
 

651,005,344. - Pribislaw von Mecklenburg, Mecklenburg hercege † 1178. 
651,005,345. - Woizlava N. 
 

651,005,346. = 325,501,968 
651,005,347. - Ida von Bliescastel kb. 1130-kb. 1190 
 

651,005,348. - Karl VII Sverkersson Sverkerätten, Svédország királya kb. 1130-1167 
651,005,349. - Kristina Stigsdotter Hvide Svédország királynéja 
 

651,005,350. - Ebbe Sunesen Hvide † 1208. 
 

651,005,368. - Friedrich I Wettin, Brehna grófja 1142/1145 - 1191/1181 
651,005,369. - Hedwig Przemyslide † 1211. 
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651,005,370. - Friedrich, Ziegenhain grófja 
 

651,005,380. - Bernhard I von Vesta 
 

651,196,936. Ákos nb. Erdı (okirati elıfordulása: 1220) 
 

651,196,960. Csanád nb. Belényes / Belenik (Telegdi család) 
Bán. Az, hogy a család ıse, egy 1256 évi oklevélbıl állapítható meg. 

651,196,961. Kalán nb. N. 
Kalán pécsi püspök nıvére 

 

651,894,784. Yesugei Ba’Atour 
651,894,785. Ho’elun 

 
 

31. generáció 
 

1,298,778,112. - Folco I, Este márkija † 1128. 
1,298,778,113. - N. N † 1114. 
 

1,298,778,120. - Gaucher, Châtillon ura † 1096. 
 

1,298,778,122. - Albéric de Montjay 
 

1,298,778,124. - Guy de Milly, Nablus ura † 1126. 
1,298,778,125. - Stéphanie de Nablus 
 

1,298,778,126. - Maurice Le Bouteiller, Montréal ura 
 

1,298,781,200. - Atenolfo II d'Aquino kb. 1155 – kb. 1196 
 

1,298,782,336. - Raymond de Bourgogne, Galicia (Spanyolország) grófja kb. 1059-1107 
1,298,782,337. - Urraca I, Kasztília királynéja 1081/1082-1126 
 

1,298,782,338. - Ramon Berenguer III, Barcelona grófja 1082-1131 
1,298,782,339. - Douce, Provence grófnıje kb. 1090 - kb. 1129 
 

1,298,782,340. - D. Henrique de Bourgogne, Portugália grófja kb. 1069-1112 
1,298,782,341. - Tereza de Castilla, Portugália grófnıje kb. 1080 – 1130 
 

1,298,782,342. = 649,391,184 
1,298,782,343. = 649,391,185 
 

1,298,782,344. = 649,391,168 
1,298,782,345. = 649,391,169 
 

1,298,782,346. - García V, Navarra királya † 1150. 
1,298,782,347. - Marguerite de L'Aigle, Navarra királynéja kb.1104-1141 
 

1,298,782,368. - Humbert II le Renforcé de Savoie, Maurienne grófja 1070-1103 
1,298,782,369. - Gisèle de Bourgogne grófnı kb. 1070-1133 
 

1,298,782,370. - Guigues, Albon grófja kb. 1070 – kb. 1125 
1,298,782,371. - Mathilde of England Anglia királyi hercegnıje 1070 
 

1,298,782,372. - Guillaume IV de Bourgogne, Mâcon grófja kb. 1095-1157 
1,298,782,373. - Poncette, Traves úrnıje kb. 1100 – kb. 1156 
 

1,298,782,374. - Gaucher de Salins 
 

1,298,782,376. - Rodolphe de Faucigny kb. 1095-1131 
1,298,782,377. - Constance de Beauvoir kb. 1100 
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1,298,782,380. - Aymon  I. Genf  grófja 
1,298,782,381. - Ida de Faucigny, Glane úrnıje 
 

1,298,782,382. - Guiges Aynard, Domène (Isère) ura † 1155. 
 

1,298,782,384. - Raymond-Raimbaud des Baux, Baux hercege † kb. 1150. 
1,298,782,385. - Étiennette de Gévaudan 
 

1,298,782,386. - Guillaume minor d'Aumelas 
1,298,782,387. - Thiburge I. de Nice 
 

1,298,782,388. - Hugues-Geoffroi II, Marseille hercege 
1,298,782,389. - Cécile d'Aurons kb. 1120. 
 

1,298,782,390. - Hugues Sacristan II de Porcairagues kb. 1130. 
1,298,782,391. - Galburge de Porcairagues 
 

1,298,782,392. - Bernard d'Anduze, Sauve ura 1150-1172 
1,298,782,393. - Ermessende de Narbonne-Pelet, Melgueil grófnıje † 1176. 
 

1,298,782,396. - Raimond V, Toulouse grófja 1134-1194 
1,298,782,397. - Constance (Capétiens) francia királyi hercegnı 1124-1176 
 

1,298,782,398. - Raymond Trencavel, Carcassonne várgrófja (vicomte) 1098-1167 
1,298,782,399. - N. Saura  
 

1,298,782,416. - Louis VII le Jeune (Kb.pétiens), Franciaország királya 1120-1180 
1,298,782,417. - Adèle de Champagne, Franciaország királynéja kb. 1140-1206 
 

1,298,782,418. - Baudouin V le Courageux, Hainaut grófja kb. 1150-1195 
1,298,782,419. - Marguerite I. de Lorraine, Flandria grófnıje 1145-1194 
 

1,298,782,424. = 649,391,232 
1,298,782,425. = 649,391,233 
 

1,298,782,426. - Reinier de Sabran, Caylar ura 1160-1224 
1,298,782,427. - Garsende, Forcalquier grófnıje 
 

1,298,782,432. - D. Pedro Gonzalez, Lara grófja † 1130. 
1,298,782,433. - Eva Pérez de Trava Galiza grófnıje 
 

1,298,782,434. - Fernando Pérez de Trava, Galiza grófja 
1,298,782,435. - Sancha González de Lara grófnı † 1154. 
 

1,298,782,436. - Lope Díaz de Haro, Vizcaya ura † 1170. 
1,298,782,437. - Aldonza Rodriguez de Castro 
 

1,298,782,438. - Pedro Ruiz de Azagra 
1,298,782,439. - Toda Perez de Arazuri 
 

1,298,782,450. - D. Manrique Pérez, Lara grófja 
1,298,782,451. - Armesen de Narbonne Narbonne várgrófnıje (vicomtesse) 
 

1,298,782,454. - Iñigo Lopez de Mendoza, Llodio ura kb. 1135-1212 
 

1,298,782,456. - Guillaume-Raymond de Moncade, Tortosa ura kb. 1120 
1,298,782,457. - Marie, Béarn várgrófnıje (vicomtesse) kb. 1145-1186 
 

1,298,782,458. - Guillem de Castelvell 
1,298,782,459. - Balasqueta de Vilademuls 
 

1,298,782,464. = 649,391,394 
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1,298,782,465. = 649,391,395 
 

1,298,782,466. = 649,391,168 
1,298,782,467. - Richilde Piast Krakkó hercegnıje 1135-1198 
 

1,298,782,470. - Isaakios Komnenos, bizánci herceg 1115-1154 
1,298,782,471. - Eirene Diplesynadene 
 

1,298,782,476. = 651,004,702 
1,298,782,477. = 651,004,703 
 

1,298,782,478. = 1,298,782,418 
1,298,782,479. = 1,298,782,419 
 

1,298,782,484. - Corrado I Lancia, Fondi ura † 1168. 
 

1,298,782,486. - Guglielmo II Maletta, Pettineo ura 
 

1,298,782,524. - Iaroslav II Isiaslavitch (Rurikides), Loutsk hercege † 1174/1180 
1,298,782,525. - Richza Przemyslide cseh királyi hercegnı 1142 
 

1,298,782,528. - Guillaume le Grand de Montpellier kb. 1105-/1171 
1,298,782,529. - Sibylla de Mataplana 1109-1172 
 

1,298,782,530. - Hugues II le Pacifique, Burgundia hercege kb. 1085-1143 
1,298,782,531. - Mathilde de Turenne várgrófnı (vicomtesse) 1092- kb. 1162 
 

1,298,782,536. - Pons de Ampurias 
1,298,782,537. - Brunisenda N. 
 

1,298,782,538. - Bernard de Entenza 
1,298,782,539. - Garsenda de Pallars 
 

1,298,782,576. - Ponce, Cabrera várgrófja (vizconde) † 1199. 
1,298,782,577. - Marquesa de Urgel grófnı 
 

1,298,782,578. - D. Pedro Fernández "el Castellano" de Castro, Paredes ura kb. 1164-1214 
1,298,782,579. - Ximena Gómez de Manzanedo 
 

1,298,782,584. - Guillem-Ramon de Moncada kb. 1175-1227 
1,298,782,585. - Constanza de Aragón, Aytona úrnıje 
 

1,298,782,664. - Berthold I, Tirol grófja † 1180. 
1,298,782,665. – N. von Ortenburg 
 

1,298,782,774. = 649,391,216 
1,298,782,775. = 649,391,217 
 

1,298,782,778. - D. Bermudo Pérez, Trava grófja kb. 1091-1168 
1,298,782,779. - Urraca Henriques, Portugália infánsnıje 
 

1,298,782,780. - D. Monio Ozores de Cabreira 
1,298,782,781. - Maria Nunes de Grijó 
 

1,298,782,782. - D. Nuno Mendes de Bragançãos, Caria ura 
1,298,782,783. - Dórdia Mendes de Ribadouro, Caria úrnıje kb. 1130-1206 
 

1,298,782,788. = 1,298,782,338 
1,298,782,789. = 1,298,782,339 
 

1,298,782,790. - Ramiro II, Aragónia királya kb. 1076-1157 
1,298,782,791. - Agnès d'Aquitaine Aragónia királynéja kb. 1100-1159 
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1,298,782,848. - Rodrigo Nuñes, Guzmán ura † 1130. 
1,298,782,849. - Godo González de Lara Lara grófja 
 

1,298,782,852. = 649,391,590 
1,298,782,853. - Urraca Sanches de Celanova 
 

1,298,782,860. - Rodrigo González de Lara, Liébana ura 
1,298,782,861. - Sancha de Castilla grófnı 
 

1,298,782,862. - Rodrigo Perez de Azagra † 1161. 
1,298,782,863. - Toda Lopez de Alagón 
 

1,298,782,906. - D. Garcia Pires «Ledrom» de Bragançãos kb. 1152 – kb. 1206 
1,298,782,907. - Gontinha Soares de Tougues 
 

1,298,782,908. = 649,391,386 
1,298,782,909. = 649,391,387 
 

1,298,782,910. = 649,391,484 
1,298,782,911. - Urraca Afonso de Portugal, Aveiro úrnıje 
 

1,298,782,916. - Ponce, Cabrera várgrófja (vizconde) 
1,298,782,917. - Sancha . 
 

1,298,782,918. - D. Pedro Froiaz de Trava, Galicia (Spanyolország) grófja kb. 1060-1126 
1,298,782,919. - Urrakb. de Urgel  grófnı kb. 1076 
 

1,298,782,944. - Martín Pérez de Oterdesellas 
1,298,782,945. - Maria Perez de Valladolid 
 

1,298,782,952. - Fernando Garcia de Hita, Cuéllar ura kb. 1070 – kb. 1140. 
1,298,782,953. - Maior Perez de Amaya, Castro Xerez † 1115. 
 

1,298,782,954. - D. Alvar Fañez 
1,298,782,955. - Maior Perez Ansurez 
 

1,298,782,968. - D. Afonso Veegas «cognomento Mozo» de Ribadouro kb. 1099-1170 
1,298,782,969. - Eldara Peres Espinhel 
 

1,298,782,974. - D. Mem Moniz de Ribadouro, Lapa ura kb. 1075-1154 
1,298,782,975. - Gontinha Mendes de Souza kb. 1102. 
 

1,298,783,180. - D. Mem Veegas de Souza, Casa de Souza ura kb. 1069 – kb. 1130 
1,298,783,181. - Tereza Fernandes de Marnel 
 

1,298,783,182. - D. Egas Moniz o Aio de Ribadouro, Coimbra hercege kb. 1073-1146 
1,298,783,183. - Tarasia Alfonsi de Asturias kb. 1082-1171 
 

1,298,783,184. - D. Egas Gondesendes, Baião ura kb. 1080 
1,298,783,185. - Unisco Venegas de Ribadouro †1158. 
 

1,298,783,188. - D. Fernão Mendes «o Bravo» de Bragançãos, Bragança ura kb. 1096 – kb. 
1161 

1,298,783,189. - Tereza Soares da Maia † 1128. 
 

1,298,783,190. - D. Sancho Nunes, Celanova grófja kb. 1072-1162 
1,298,783,191. - Tereza Henriques de Portugal  
 

1,298,783,192. - Pedro Formarigues de Guimarães 
1,298,783,193. - N. N 
 



————    564564564564    ———— 

 
 

1,298,783,194. - D. Godinho Fafes, Lanhoso ura 
1,298,783,195. - Ouroana Mendes de Ribadouro † 1172. 
 

1,298,783,196. - Pedro Paes «Escachia» da Silva, Lanhas ura kb. 1092-1166 
1,298,783,197. - Godinha Pires 
 

1,298,783,198. - D. Egas Fafes de Lanhoso † 1162. 
1,298,783,199. - Urraca Mendes de Souza  
 

1,298,785,024. = 651,004,430 
1,298,785,025. = 651,004,431 
 

1,298,785,432. = 651,004,952 
1,298,785,433. = 651,004,953 
 

1,298,785,536. - Georgios Palaiologos, Dyrrachion hercege † 1118/1136. 
1,298,785,537. - Anna Doukaina 1068-1110/1125 
 

1,298,785,548. - Ioannes II Kaloioannes Komnenos, bizánci császár 1087-1143 
1,298,785,549. – Árpádházi Iréne (Piroska) bizánci császárné, Magyarország hercegnıje kb. 

1090-1143 
 

1,298,785,552. = 1,298,785,536 
1,298,785,553. = 1,298,785,537 
 

1,298,785,554. - Alexios Komnenos 
1,298,785,555. - Eirene Synadene 
 

1,298,785,556. - Aton Bagratid, Oszétia királya 
 

1,298,785,558. - David IV The Builder Bagratid, Grúzia királya 1073-1125 
1,298,785,559. - Rusudan of Armenia 
 

1,298,785,564. - Gregorios Kamateros 
1,298,785,565. - Eirene Doukaina 
 

1,298,785,572. = 651,004,952 
1,298,785,573. = 651,004,953 
 

1,298,785,584. - Manuel Anemas † 1146/1147. 
1,298,785,585. - Theodora Komnena bizánci császári hercegnı 1116-1147 
 

1,298,785,600. - Ranieri di Monferrato, Montferrat márkija kb. 1070 - kb. 1110 
1,298,785,601. = 1,298,782,369 
 

1,298,785,602. = 651,004,162 
1,298,785,603. = 651,004,163 
 

1,298,785,608. - Boniface de Clavesana kb. 1090-/1130 
 

1,298,785,624. = 1,298,782,530 
1,298,785,625. = 1,298,782,531 
 

1,298,785,626. - Thibaud II le Grand, Champagne grófja 1093-1151 
1,298,785,627. - Mathilde von Sponheim hercegnı 1108-1160 
 

1,298,785,628. - Guigues, Albon grófja 1095-1142 
1,298,785,629. - Marguerite de Bourgogne grófnı kb. 1100-1164 
 

1,298,785,630. = 649,392,800 
1,298,785,631. = 649,392,801 
 



————    565565565565    ———— 

 
 

1,298,984,280. Wolfer (Kıszegi család) (okirati elıfordulása:1157) 
Héder nádor (162,707,392.) testvére. 

 

1,301,794,816. Becsegergely nb. János (Apafi család) 
Comes. 

 

1,301,794,864. Márton (Gerlai család) (okirati elıfordulása: 1233) 
 

1,301,795,840. Dénes (losonczi Bánffy család) 
 

1,301,796,992. Zsadány nb. Ábrahám (Velikei család) 
 

1,301,906,448. Ludány nb. Szoboszló (Szoboszló család) (okirati elıfordulása: 1221) 
1221-ben semptei ispán. 

 

1,301,948,068. - Enrico Dandolo Velence dózséja, kb. 1107-1205 
1,301,948,069. - Felicita Bembo 
 

1,301,948,074. = 162,751,234 
1,301,948,075. = 162,751,235 
 

1,301,948,076. - Friedrich III von Sponheim, Vianden grófja † 1200. 
1,301,948,077. - Mechtild von der Neuerburg grófnı † 1200. 
 

1,301,948,078. = 649,391,238 
1,301,948,079. = 649,391,239 
 

1,301,948,236. = 162,751,236 
1,301,948,237. = 162,751,237 
 

1,301,948,238. - Thibaud V le Bon, Blois grófja kb. 1130-1191 
1,301,948,239. - Alix (Capétiens) francia királyi hercegnı 1151-1195 
 

1,301,948,240. - Ludwig II von Württemberg † 1181. 
 

1,301,948,248. - Hermann III Zähringen, Baden ırgrófja † 1160. 
1,301,948,249. - Berthe de Lorraine Lotaringia hercegnıje 
 

1,301,948,256. - Gerlach, Isenburg ura (herr) † 1147. 
 

1,301,948,264. - Folmar I von Bliescastel, Blieskastel grófja 1135-1179 
1,301,948,265. - Clémence de Metz 
 

1,301,948,266. - Simon I, Saarbrücken grófja kb. 1120-1183 
1,301,948,267. - Mathilde von Sponheim kb. 1135 
 

1,301,948,270. - Hermann von Saffenberg, Müllenark grófja † 1172. 
1,301,948,271. - Sophie von Müllenark  1140 
 

1,301,948,274. = 651,003,960 
1,301,948,275. = 651,003,961 
 

1,301,948,280. - Bernhard II, Lippe grófja 1140-1224 
1,301,948,281. - Hedwig von Ahre 
 

1,301,948,282. - Simon, Tecklenburg grófja 
 

1,301,948,388. = 81,375,630 
1,301,948,389. = 81,375,631 
 

1,301,948,390. - Ferry II de Lorraine, Lotaringia hercege † 1213. 
1,301,948,391. - Agnès de Bar grófnı † 1226. 
 

1,302,007,816. - Berthold IV, Andechs grófja † 1151. 



————    566566566566    ———— 

 
 

1,302,007,817. - Sophie von Weimar grófnı 
 

1,302,007,818. = 651,004,736 
1,302,007,819. = 651,004,737 
 

1,302,007,820. = 651,004,672 
1,302,007,821. = 651,004,673 
 

1,302,007,822. - Goswin, Heinsberg ura (herr) † 1167/1168. 
1,302,007,823. - Adelheid von Sommerschenburg szász palotagróf leánya † 1180. 
 

1,302,007,848. - Volodar Rostislavitch (Rurikides), Przemysl hercege † 1124. 
1,302,007,849. - N. von Pommern 
 

1,302,007,850. - Árpádházi Kálmán, Magyarország királya kb. 1074-1116 
1,302,007,851. - Felicia de Hauteville, Magyarország királynéja † kb. 1102. 
 

1,302,007,852. - Vladimir II Monomaque (Rurikides), Kiev hercege 1053-1125 
1,302,007,853. - Gytha of Wessex, Anglia hercegnıje † 1107. 
 

1,302,007,854. - Aëpa II de Coumanie 
 

1,302,007,868. = 651,004,938 
1,302,007,869. - Kristina Stenkilska ätten, Svédország hercegnıje kb. 1080-1122 
 

1,302,007,870. - Konrad III von Hohenstaufen, Itália királya kb. 1093-1152 
1,302,007,871. - Gertrud von Komburg Itália királynéja † 1130/1131. 
 

1,302,007,872. = 651,004,946 
1,302,007,873. = 651,004,947 
 

1,302,007,874. - Lothar II (III) von Supplinburg, Szászország hercege 1060/1065-1137 
1,302,007,875. - Richenza von Northeim grófnı † 1141. 
 

1,302,007,880. - Erik I. Ejegod de Danemark, Dánia királya kb. 1056-1103 
1,302,007,881. - Bodil Thrugotsdotter Dánia királynéja † 1103. 
 

1,302,007,882. = 651,004,938 
1,302,007,883. = 1,302,007,869 
 

1,302,007,884. - Vsevolod I (Rurikides), Novgorod hercege † 1136/1137. 
1,302,007,885. – N. (Rurikides) Loutsk hercegnıje 
 

1,302,007,886. = 325,502,016 
1,302,007,887. = 325,502,017 
 

1,302,007,892. - Thierry VI, Hollandia grófja kb. 1114-1157 
1,302,007,893. - Sophie zu Salm, Rheineck grófnıje † 1176. 
 

1,302,007,894. - Henry of Scotland, Huntingdon grófja kb. 1115-1152 
1,302,007,895. - Ada de Warenne Warenne grófnıje † 1178. 
 

1,302,007,904. - Godfried van Brabant, Lotaringia (Basse) hercege 1053-1139 
1,302,007,905. - Ida de Namur grófnı  1120/1125 
 

1,302,007,906. - Berengar, Sulzbach grófja † kb. 1125. 
1,302,007,907. - Adelheid von Diessen Diessen grófnıje † 1126. 
 

1,302,007,908. - Valéran III de Limbourg 1080-1139 
1,302,007,909. - Judith de Wassemberg  grófnı 1090-1161 
 

1,302,007,910. - Adolf von Saffenberg, Saffenberg grófja 



————    567567567567    ———— 

 
 

1,302,007,911. - Margareta von Schwarzenburg 
 

1,302,007,912. - Thierry II le Vaillant, Lotaringia hercege kb. 1055-1115 
1,302,007,913. - Gertrude de Flandre grófnı kb. 1070-1117 
 

1,302,007,914. - Foulques V le Jeune d'Anjou, Jeruzsálem királya 1092-1144 
1,302,007,915. - Eremburge de Beaugency, Maine grófnıje 1091-1126 
 

1,302,007,916. - Etienne-Henri, Blois grófja 1046-1102 
1,302,007,917. - Adèle de Normandie angol királyi hercegnı kb. 1066-1137 
 

1,302,007,918. - Eustache III, Boulogne grófja kb. 1058-1125 
1,302,007,919. - Mary of Scotland skóciai királyi hercegnı kb. 1082-1116 
 

1,302,007,920. = 325,502,466 
1,302,007,921. = 325,502,467 
 

1,302,007,922. = 325,502,472 
1,302,007,923. = 651,004,749 
 

1,302,007,968. - Gotebold von Henneberg † 1144. 
1,302,007,969. - Liutgard von Hohenberg 
 

1,302,007,980. - Friedrich I von Sommerschenburg, Szász palotagróf † 1120/1121. 
1,302,007,981. - Adelheid von Laufen grófnı 
 

1,302,007,982. - Rudolf I, Stade grófja † 1124. 
1,302,007,983. - Richardis von Sponheim várgrófnı (vicomtesse) † 1151. 
 

1,302,007,988. - Henri de Wassemberg, Gueldre grófja kb. 1147-1182 
1,302,007,989. - Laurette de Lorraine grófnı kb. 1120-1175 
 

1,302,007,990. = 325,502,368 
1,302,007,991. = 325,502,369 
 

1,302,008,064. - Casimir I. le Rénovateur Piast, Lengyelország hercege 1016-1058 
1,302,008,065. - Dobronega Vladimirovna (Rurikides) Kijev nagyhercegnıje 1011/-1087 
 

1,302,008,066. = 651,004,928 
1,302,008,067. = 651,004,929 
 

1,302,008,068. - Poppo von Roggenstein-Berg  
1,302,008,069. - Zsófia, Magyarország hercegnıje 1060 (megj.: apja talán Salamon király, és 

mivel a források nem egyértelmőek, így nem szerepeltetem apját az ısjegyzékben!) 
 

1,302,008,070. - Diepold II von Vohburg kb. 1050-1078 
1,302,008,071. - Luitgard von Zähringen 1053-1119 
 

1,302,008,080. - Oleg (Rurikides), Csernigov hercege kb. 1058-1115 
1,302,008,081. – N. de Coumanie 
 

1,302,008,082. - Petrilla N 
 

1,302,008,088. = 651,004,938 
1,302,008,089. = 1,302,007,869 
 

1,302,008,092. - Iaroslav Sviatopolkovitch (Rurikides), Wladimir-Wolynsk hercege † 1123. 
1,302,008,093. - N. Piast 1088  † kb. 1112. 
 

1,302,008,094. - Vsevolodko (Rurikides), Gorodno hercege † 1142. 
1,302,008,095. - Agafija (Rurikides) Kijev hercegnıje 
 



————    568568568568    ———— 

 
 

1,302,008,160. - Vsevolod II (Rurikides) Kijev nagyhercege † 1146. 
1,302,008,161. - Marija (Rurikides) Novgorod hercegnıje † 1179. 
 

1,302,008,162. - Vassilko I (Rurikides), Polock hercege † kb. 1143. 
 

1,302,008,184. - Constantin Lascaris 
 

1,302,008,322. - Swjatopolk II Izyaslavich (Rurikides), Kijev nagyhercege 1050-1113 
 

1,302,008,324. - Luitpold II von Babenberg, Ausztria ırgrófja † 1095. 
1,302,008,325. - Ita von Ratelsberg grófnı † 1101. 
 

1,302,008,326. - Henri IV de Franconie, német-római császár 1050-1106 
1,302,008,327. - Berthe de Savoie, Savoya hercegnıje kb. 1051- kb. 1087 
 

1,302,008,832. - Esiko (Askanier), Ballenstedt grófja † 1059/1060. 
1,302,008,833. - Mathilda von Werl † 1077. 
 

1,302,008,834. - Otto von Orlamünde, Meissen ırgrófja † 1067. 
1,302,008,835. - Adèle de Louvain grófnı † 1083. 
 

1,302,008,836. - Otto von Sachsen Szász herceg 
1,302,008,837. - Wulfhilde de Norvège Norvég királyi hercegnı 
 

1,302,008,838. - Árpádházi I. Béla, Magyarország királya 1014-1063 
1,302,008,839. - Richenza Piast, Magyarország királynéja kb. 1018-1052/ 
 

1,302,008,844. - Ulrich I von Weimar, Karintia ırgrófja † 1070. 
1,302,008,845. = 651,004,419 
 

1,302,008,846. - Engelbert I von Sponheim, Karintia grófja kb. 1040-1096 
1,302,008,847. - Hadwig N 
 

1,302,008,856. - Árpádházi I. Géza, Magyarország királya kb. 1044-1077 
1,302,008,857. - Synadena Synadenos, Magyarország királynéja † 1077. 
 

1,302,008,858. = 1,302,008,322 
1,302,008,859. = 1,302,008,323 
 

1,302,008,860. - Voukan Nemanja 
 

1,302,008,862. - Konstantinos Diogenos † 1074. 
1,302,008,863. - Theodora Komnena kb. 1053 
 

1,302,008,928. - Friedrich von Zollern † 1115. 
1,302,008,929. - Udihild von Urach, Zollern grófnıje 1072-1134 
 

1,302,008,946. - Rodolphe I von Pfullendorf, Graf von Bregenz 1090-1160 
1,302,008,947. - Wulfhilde de Bavière † 1161. 
 

1,302,009,344. - Thimo Wettin, Brehna grófja † 1101. 
1,302,009,345. - Ida von Northeim grófnı 
 

1,302,009,346. - Adalbert von Elchingen, Ravenstein grófja 1075-1120 
1,302,009,347. - Bertha von Hohenstaufen  sváb hercegnı 1089-1120/1142 
 

1,302,009,360. = 651,004,162 
1,302,009,361. = 651,004,163 
 

1,302,009,362. = 649,392,774 
1,302,009,363. = 649,392,775 
1,302,009,384. - Tancrède, Hauteville ura  kb. 970-1041 



————    569569569569    ———— 

 
 

1,302,009,385. - Fredesenda de Normandie Normandia hercegnıje kb. 995-kb. 1057 
 

1,302,009,386. - Manfredo di Savona, Savone márkija  
 

1,302,009,388. - Eudes de Vitry kb. 1085 – kb. 1158 
1,302,009,389. - Mathilde, Rethel grófnıje † 1151. 
 

1,302,009,390. =  651,005,050 
1,302,009,391. =  651,005,051 
 

1,302,009,392. = 1,302,007,914 
1,302,009,393. = 1,302,007,915 
 

1,302,009,394. - Henry I Beauclerc de Normandie, Anglia királya 1068-1135 
1,302,009,395. - Maud of Scotland, Skócia hercegnıje 1080-1118 
 

1,302,009,396. - Guillaume IX le Troubadour, Aquitániai hercege 1071-1126 
1,302,009,397. - Mahaut-Philippa de Toulouse grófnı kb. 1075-1117 
 

1,302,009,398. - Aimeri I. Châtellerault várgrófja (vicomte) 1077-1151 
1,302,009,399. - Maubergeonne de L'Isle-Bouchard kb. 1075-1119 
 

1,302,009,400. - Wulgrin d'Angoulême gróf  kb. 1089-1140 
1,302,009,401. - Ponce de La Marche grófnı 
 

1,302,009,402. - Raymond, Turenne várgrófja (vicomte) kb. 1070-1122 
1,302,009,403. - Mathilde du Perche gróf  kb. 1074-1143 
 

1,302,009,404. - Louis VI le Gros (Capétiens), Franciaország királya 1081-1137 
1,302,009,405. - Adélaïde de Savoie, Franciaország királynéja kb. 1100-1154 
 

1,302,009,406. - Renaud, Courtenay ura  kb. 1105-/1165 
1,302,009,407. - Helvide du Donjon, Yerres úrnıje kb. 1110 
 

1,302,009,440. = 162,751,104 
1,302,009,441. = 162,751,105 
 

1,302,009,472. - Otto II, Scheyern grófja † kb. 1110. 
1,302,009,473. - Richgard von Weimar grófnı 
 

1,302,009,474. - Friedrich von Lengenfeld  kb. 1070-1119 
1,302,009,475. - Heilica von Hohenstaufen sváb hercegnı 1088-1110 
 

1,302,009,476. - Arnold I, Looz grófja †  kb. 1139. 
1,302,009,477. - Agnes von Mainz 
 

1,302,009,482. = 651,004,162 
1,302,009,483. = 651,004,163 
 

1,302,009,498. - Friedrich I, Saarbrücken grófja † 1135. 
1,302,009,499. - Gisèle de Lorraine Lotaringia hercegnıje 
 

1,302,009,856. - Bratislaw I Przemyslide, Csehország hercege 1005-1055 
1,302,009,857. - Judith von Schweinfurt grófnı kb. 990-1058 
 

1,302,009,858. - Árpádházi I. András, Magyarország királya 1015 † 1060. 
1,302,009,859. - Anastasia Yaroslava von Kiev, Magyarország királynéja 1025 † 1074. 
 

1,302,009,864. - Ludwig "der Bärtige" von Thüringen, Türingia grófja † kb. 1080 
1,302,009,865. - Cäcilie von Sangerhausen 
 

1,302,009,866. - Udo, Stade grófja kb. 1025-1082 



————    570570570570    ———— 

 
 

1,302,009,867. - Oda von Werl 
 

1,302,009,876. = 1,302,007,852 
1,302,009,877. = 1,302,007,853 
 

1,302,009,878. - Dimitr Zawiditsch 
 

1,302,009,884. - Boémond de Hauteville, Antiókhia hercege kb. 1054-1111 
1,302,009,885. - Constance (Capétiens), Attigny úrnıje kb. 1078 - kb. 1125 
 

1,302,009,886. - Baudouin II de Rethel, Jeruzsálem királya kb. 1080-1131 
1,302,009,887. - Morphia de Melitene, Jeruzsálem királynıje † kb. 1127 
 

1,302,009,888. - Friedrich von Büren † kb. 1055. 
1,302,009,889. - Hildegarde von Hohenstaufen † kb. 1094. 
 

1,302,009,892. - Welf IV Welf, Bajorország hercege † 1101 
1,302,009,893. - Judith de Flandre grófnı kb. 1033-1094 
 

1,302,009,894. = 651,004,418 
1,302,009,895. = 651,004,419 
 

1,302,009,896. - Guillaume I. le Grand, Burgundia grófja kb. 1017-1087 
1,302,009,897. - Étiennette Felsı-Lotaringia hercegnıje  kb. 1035-1088 
 

1,302,009,898. - Gérard I. le Grand, Lotaringia hercege  kb. 1030-1070 
1,302,009,899. - Hedwige de Namur grófnı kb. 1030-1074 
 

1,302,009,900. = 1,302,007,912 
1,302,009,901. - Hedwig von Formbach grófnı † 1088. 
 

1,302,009,902. - Henri, Louvain grófja † 1095. 
1,302,009,903. = 1,302,007,913 
 

1,302,009,904. - Manuel Angelos 
 

1,302,009,906. - Alexios I Komnenos, bizánci császár 1048/1057-1118 
1,302,009,907. - Eirene Dukaina bizánci császárné 1066-1123/1136 
 

1,302,010,048. - Werner II der Fromme, Habsburg gróf  † 1096. 
1,302,010,049. - Reginlinde von Nellenburg  
 

1,302.010.052.- Rudolf II von Tierstein 1060-1114 
1,302,010,053. - Ida von Habsburg grófnı kb. 1064 
 

1,302,010,054. = 162,751,248 
1,302,010,055. = 162,751,249 
 

1,302,010,058. - Ulrich X, Bregenz-Montfort grófja † 1097. 
1,302,010,059. - Bertha Konradiner, Kellmünz grófnıje 1065-1133 
 

1,302,010,088. - Ulrich von Lenzburg † 1084. 
1,302,010,089. - Richarde von Habsburg grófnı  
 

1,302,010,092. - Hermann I Zähringen, Breisgau grófja kb. 1040-1074 
1,302,010,093. - Judith von Backnang kb. 1055-1091 
 

1,302,010,096. - Berthold I Zähringen, Zähringen hercege † 1078/1077. 
1,302,010,097. - Richwara von Susa kb. 1015 
 

1,302,010,098. - Rodolphe II von Rheinfelden, Sváb herceg 1025-1080 
1,302,010,099. - Adélaïde de Savoie grófnı kb. 1052 - kb. 1079 
 



————    571571571571    ———— 

 
 

1,302,010,100. - Albert, Namur grófja kb. 1027-1102 
1,302,010,101. - Ida von Sachsen Szász hercegnı kb. 1030-1102 
 

1,302,010,102. - Conrad I, Luxembourg grófja † 1086. 
1,302,010,103. - Clémence d'Aquitaine Aquitánia hercegnıje 1058 
 

1,302,010,104. - Adalbert von Frohburg 
 

1,302,010,106. - Louis 1. de Mousson, Montbéliard grófja kb. 1010-1073 
1,302,010,107. - Sophie de Haute-Lorraine, Bar grófnıje 1022-1093 
 

1,302,010,448. - Simon de Montfort, Montfort-l'Amaury ura † 1187. 
1,302,010,449. - Amicie de Beaumont-le-Roger Leicester grófjának leánya kb. 1150-1215 
 

1,302,010,450. - Balian Ibelin, Ibelin ura kb. 1143 - kb. 1193 
1,302,010,451. - Maria Komnena Ciprus hercegnıje 1154-kb. 1217 
 

1,302,010,464. = 1,298,782,372 
1,302,010,465. = 1,298,782,373 
 

1,302,010,466. - Mathieu, Lotaringia hercege  kb. 1110-1176 
1,302,010,467. - Bertha von Hohenstaufen Sváb hercegnı kb. 1123 - kb. 1195 
 

1,302,010,468. - Guillaume de Thiers, Châlon grófja kb. 1085-1166 
 

1,302,010,470. = 162,751,236 
1,302,010,471. = 162,751,237 
 

1,302,010,472. - Simon de Broyes, Commercy ura  kb. 1145-1208 
1,302,010,473. - Nicole de Salins, Montrivel úrnıje † 1233. 
 

1,302,010,476. - Simon II, Saarbrücken grófja † 1207. 
1,302,010,477. - Liutgarde von Leiningen 
 

1,302,010,478. = 1,301,948,390 
1,302,010,479. = 1,301,948,391 
 

1,302,010,482. = 1,302,010,466 
1,302,010,483. = 1,302,010,467 
 

1,302,010,484. - Guy, Vergy ura 
1,302,010,485. - Adélaïs d'Autrey 
 

1,302,010,486. - Garnier, Trainel ura kb. 1135-1194 
1,302,010,487. - Élisabeth de Marigny kb. 1140 
 

1,302,010,488. - Henri I. le Libéral, Champagne grófja 1127-1181 
1,302,010,489. - Marie (Capétiens) francia királyi hercegnı 1145-1198 
 

1,302,010,490. - Sancho VI el Sabio, Navarra királya kb. 1132-1194 
1,302,010,491. - Sancha, Kasztília infánsnıje 1149-1179 
 

1,302,010,492. - Guy, Dampierre ura 1155/1160-1216 
1,302,010,493. - Mathilde, Bourbon úrnıje † 1218. 
 

1,302,010,494. - Guigues, Forez grófja † 1198/1203. 
1,302,010,495. - Ascuraa N 
 

1,302,010,688. - Niklot von Mecklenburg, Obodrites hercege † 1160. 
1,302,010,689. - Woizlawa N † 1172. 
 

1,302,010,696. - Sverker I den äldre Sverkerätten, Svédország királya † 1156. 



————    572572572572    ———— 

 
 

1,302,010,697. - Ulfhilde Finson Svédország királynéja 
 

1,302,010,698. - Stig Tokesen Hvide † 1151. 
1,302,010,699. - Margareta de Danemark Schleswig hercegnı 
 

1,302,010,700. - Sune Ebbesen Hvide † 1186. 
 

1,302,010,736. = 651,004,672 
1,302,010,737. = 651,004,673 
 

1,302,010,738. - Depolt I. Przemyslide cseh herceg † 1167. 
1,302,010,739. - Sibylle (Askanier) szász hercegnı 

 
 

32. generáció 
 

2,597,556,224. - Azzo II, Este márkija 997-1097 
2,597,556,225. - Gersende du Maine grófnı kb. 1030-1074 
 

2,597,556,240. - Guy, Châtillon ura 
2,597,556,241. - Ermengarde de Choisy 
 

2,597,556,248. - Pierre de Milly 
2,597,556,249. - Rohais N 
 

2,597,562,400. - Landolfo V d'Aquino 1125 
 

2,597,564,672. = 1,302,009,896 
2,597,564,673. = 1,302,009,897 
 

2,597,564,674. - Alfonso VI El Bravo, Kasztília királya 1039-1109 
2,597,564,675. - Constance de Bourgogne Burgundia hercegnıje kb. 1046 - kb. 1093 
 

2,597,564,676. - Ramón Berenguer II, Barcelona grófja 1053-1082 
2,597,564,677. - Mathilde de Hauteville  Pouille hercegnıje kb. 1059 - kb. 1111 
 

2,597,564,678. - Gilbert I. de Gévaudan 
2,597,564,679. - Gerberge de Provence 
 

2,597,564,680. - Henri I. Donzel de Bourgogne kb. 1035-1070/1074 
2,597,564,681. - Sibila de Barcelona gróf  kb. 1035-1074 
 

2,597,564,682. = 2,597,564,674 
2,597,564,683. – Ximena N. 
 

2,597,564,692. - Ramiro Sanchez de Navarra, Monzón ura † kb. 1115. 
2,597,564,693. - Cristina Rodriguez de Bivar Valencia királyi hercegnıje 
 

2,597,564,694. - Gilbert de L'Aigle, Perche grófja kb. 1080 - kb. 1118 
2,597,564,695. - Julienne du Perche grófnı kb. 1069-1109 
 

2,597,564,736. - Amédée II, Savoya grófja kb. 1048-1080 
2,597,564,737. - Jeanne de Genève grófnı 
 

2,597,564,738. = 1,302,009,896 
2,597,564,739. = 1,302,009,897 
 

2,597,564,740. - Guigues II le Gras, Albon grófja 1045-1095 
2,597,564,741. - Pétronille d'Argental kb. 1050 
 

2,597,564,742. - Edgar II Ætheling, Anglia királya kb. 1051-1125 



————    573573573573    ———— 

 
 

2,597,564,743. - Margaret of Scotland, Anglia királynéja 1040 
 

2,597,564,744. = 651,004,948 
2,597,564,745. = 651,004,949 
 

2,597,564,746. - Thibaud, Traves ura 1064-1122 
2,597,564,747. - Alice N 
 

2,597,564,748. - Humbert le Renforcé de Salins 
 

2,597,564,752. - Guillaume de Faucigny 1053-1124 
2,597,564,753. - Létice  
 

2,597,564,760. - Gérold II, Genf grófja † kb. 1080. 
2,597,564,761. - Thetberge de Savoie grófnı 
 

2,597,564,762. - Louis de Faucigny, Glane ura  kb. 1030-1060 
2,597,564,763. = 2,597,564,761 
 

2,597,564,764. - Ponce I. Aynard, Domène (Isère) ura † 1104. 
2,597,564,765. – Béatrix N. 
 

2,597,564,768. - Guillaume-Hugues des Baux  kb. 1055 - kb. 1110 
2,597,564,769. - Vierne N. 
 

2,597,564,770. = 2,597,564,678 
2,597,564,771. = 2,597,564,679 
 

2,597,564,772. - Guillaume, Montpellier ura kb. 1075-1122 
2,597,564,773. - Ermessende de Melgueil grófnı  kb. 1075 
 

2,597,564,774. - Rambauld II de Nice 1066 † 1121. 
2,597,564,775. - Aircelène de Francon 
 

2,597,564,776. - Pons, Marseille vikomtja 
2,597,564,777. - Garréjade 
 

2,597,564,780. - Hugues Sacristan I., de Porcairagues 
2,597,564,781. - Botina Botin 
 

2,597,564,782. - Porcellus de Porcairagues kb. 1100 
2,597,564,783. - Inquidrade N  kb. 1105 
 

2,597,564,784. - Bernard, Anduze ura 1130-1171 
2,597,564,785. - Adélaïde de Roquefeuil 
 

2,597,564,786. - Bernard Pelet, Melgueil grófja † 1170. 
2,597,564,787. - Béatrice, Melgueil grófnıje kb. 1115-1192 
 

2,597,564,792. - Alphonse I. Toulouse grófja 1103-1148 
2,597,564,793. - Faydide d'Uzès  kb. 1110 
 

2,597,564,794. = 1,302,009,404 
2,597,564,795. = 1,302,009,405 
 

2,597,564,796. - Bernard-Aton Trencavel, Carcassonne várgrófja (vicomte) kb. 1054 - kb. 
1129 

2,597,564,797. - Cécile de Provence † 1147. 
 

2,597,564,832. = 1,302,009,404 
2,597,564,833. = 1,302,009,405 
 



————    574574574574    ———— 

 
 

2,597,564,834. = 1,298,785,626 
2,597,564,835. = 1,298,785,627 
 

2,597,564,836. - Baudouin IV le Bâtisseur, Hainaut grófja kb. 1109-1171 
2,597,564,837. - Adélaïde de Namur grófnı  1112-1168 
 

2,597,564,838. = 651,003,956 
2,597,564,839. = 651,003,957 
 

2,597,564,852. - Rostaing de Sabran, Uzès ura 1095-1181 
2,597,564,853. - Rosine d'Uzès, Caylar úrnıje † 1206. 
 

2,597,564,854. - Guillaume, Forcalquier grófja 
2,597,564,855. - Adélaïde Trencavel várgrófnı (vicomtesse) 
 

2,597,564,864. - D. Gonzalo Nuñez, Lara grófja † 1103. 
2,597,564,865. - Goto Núñez 
 

2,597,564,866. = 1,298,782,918 
2,597,564,867. = 1,298,782,919 
 

2,597,564,868. = 1,298,782,918 
2,597,564,869. = 1,298,782,919 
 

2,597,564,870. = 2,597,564,864 
2,597,564,871. = 2,597,564,865 
 

2,597,564,872. - Diego Lopez „el Blanco” de Haro, Vizcaya ura kb. 1075-1124 
2,597,564,873. - Munia Sanchez de Navarra 
 

2,597,564,876. = 1,298,782,862 
2,597,564,877. = 1,298,782,863 
 

2,597,564,900. = 1,298,782,432 
2,597,564,901. = 1,298,782,433 
 

2,597,564,902. - Aymeric, Narbonne várgrófja (vicomte) 1083-1133 
2,597,564,903. - Ermengarde N 
 

2,597,564,908. - Lope Íñiguez de Mendoza, Llodio ura  kb. 1115-1195 
2,597,564,909. - Tereja Ximenes de Los Cameros 
 

2,597,564,912. - Guillem-Ramon de Moncada 
2,597,564,913. - Béatrice de Moncade  kb. 1100 
 

2,597,564,914. - Pierre, Gabarret várgrófja (vicomte)  kb. 1105 
2,597,564,915. - Matelle des Baux hercegnı  kb. 1125-1175 
 

2,597,564,916. - Guillem de Castelvell 
2,597,564,917. - Mafalda de Barcelona 
 

2,597,564,918. - Raymond-Arnaud de Vilademuls 
2,597,564,919. - Laureta N 
 

2,597,564,934. =  325,502,080 
2,597,564,935. =  325,502,081 
 

2,597,564,940. = 1,298,785,548 
2,597,564,941. = 1,298,785,549 
 

2,597,564,968. - Guglielmo I Lancia, Busca márkija † 1160. 
 



————    575575575575    ———— 

 
 

2,597,565,048. = 651,003,934 
2,597,565,049. = 651,003,935 
 

2,597,565,050. = 162,751,232 
2,597,565,051. = 651,004,741 
 

2,597,565,056. = 2,597,564,772 
2,597,565,057. = 2,597,564,773 
 

2,597,565,058. - Hugues I. Mataplana ura 
2,597,565,059. - Adélaïde N 
 

2,597,565,060. - Eudes I. Borel, Burgundia hercege kb. 1058-1102 
2,597,565,061. - Sybille de Bourgogne grófnı 1060-1102 
 

2,597,565,062. - Boson, Turenne várgrófja (vicomte) kb. 1030-1091 
2,597,565,063. - Gerberge de Terrasson kb. 1045-1103 
 

2,597,565,072. - Hugo de Ampurias 
2,597,565,073. - Sancha de Urgel 
 

2,597,565,076. - Berenguer de Entenza 
 

2,597,565,152. - Guerau, Cabrera várgrófja (vizconde) † kb. 1160. 
2,597,565,153. - Berenguela de Queralt 
 

2,597,565,154. - Armengol, Urgel grófja † 1184. 
2,597,565,155. - Dulcia de Foix 
 

2,597,565,156. - D. Fernan Rodriguez "el Castellano" de Castro, León ura † 1185. 
2,597,565,157. - Estefanía Alfonso de Castilla Kasztília királyi hercegnıje 1146-1180 
 

2,597,565,168. - Ramon, señor de Moncada † 1180. 
2,597,565,169. - Ramona de Tornemira 
 

2,597,565,170. = 324,695,616 
 

2,597,565,556. = 1,298,782,918 
2,597,565,557. = 1,298,782,919 
 

2,597,565,558. = 1,298,782,340 
2,597,565,559. = 1,298,782,341 
 

2,597,565,560. - D. Osorio, Cabreira grófja 
2,597,565,561. – N. de Lanhoso 
 

2,597,565,562. - D. Nuno Soares de Grijó † 1157. 
2,597,565,563. - Elvira Gomes † 1157. 
 

2,597,565,564. - D. Mendo Fernandes de Bragançãos, Bragança ura kb. 1073 - kb. 1139 
2,597,565,565. - Sancha Veegas de Baião 
 

2,597,565,566. = 1,298,782,974 
2,597,565,567. = 1,298,782,975 
 

2,597,565,580. - Sancho I, Aragónia királya † 1094. 
2,597,565,581. - Félicie de Montdidier, Aragónia királynéja kb. 1050-1086 
 

2,597,565,582. = 1,302,009,396 
2,597,565,583. = 1,302,009,397 
 

2,597,565,696. - Nuño Ruiz, Guzmán ura † 1130. 



————    576576576576    ———— 

 
 

2,597,565,697. - Elvira de Manzanedo 
 

2,597,565,698. = 2,597,564,864 
2,597,565,699. = 2,597,564,865 
 

2,597,565,706. = 1,298,783,190 
2,597,565,707. = 1,298,783,191 
 

2,597,565,720. = 2,597,564,864 
2,597,565,721. = 2,597,564,865 
 

2,597,565,722. = 2,597,564,674 
2,597,565,723. - Zaida N.  kb. 1063-1095/1097 
 

2,597,565,726. - Lope Garciez El Peregrino de Alagón 
2,597,565,727. - Maria de Pallars 
 

2,597,565,812. = 649,391,594 
2,597,565,813. = 649,391,595 
 

2,597,565,814. - Soeiro Mendes «Facha» de Tougues † 1176. 
2,597,565,815. - Elvira Gonçalves de Souza grófnı 
 

2,597,565,822. = 649,391,170 
2,597,565,823. - Elvira Gálter 
 

2,597,565,836. - D. Fernan Peres de Trastamara 
2,597,565,837. - Briolanja 
 

2,597,565,838. - Armengol el de Gerp, Urgel grófja  1056-1092 
2,597,565,839. - Lucie de Pallars † 1079. 
 

2,597,565,890. - Pedro Ansurez, Valladolid ura  kb. 1037-1117 
2,597,565,891. - Eylo Alfonso † 1111. 
 

2,597,565,904. - Garcia Ordoñez, Najera ura † 1108. 
2,597,565,905. - Urraca Garcez de Navarra Navarra királyi hercegnıje kb. 1050 
 

2,597,565,936. = 1,298,783,182 
2,597,565,937. = 1,298,783,183 
 

2,597,565,948. - D. Munio Ermiges de Ribadouro kb. 1040-1107 
2,597,565,949. - Ouroana (Nunes) 
 

2,597,565,950. = 1,298,783,180 
2,597,565,951. = 1,298,783,181 
 

2,597,566,360. - D. Egas Gomes de Souza, Souza ura kb. 1040 
2,597,566,361. - Gontina Gonçalves de Portugal 
 

2,597,566,364. = 2,597,565,948 
2,597,566,365. = 2,597,565,949 
 

2,597,566,368. - D. Gondesindo Veegas, Baião ura kb. 1057 
 

2,597,566,370. - D. Egas Ermiges de Ribadouro † 1095. 
2,597,566,371. - Gontinha Eriz de Moldes 
 

2,597,566,376. = 2,597,565,564 
2,597,566,377. = 2,597,565,565 
 

2,597,566,378. - D. Soeiro Mendes da Maia 



————    577577577577    ———— 

 
 

2,597,566,379. - Elvira Paes 
 

2,597,566,380. - D. Nuno Vasques, Celanova grófja 
2,597,566,381. - Sancha Gomes de Souza grófnı 
 

2,597,566,382. = 1,298,782,340 
2,597,566,383. = 1,298,782,341 
 

2,597,566,388. - D. Fáfila Lucides, Lanhoso ura † 1124. 
2,597,566,389. - Dordia Veegas de Penagate † 1118. 
 

2,597,566,390. = 1,298,782,974 
2,597,566,391. = 1,298,782,975 
 

2,597,566,392. - D. Paio Pires † 1108. 
2,597,566,393. - Maria Pelaiz  kb. 1075-1152 
 

2,597,566,396. = 2,597,566,388 
2,597,566,397. = 2,597,566,389 
 

2,597,566,398. = 1,298,783,180 
2,597,566,399. = 1,298,783,181 
 

2,597,571,072. - Nikephoros Palaiologos † 1081. 
 

2,597,571,074. - Andronikos Doukas † 1077. 
2,597,571,075. - Maria of Bulgaria † 1089/1118 
 

2,597,571,096. = 1,302,009,906 
2,597,571,097. = 1,302,009,907 
 

2,597,571,098. – Árpádházi I. László, Magyarország királya 1046 † 1095. 
2,597,571,099. - Adelheid von Rheinfelden, Magyarország királynéja 1060-1092 
 

2,597,571,108. - Adrianos Komnenos 1060/1065-1105 
2,597,571,109. - Zoe Doukaina bizánci császári hercegnı 1062-1137 
 

2,597,571,112. - David Bagratid, Oszétia királya 
 

2,597,571,116. - Giorgi II Bagratid, Grúzia királya kb. 1054-1112 
2,597,571,117. - Helena N. 
 

2,597,571,130. - Michael Doukas 1061-1108/1118 
 

2,597,571,170. = 1,298,785,548 
2,597,571,171. = 1,298,785,549 
 

2,597,571,200. - Guillaume di Monferrato, Montferrat márkija 
2,597,571,201. - Aude d'Agledo 
 

2,597,571,252. = 1,302,007,916 
2,597,571,253. = 1,302,007,917 
 

2,597,571,254. - Engelbert II von Sponheim, Karintia hercege † 1141. 
2,597,571,255. - Uta von Passau Passau grófnıje 1080-1137 
 

2,597,571,256. = 1,298,782,370 
2,597,571,257. = 1,298,782,371 
 

2,597,571,258. = 651,004,948 
2,597,571,259. = 651,004,949 
 

2,603,589,632. Becsegergely nb. Ant (apafi család) (okirati elıfordulása: 1199-1217) 



————    578578578578    ———— 

 
 

 

2,603,589,728. Márton (Gerlai család) 
 

2,603,896,136. – Vitale Dandolo 
 

2,603,896,152. - Friedrich II von Sponheim, Vianden grófja † 1187. 
2,603,896,153. - Elisabeth zu Salm grófnı † 1200. 
 

2,603,896,154. - Heinrich I, Salm grófja 1105-1166 
2,603,896,155. - Hadwide de Lutzelburg 1135 
 

2,603,896,476. = 1,298,785,626 
2,603,896,477. = 1,298,785,627 
 

2,603,896,478. = 1,298,782,416 
2,603,896,479. = 325,502,349 
 

2,603,896,480. - Ludwig I von Württemberg 
 

2,603,896,496. = 651,005,046 
2,603,896,497. = 651,005,047 
 

2,603,896,498. = 651,004,950 
2,603,896,499. = 651,004,951 
 

2,603,896,528. - Godefroid I von Bliescastel, Blieskastel grófja kb. 1090 - kb. 1130 
2,603,896,529. - N. de Lorraine 
 

2,603,896,532. = 1,302,009,498 
2,603,896,533. = 1,302,009,499 
 

2,603,896,534. - Meinhard von Sponheim gróf † 1155. 
2,603,896,535. - Mathilde von Mörsberg grófnı 
 

2,603,896,540. = 1,302,007,910 
2,603,896,541. = 1,302,007,911 
 

2,603,896,780. - Ferry I. Lotaringia hercege kb. 1143-1206 
2,603,896,781. - Ludmila Piast kb. 1150-1223 
 

2,603,896,782. - Thiébaut, Bar grófja 1158-1214 
2,603,896,783. - Laurette von Looz, Longwy úrnıje † 1184. 
 

2,603,589,632. Becsegergely nb. Ant (Apafi család) (okirati elıfordulása: 1199-1217) 
 

2,603,589,728. Márton (Gerlai család) 
 

2,604,015,632. - Berthold III von Wasserburg, Andechs grófja 
2,604,015,633. - Gisela von Schweinfurt grófnı 
 

2,604,015,634. = 651,004,422 
2,604,015,635. = 651,004,423 
 

2,604,015,646. = 1,302,007,980 
2,604,015,647. = 1,302,007,981 
 

2,604,015,696. - Rostislav Vladimirovitch (Rurikides), Tmoutarakan hercege kb. 1045-1067 
 

2,604,015,700. = 1,302,008,856 
2,604,015,701. - Sophie von Looz 
 

2,604,015,702. = 651,004,692 
2,604,015,703. - Eremburge d'Eu grófnı † kb. 1087. 
 



————    579579579579    ———— 

 
 

2,604,015,704. - Vsevolod I Iaroslavitch (Rurikides) Kijev nagyhercege 1030-1093 
2,604,015,705. - Maria Monomakos bizánci császári hercegnı † 1067. 
 

2,604,015,706. - Harold II of Wessex, Anglia királya 1020-1066 
2,604,015,707. - Ealdgyth Swanneshals of Mercie 
 

2,604,015,738. - Inge I Stenkilskaätten, Svédország királya 1050-1112 
2,604,015,739. - Helena Sverkerätten Svédország királynéja kb. 1050 - kb. 1100 
 

2,604,015,740. = 651,004,944 
2,604,015,741. = 651,004,163 
 

2,604,015,748. - Gebhard von Supplinburg, Harzgau grófja † 1075. 
2,604,015,749. = 1,302,009,901 
 

2,604,015,750. - Heinrich, Northeim grófja † 1101. 
2,604,015,751. - Gertrud von Braunschweig grófnı  kb. 1065-1117 
 

2,604,015,760. - Svend II Estridsøn de Danemark, Dánia királya kb. 1019-1076 
2,604,015,761. - Gunhilde N Dánia királynéja † kb. 1060. 
 

2,604,015,762. - Thrugot Fagrskinna Ulvsson † 1070. 
2,604,015,763. - Torgunna Vagnsdotter † 1070. 
 

2,604,015,768. = 651,004,938 
2,604,015,769. = 1,302,007,869 
 

2,604,015,770. - Swjatoslaw (Rurikides), Loutsk hercege † 1143. 
2,604,015,771. - Anna (Rurikides) Kijev nagyhercegnıje † 1136. 
 

2,604,015,784. - Florent II, Hollandia grófja † 1121. 
2,604,015,785. - Gertrude de Lorraine Lotaringia hercegnıje † 1144. 
 

2,604,015,786. - Otto zu Salm, Rajnai palotagróf  † 1150. 
2,604,015,787. - Gertrud von Northeim, Rajnai palotagrófnı † 1165. 
 

2,604,015,788. - Dabíd I the Saint, Skócia királya 1080/1085-1153 
2,604,015,789. - Mathilda of Huntingdon, Skócia királynéja 1074-1131 
 

2,604,015,790. - William de Warenne, Varenne grófja 1070/-1138 
2,604,015,791. - Élisabeth (Capétiens) Vermandois grófnıje 1085-1131 
 

2,604,015,808. - Henri, Louvain grófja kb. 1020-1078 
2,604,015,809. - Adélaïde de Bettau grófnı kb. 1030-1086 
 

2,604,015,810. - Othon II, Chiny grófja kb. 1060-1125 
2,604,015,811. - Adélaïde de Namur grófnı 1065-1124 
 

2,604,015,812. - Gebhard II von Sulzbach Sulzbach grófja 
2,604,015,813. - Irmgard von Rott † kb. 1101. 
 

2,604,015,814. - Otto II von Wasserburg, Diessen grófja † kb. 1120. 
2,604,015,815. - Adelheid N 
 

2,604,015,816. - Henri I. de Limbourg 
2,604,015,817. - Adélaïde de Pottenstein 
 

2,604,015,818. - Gérard de Wassemberg, Gueldre grófja kb. 1060-1138 
2,604,015,819. = 1,302,010,103 
 

2,604,015,820. - Adalbert von Saffenberg  Nörvenich (?) grófja 1057-1110 



————    580580580580    ———— 

 
 

2,604,015,821. - Mechtilde de Hollende † 1110. 
 

2,604,015,824. = 1,302,009,898 
2,604,015,825. = 1,302,009,899 
 

2,604,015,826. - Robert I. le Frison, Flandria grófja kb. 1031-1093 
2,604,015,827. - Gertrud von Sachsen Szász hercegnı kb. 1034-1113 
 

2,604,015,828. - Foulques IV le Réchin d'Anjou, Tours grófja kb. 1043-1109 
2,604,015,829. - Bertrade de Montfort kb. 1061-1117 
 

2,604,015,830. - Elie I. de Beaugency, Maine grófja † 1110. 
2,604,015,831. - Mathilde de Château-du-Loir, Mayet úrnıje † kb. 1109. 
 

2,604,015,832. - Thibaud IV, Blois grófja 1019-1089 
2,604,015,833. = 2,597,556,225 
 

2,604,015,834. - William I the Conqueror de Normandie, Anglia királya 1027-1087 
2,604,015,835. - Mathilde de Flandre, Anglia királynıje kb. 1032-1083 
 

2,604,015,836. - Eustache II, Boulogne grófja kb. 1020-1085 
2,604,015,837. - Ide de Lorraine grófnı † 1113. 
 

2,604,015,838. - Máel Coluim III Canmore, Skócia királya kb. 1031-1093 
2,604,015,839. - Margaret of England Skócia királynéja 1045-1093 
 

2,604,015,936. - Poppo von Henneberg † 1078. 
2,604,015,937. - Hildegard von Thüringen † 1078. 
 

2,604,015,962. - Henri II, Laufen grófja kb. 1035-1060 
2,604,015,963. - Ida von Werl kb. 1035 - kb. 1090 
 

2,604,015,964. = 1,302,009,866 
2,604,015,965. = 1,302,009,867 
 

2,604,015,966. - Hermann von Sponheim Magdeburg várgrófja † 1118. 
 

2,604,015,976. - Gérard de Wassemberg, Gueldre grófja kb. 1129-1156 
 

2,604,015,977. - Clémence de Gleiberg 
2,604,015,978. = 651,003,956 
 

2,604,015,979. - Swanhilde N † 1133. 
 

2,604,016,128. - Mieszko II Lambert Piast, Lengyelország királya 990-1034 
2,604,016,129. - Richza de Bonngau 995/1000-1063 
 

2,604,016,130. - Vladimir I. le Grand (Rurikides), Kijev nagyhercege kb. 958-1015 
2,604,016,131. - N. N.  görög „apáca” † 1018. 
 

2,604,016,140. - Diepold I von Vohburg  kb. 1015 - kb. 1060 
2,604,016,141. - Maria von Schweinfurt grófnı † 1071. 
 

2,604,016,160. - Swjatoslaw II Yaroslavich (Rurikides), Kijev nagyhercege 1027-1076 
2,604,016,161. – N. von Dithmarschen grófnı 
 

2,604,016,162. - Oussoulok de Coumanie 
 

2,604,016,184. = 1,302,008,322 
2,604,016,185. = 1,302,008,323 
 

2,604,016,186. = 651,004,032 
2,604,016,187. - Judith de Franconie 1054 - kb. 1094 



————    581581581581    ———— 

 
 

2,604,016,188. - David (Rurikides), Wladimir-Volhynsk hercege kb. 1058-1112 
 

2,604,016,190. = 1,302,007,852 
2,604,016,191. = 1,302,007,853 
 

2,604,016,320. = 1,302,008,080 
2,604,016,321. - Théophanie de Macédoine † 1090. 
 

2,604,016,322. = 651,004,938 
2,604,016,323. = 1,302,007,869 
 

2,604,016,324. - Sviatoslav (Rurikides), Polock hercege † 1129. 
 

2,604,016,644. - Isiaslav I (Rurikides), Kijev nagyhercege 1024/1025-1078 
 

2,604,016,648. - Ernst von Babenberg, Ausztria ırgrófja † 1075. 
2,604,016,649. - Adélaïde Wettin grófnı † 1071. 
 

2,604,016,650. - Ratpoto IV, Cham grófja † 1080. 
2,604,016,651. - Mathilde N 
 

2,604,016,652. - Henri VI le Noir, német-római császár 1017-1056 
2,604,016,653. - Agnès d'Aquitaine, német-római császárné 1025-1077 
 

2,604,016,654. - Oddon, Savoya grófja kb. 1023-1057 
2,604,016,655. - Adelaide, Torinó grófnıje kb. 1018-1091 
 

2,604,017,670. - Lambert, Louvain grófja kb. 995 
2,604,017,671. - Ode de Verdun Alsó-Lotaringia hercegnıje 
 

2,604,017,672. - Bernhard II, Szászország hercege kb. 995-1059 
2,604,017,673. - Eilika von Schweinfurt grófnı kb. 987-1055 
 

2,604,017,674. - Olav II den Hellige de Norvège, Norvégia királya † 1030. 
2,604,017,675. - Estrid Ynglingaätten, Norvégia királynéja 
 

2,604,017,676. - Vászoly  978-1037 
2,604,017,677. - Anastazya de Bulgarie 978-1014 
 

2,604,017,678. = 2,604,016,128 
2,604,017,679. = 2,604,016,129 
 

2,604,017,688. - Poppo I von Weimar, Krain ırgrófja † 1044. 
2,604,017,689. - Hadamut von Istrien Isztria grófnıje 
 

2,604,017,692. - Siegfried, Sponheim grófja † 1065. 
2,604,017,693. - Richgard von Chiemgau grófnı 
 

2,604,017,712. = 1,302,008,838 
2,604,017,713. = 1,302,008,839 
 

2,604,017,714. - Théodore Synadenos 
 

2,604,017,726. - Ioannes Kouropalates Komnenos kb. 1015-1067 
2,604,017,727. - Anna Dalassena kb. 1020 - kb. 1100 
 

2,604,017,856. - Burchard I von Zollern 
 

2,604,017,858. - Egino von Urach 
2,604,017,859. - Cunegonde von Urach 
 

2,604,017,892. - Ulrich X von Pfullendorf, Bregenz grófja † 1097. 
2,604,017,893. - Berthe von Rheinfelden 



————    582582582582    ———— 

 
 

2,604,018,688. - Dietrich Wettin, Kelet-Szászország ırgrófja † 1034. 
2,604,018,689. - Mathilde de Misnie grófnı kb. 980 - kb. 1030 
 

2,604,018,690. - Otto I, Northeim grófja † 1083. 
2,604,018,691. - Richenza de Souabe † 1083. 
 

2,604,018,694. = 651,004,944 
2,604,018,695. = 651,004,163 
 

2,604,018,768. - Gérard, Tancarville ura kb. 880 
2,604,018,769. - Odobone, Hauteville úrnıje 
 

2,604,018,770. - Richard I. sans Peur, Normandia hercege kb. 933-996 
2,604,018,771. - Judith N kb. 950-1031 
 

2,604,018,778. - Hugues, Rethel grófja kb. 1050 - kb. 1118 
2,604,018,779. - Mélisende de Montlhéry 1032-1097 
 

2,604,018,788. = 2,604,015,834 
2,604,018,789. = 2,604,015,835 
 

2,604,018,790. = 2,604,015,838 
2,604,018,791. = 2,604,015,839 
 

2,604,018,792. - Guillaume VIII, Aquitániai hercege 1023-1086 
2,604,018,793. - Hildegarde de Bourgogne Burgundia hercegnıje kb. 1050-1120 
 

2,604,018,794. - Guillaume IV, Toulouse grófja kb. 1040-1094 
2,604,018,795. - Emma de Mortain grófnı kb. 1060-1080 
 

2,604,018,796. - Bozon III, Châtellerault várgrófja (vicomte) 
2,604,018,797. - Aénor de Thouars várgrófnı (vicomtesse) 
 

2,604,018,798. - Barthélémy de Bueil 1049-1087 
2,604,018,799. - Gerberge de Blaison 
 

2,604,018,800. - Guillaume Taillefer d'Angoulême 
2,604,018,801. - Vitapoy de Bénauges  
 

2,604,018,802. - Roger le Poitevin de Montgommery, Lancastre grófja 1050-1123 
2,604,018,803. - Almodis de La Marche kb. 1075-1110/1116 
 

2,604,018,804. = 2,597,565,062 
2,604,018,805. = 2,597,565,063 
 

2,604,018,806. - Geoffroy, Perche grófja † 1100. 
2,604,018,807. - Béatrix de Montdidier grófnı kb. 1055-1129 
 

2,604,018,808. - Philippe 1. (Capétiens), Franciaország királya 1052-1108 
2,604,018,809. - Berthe de Hollande grófnı † 1094. 
 

2,604,018,810. = 1,298,782,368 
2,604,018,811. = 1,298,782,369 
 

2,604,018,812. - Milès, Courtenay ura 1068-1127 
2,604,018,813. - Ermengarde de Nevers grófnı kb. 1090 
 

2,604,018,814. - Ferry du Donjon, Yerres ura † kb. 1138 
 

2,604,018,944. - Otto I von Schweinfurt, Scheyern grófja † kb. 1072 
2,604,018,945. - Haziga von Diessen Diessen grófnıje † kb. 1104 
 



————    583583583583    ———— 

 
 

2,604,018,946. = 1,302,008,844 
2,604,018,947. = 651,004,419 
 

2,604,018,950. = 651,004,944 
2,604,018,951. = 651,004,163 
 

2,604,018,952. - Emmo, Looz grófja kb. 1030-1078 
2,604,018,953. – Suanehilde de Frise 
 

2,604,018,954. - Gérard von Mainz 1055 
2,604,018,955. - Hedwige de Blieskastel grófnı 
 

2,604,018,998. = 1,302,007,912 
2,604,018,999. = 1,302,007,913 
 

2,604,019,714. - Heinrich I, Schweinfurt grófja kb. 950-1017 
2,604,019,715. - Gerberga Konradiner grófnı kb. 968-1017 
 

2,604,019,716. = 2,604,017,676   
2,604,019,718. = 5,208,031,408  
 

2,604,019,719. = 5,208,031,409  
 

2,604,019,732. - Lothar Udo, Stade grófja † 1057. 
2,604,019,733. - Adelheid Konradiner Ortenau grófnıje † 1057. 
 

2,604,019,734. - Hermann von Werl kb. 1010 - kb. 1050 
2,604,019,735. = 2,604,018,691 
 

2,604,019,768. - Robert Guiscard de Hauteville, Pouille hercege 1015/1020-1085 
2,604,019,769. - Aubrée de Buonalbergo kb. 1032-1122 
 

2,604,019,770. = 2,604,018,808 
2,604,019,771. = 2,604,018,809 
 

2,604,019,772. = 2,604,018,778 
2,604,019,773. = 2,604,018,779 
 

2,604,019,774. - Gabriel de Mélitene 1055 
2,604,019,775. - N. d'Arménie 1067 
 

2,604,019,784. = 2,597,556,224 
2,604,019,785. - Kunigunde Welf kb. 1020 - kb. 1048 
 

2,604,019,786. - Baudouin IV le Barbu, Flandria grófja kb. 980-1035 
2,604,019,787. - Éléonore de Normandie Normandia hercege kb. 1010 - kb. 1071 
 

2,604,019,792. - Renaud I. Burgundia grófja kb. 990-1057 
2,604,019,793. - Alice de Normandie Normandia hercege kb. 1000-1038 
 

2,604,019,794. - Adalbert d'Alsace, Lotaringia hercege † 1048. 
2,604,019,795. - Clémence de Foix, Bigorre grófnıje 1010-1035 
 

2,604,019,796. - Gérard, Metz grófja † 1045. 
2,604,019,797. - Gisèle de Lorraine 
 

2,604,019,798. - Albert, Namur grófja kb. 997 - kb. 1063 
2,604,019,799. - Régelinde de Lorraine Alsó-Lotaringia hercege kb. 1010-1067 
 

 
2,604,019,802. - Friedrich, Formbach grófja kb. 1020 - kb. 1060 



————    584584584584    ———— 

 
 

2,604,019,803. - Gertrude von Haldensleben † 1116. 
 

2,604,019,804. = 2,604,015,808 
2,604,019,805. = 2,604,015,809 
 

2,604,019,812. = 2,604,017,726 
2,604,019,813. = 2,604,017,727 
 

2,604,019,814. = 2,597,571,074 
2,604,019,815. = 2,597,571,075 
 

2,604,020,096. - Radbot von Habsburg, Altenburg grófja † 1027. 
2,604,020,097. - Ita Konradiner grófnı † 1026. 
 

2,604,020,104. - Rudolf I von Tierstein  1030 
 

2,604,020,106. = 1,302,010,048 
2,604,020,107. = 1,302,010,049 
 

2,604,020,118. = 1,302,010,098 
2,604,020,119. = 1,302,010,099 
 

2,604,020,176. - Arnold von Lenzburg 
2,604,020,178. = 2,604,020,096 
 

2,604,020,179. = 2,604,020,097 
 

2,604,020,184. = 1,302,010,096 
2,604,020,185. = 1,302,010,097 
 

2,604,020,186. – Hesso III. von Backnang  
 

2,604,020,196. - Kuno von Rheinfelden Ortenau grófja kb. 980-1026 
2,604,020,197. - Ita N. 
 

2,604,020,198. = 2,604,016,654 
2,604,020,199. = 2,604,016,655 
 

2,604,020,200. = 2,604,019,798 
2,604,020,201. = 2,604,019,799 
 

2,604,020,202. = 2,604,017,672 
2,604,020,203. = 2,604,017,673 
 

2,604,020,204. - Giselbert de Luxembourg, Salm grófja 1005-1059 
2,604,020,205. - N. zu Salm, Salm grófnıje 
 

2,604,020,206. - Guillaume, Aquitániai hercege 1023-1058 
2,604,020,207. - Ermessinde de Lorraine Felsı-Lotaringia hercege 
 

2,604,020,212. - Louis de Sundgau, Scarponnois grófja † 1016. 
2,604,020,213. - Hildegarde de Nordgau grófnı 
 

2,604,020,214. - Frédéric II de Bar, Lotaringia hercege 995-1026/1028 
2,604,020,215. - Mathilde de Souabe Sváb hercegnı kb. 989-1033 
 

2,604,020,896. - Simon le Chauve de Montfort, Montfort-l'Amaury ura kb. 1128-1181 
2,604,020,897. - Mahaut N. † 1168. 
 

2,604,020,898. - Robert de Beaumont-le-Roger, Leicester grófja 1120-1190 
2,604,020,899. - Pernelle de Grandmesnil kb. 1135-1212 
 

2,604,020,900. - Balian Ibelin, Ibelin ura † 1151. 



————    585585585585    ———— 

 
 

2,604,020,901. - Alvis de Rama † kb. 1164. 
 

2,604,020,902. - Ioannes Komnenos, Ciprus hercege 1128-1176/1176 
2,604,020,903. - Maria Taronitissa 
 

2,604,020,932. = 651,004,950 
2,604,020,933. = 651,004,951 
 

2,604,020,934. = 325,502,472 
2,604,020,935. = 325,502,473 
 

2,604,020,936. - Guy de Thiers, Châlon grófja † kb. 1113. 
 

2,604,020,944. - Hugues, Broyes ura † 1199. 
2,604,020,945. - Stephanie de Bar, Commercy úrnıje † 1178. 
 

2,604,020,946. - Humbert IV de Salins † 1173. 
 

2,604,020,952. = 1,301,948,266 
2,604,020,953. = 1,301,948,267 
 

2,604,020,954. - Emich III von Leiningen † 1180/1187. 
2,604,020,955. - Elisa N †1179/ 
 

2,604,020,968. - Savaric de Donzy, Châtel-Censoir ura kb.1034-1113 
2,604,020,969. - Elisabeth de Fouvent, Vergy úrnıje 
 

2,604,020,970. - Hugues V d'Autrey 
2,604,020,971. – Mahaut de Châtillon-sur-Seine 
 

2,604,020,976. = 1,298,785,626 
2,604,020,977. = 1,298,785,627 
 

2,604,020,978. = 1,298,782,416 
2,604,020,979. = 325,502,349 
 

2,604,020,980. = 1,298,782,346 
2,604,020,981. = 1,298,782,347 
 

2,604,020,982. = 649,391,168 
2,604,020,983. = 649,391,169 
 

2,604,020,984. - Guillaume, Dampierre ura kb. 1130-/1162 
2,604,020,985. - Irmengarde de Monchy kb. 1125-1190 
 

2,604,020,986. - Archambaud de Bourbon 1140-1169 
2,604,020,987. - Alix de Bourgogne Burgundia hercegnıje kb. 1146 - kb. 1209 
 

2,604,020,988. - Guigues de Forez gróf 
2,604,020,989. - Ermengarde N 
 

2,604,021,392. - Kol Sverkerätten, Svédország hercege 
 

2,604,021,394. - Haakon Finson 
 

2,604,021,398. = 651,003,940 
2,604,021,399. = 651,003,941 
 

2,604,021,476. = 325,502,464 
2,604,021,477. = 325,502,465 
 

2,604,021,478. = 162,751,104 
2,604,021,479. = 162,751,105 



————    586586586586    ———— 

 
 

33. generáció 
 

5,195,112,448. - Azzo I d'Este, Ligurie márkija kb. 970-1018 
5,195,112,449. - Artopergue N 
 

5,195,112,450. - Herbert, Maine grófja kb. 984-1036 
 

5,195,112,480. - Miles, Châtillon ura 
 

5,195,124,800. - Pandolfo d'Aquino kb. 1105 - kb. 1126 
 

5,195,129,348. - Fernando I El Magno, Kasztília királya kb. 1017-1065 
5,195,129,349. - Sancha Afonso, León királynıje 1014-1067 
 

5,195,129,350. - Robert I. le Vieux, Burgundia hercege kb. 1011-1076 
5,195,129,351. - Helie de Semur kb. 1016-1055 
 

5,195,129,352. - Ramon Berenguer I el Vell, Barcelona grófja kb. 1023-1076 
5,195,129,353. - Almodis de La Marche gróf  kb. 1020-1075 
 

5,195,129,354. = 2,604,019,768 
5,195,129,355. - Sikelgaite di Salerno Salerno hercegnıje kb. 1037-1090 
 

5,195,129,356. - Bérenger II de Millau várgróf (vicomte) 
5,195,129,357. - Agnès de Carlat várgrófnı (vicomtesse) 
 

5,195,129,358. - Geoffroi de Provence 
5,195,129,359. - Étiennette-Douce de Marseille várgrófnı (vicomtesse) 
 

5,195,129,360. = 5,195,129,350 
5,195,129,361. = 5,195,129,351 
 

5,195,129,362. - Berenguer Ramon I el Corbat, Barcelona grófja kb. 1006-1035 
5,195,129,363. - Guisle de Balçareni 1005-1079 
 

5,195,129,366. - Munio (Guzman ?), Astorga grófja 1040-1086 
5,195,129,367. – Jimene Ordoñez 
 

5,195,129,384. - Sancho Garcez de Navarra † 1083. 
5,195,129,385. - Constanza de Marañón kb. 1035-1060 
 

5,195,129,386. - Rodrigo Diaz el Cid Kb.mpeador de Bivar, Valencia királya 1043-1099 
5,195,129,387. - Jimena Diaz de Asturias Valencia királynıje kb. 1058-1120 
 

5,195,129,388. - Richer I. de L'Aigle kb. 1045-1084 
5,195,129,389. - Judith d'Avranches várgrófnı (vicomtesse) kb. 1055. 
 

5,195,129,390. = 2,604,018,806 
5,195,129,391. = 2,604,018,807 
 

5,195,129,472. = 2,604,016,654 
5,195,129,473. = 2,604,016,655 
 

5,195,129,474. = 2,597,564,760 
5,195,129,475. - Gisèle 
 

5,195,129,480. - Guigues le Vieux, Albon grófja kb. 1000-1075. 
5,195,129,481. - Adélaïde de Turin 
 

5,195,129,484. - Edward the Exile of England Anglia hercege kb. 1016 - kb. 1057 
5,195,129,485. - Agathe Billungen de Frise Occidentale Braunschweig grófnıje 
 



————    587587587587    ———— 

 
 

5,195,129,486. - Donnchad I the Gracious, Skócia királya 1001-1040 
5,195,129,487. - Sibyl of Huntingdon kb. 1010. 
 

5,195,129,492. - Guy, Traves ura kb. 1040. 
 

5,195,129,496. - Gaucher II, Salins ura kb. 1030-1100 
5,195,129,497. - Béatrice N 
 

5,195,129,504. = 2,597,564,762 
5,195,129,505. = 2,597,564,761 
 

5,195,129,520. - Gérold de Genève, Bécs grófja † kb. 1023. 
5,195,129,521. - Berthe N 
 

5,195,129,522. - Amédée I de Savoie, Maurienne grófja † kb. 1051. 
5,195,129,523. - Adélaide N 
 

5,195,129,524. - Ermenrad de Faucigny 
 

5,195,129,528. - Aynard le Vieux, Domène ura  kb. 998-1083 
5,195,129,529. - Fecéne 
 

5,195,129,536. - Hugues des Baux kb. 1025-1059 
5,195,129,537. - Inauris d'Apt  kb. 1030 
 

5,195,129,544. - Bernard Guillaume de Montpellier † 1077. 
5,195,129,545. - Ermengarde de Narbonne várgrófnı (vicomtesse) kb. 1045 
 

5,195,129,546. - Pierre, Melgueil grófja kb. 1045 
5,195,129,547. - Almodis de Toulouse grófnı 
 

5,195,129,548. - Bertrand-Rambauld de Nice 
5,195,129,549. - Gerberge de Provence grófnı 
 

5,195,129,552. - Geoffroi de Marseille, Arles várgrófja (vicomte) 1010/1019-1090 
5,195,129,553. - Rixendis de Millau várgrófnı (vicomtesse) 
 

5,195,129,560. - Raymond de Porcairagues 
 

5,195,129,564. - Godefroy de Porcairagues 
 

5,195,129,568. - Bernard, Anduze ura 
 

5,195,129,570. - Henri de Roquefeuil † 1142. 
5,195,129,571. - Marie d'Arnal 
 

5,195,129,572. - Raymond le Croisé de Narbonne-Pelet, Narbonne várgrófja (vicomte) kb. 
1075-1140 

5,195,129,573. - Agnès N.  kb. 1085-1140 
 

5,195,129,574. - Bernard de Melgueil 1091-1132 
5,195,129,575. - Guillemette de Montpellier 
 

5,195,129,584. - Raimond IV, Toulouse grófja 1042-1105 
5,195,129,585. - Elvira de Castilla Kasztília királyi hercegnıje kb. 1080-1151 
 

5,195,129,586. - Raymond Décan de Posquières † 1138. 
5,195,129,587. - Marie d'Uzès 
 

5,195,129,592. - Raymond-Bernard Trencavel, Albi várgrófja (vicomte) † kb. 1074. 
5,195,129,593. - Ermengarde, Carcassonne várgrófnıje (vicomtesse) † 1101. 
 

5,195,129,594. - Bertrand de Provence 



————    588588588588    ———— 

 
 

5,195,129,595. - Alamburge 
 

5,195,129,672. - Baudouin III, Hainaut grófja kb. 1087-1120 
5,195,129,673. - Yolande de Wassemberg grófnı 
 

5,195,129,674. = 651,005,050 
5,195,129,675. = 651,005,051 
 

5,195,129,704. - Guillaume de Sabran  kb. 1040-1099/1105 
5,195,129,705. - Adalaicia de Coucy 1080-1142 
 

5,195,129,706. - Rainier d'Uzès 
5,195,129,707. - Béatrice du Caylar 
 

5,195,129,708. - Bertrand, Forcalquier grófja  kb. 1110 - kb. 1150 
5,195,129,709. - Josserande de Flotte  kb. 1110 
 

5,195,129,710. = 1,298,782,398 
5,195,129,711. - Adélaïde N 
 

5,195,129,728. - Munio Gonzáles 
 

5,195,129,730. - D. Nuño Alvarez 
5,195,129,731. - Maria Gutierrez 
 

5,195,129,744. - D. Lope Iñiguez de Vizcaya, Vizcaya grófja kb. 1050-1093 
5,195,129,745. - Ticlo Diaz de Oca 
 

5,195,129,746. - D. Sancho Sánchez de Navarra, Tafalla ura kb. 1060 - kb. 1120 
 

5,195,129,804. - Aymeric, Narbonne várgrófja (vicomte) 1055-1105 
5,195,129,805. = 2,597,564,677 
 

5,195,129,816. - Iñigo López, Llodio ura 
5,195,129,817. - Maria Garcia Salvadores 
 

5,195,129,824. - Guillem-Ramon, Moncada ura † 1147. 
5,195,129,825. - Béatrix N. 
 

5,195,129,828. - Pierre, Gabarret várgrófja (vicomte) † 1118. 
5,195,129,829. - Guiscarde de Béarn 
 

5,195,129,830. = 1,298,782,384 
5,195,129,831. = 1,298,782,385 
 

5,195,129,832. - Guillem de Castelvell 
5,195,129,833. - Ermessende N 
 

5,195,129,834. = 1,298,782,338 
5,195,129,835. = 1,298,782,339 
 

5,195,129,836. - Arnaud-Raymond de Vilademuls 
5,195,129,837. - Béatrice de Masona 
 

5,195,130,116. - Dalmau I. Berga várgrófja (vicomte) 
5,195,130,117. - Arsende N 
 

5,195,130,120. = 2,597,564,680 
5,195,130,121. = 2,597,564,681 
 

5,195,130,122. = 1,302,009,896 
5,195,130,123. = 1,302,009,897 
 



————    589589589589    ———— 

 
 

5,195,130,124. - Guillaume, Turenne várgrófja (vicomte) kb. 995 - kb. 1037 
5,195,130,125. - Mathilde 
 

5,195,130,126. - Bernard de Terrasson kb. 1020 
5,195,130,127. - Pétronille de La Rivière 
 

5,195,130,144. - Pons de Ampurias 
5,195,130,145. - Adélaïde de Bésalu 
 

5,195,130,146. - Armengol "el de Barbastro", Urgel grófja † 1065. 
5,195,130,147. - Sancha Ramírez de Aragón, Aragónia királyi hercegnıje 
 

5,195,130,152. - Gombau de Entenza 
 

5,195,130,304. = 1,298,782,916 
5,195,130,305. = 1,298,782,917 
 

5,195,130,308. - Armengol el de Castilla, Urgel grófja 1096-1154 
5,195,130,309. - Arsenda de Cabrera várgrófnı (vizconde) 
 

5,195,130,310. - Roger III de Foix  kb. 1090-1148 
5,195,130,311. - Ximena de Barcelona grófnı kb. 1105 
 

5,195,130,312. = 649,391,476 
5,195,130,313. = 649,391,477 
 

5,195,130,314. = 649,391,168 
5,195,130,315. - Urraca Fernandez de Hita  kb. 1116 
 

5,195,130,336. = 2,597,564,912 
5,195,130,337. = 2,597,564,913 
 

5,195,131,124. - D. Soeiro Fromariques de Grijó † kb. 1103. 
5,195,131,125. - Elvira Nunes «Aurea» † 1152. 
 

5,195,131,128. - D. Fernando Mendes «o Velho» de Bragançãos, Bragança ura kb. 1030-
1117 

5,195,131,129. - N. Alfonso de Castilla Kasztília királyának leánya kb. 1058  
 

5,195,131,130. - D. Egas Gondesendes, Baião ura 1032 
 

5,195,131,160. - Ramiro I, Aragónia királya 1010-1063 
5,195,131,161. - Gisberga de Foix Aragónia királynéja 
 

5,195,131,162. - Hilduin IV, Ramerupt grófja 995-1063 
5,195,131,163. - Alix, Roucy grófnıje kb. 1020-1062 
 

5,195,131,392. - Rodrigo Moniz de Guzmán, Astorga grófja † 1086. 
5,195,131,393. - Urraca Diez 
 

5,195,131,454. - Sunyer Artau de Pallars 
5,195,131,455. - Lucie de La Marche grófnı  kb. 1035-1079 
 

5,195,131,628. - Mem Rodrigues de Tougues 1080-1133 
5,195,131,629. - Chamoa Gomes de Pombeiro grófnı 
 

5,195,131,630. = 649,391,590 
5,195,131,631. = 649,391,591 
 

5,195,131,672. - D. Pedro Froiaz de Trastamara 
5,195,131,673. - Durambias de Maraño 
 



————    590590590590    ———— 

 
 

5,195,131,676. = 5,195,130,146 
5,195,131,677. - Clémence de Bigorre 
 

5,195,131,678. = 5,195,131,454 
5,195,131,679. = 5,195,131,455 
 

5,195,131,808. - Ordoño Ordóñez de Najera † 1072. 
5,195,131,809. - Anderquina 
 

5,195,131,810. - García IV Sánchez el de Nájera, Navarra királya kb. 1015-1054 
5,195,131,811. - Estéfania de Foix Navarra királynéja † 1058. 
 

5,195,131,896. - D. Ermigio Venegas de Ribadouro, Alpendorada ura kb. 1010-1047. 
5,195,131,897. - Unisco Paes kb. 1025 
 

5,195,132,720. - D. Gomes Echiguez de Souza, Casa de Souza grófja kb. 1010-1072 
5,195,132,721. - Controde Moniz de Toro † kb. 1059. 
 

5,195,132,722. - D. Gonçalo Mendes de Portugal Portugália grófja kb. 1001-1058. 
 

5,195,132,736. = 5,195,131,130 
5,195,132,737. = 5,195,131,131 
 

5,195,132,740. = 5,195,131,896 
5,195,132,741. = 5,195,131,897 
 

5,195,132,756. - Mendo Soares da Maia 
 

5,195,132,762. = 5,195,132,720 
5,195,132,763. = 5,195,132,721 
 

5,195,132,776. - D. Lucídio Godins, Lanhoso ura 
 

5,195,132,786. - Pelaio Bermudes † 1108. 
5,195,132,787. - Adosinda Danieliz kb. 1058-1152 
 

5,195,142,148. - Ioannes Doukas † kb. 1088. 
5,195,142,149. - Eirene Pegonitissa † 1060/1066. 
 

5,195,142,150. - Trojanos Cometopulo  
 

5,195,142,196. = 1,302,008,838 
5,195,142,197. = 1,302,008,839 
 

5,195,142,198. = 1,302,010,098 
5,195,142,199. - Mathilde de Franconie bajor hercegnı 1048-1060 
 

5,195,142,216. = 2,604,017,726 
5,195,142,217. = 2,604,017,727 
 

5,195,142,218. - Konstantinos X Doukas, bizánci császár 1007-1067 
5,195,142,219. - Eudokia Dalassena Makrembolitissa bizánci császárné † 1096. 
 

5,195,142,224. - Demetre Bagratid Grúzia királyi hercege † 1053. 
 

5,195,142,232. - Bagrat IV Bagratid, Grúzia királya 1018-1072 
5,195,142,233. - Borena Argyrosa 
 

5,195,142,260. = 2,597,571,074 
5,195,142,261. = 2,597,571,075 
 

5,195,142,400. - Otton di Monferrato † 991. 
5,195,142,401. - Maria de Piacenza 



————    591591591591    ———— 

 
 

5,195,142,402. - Thiébaut de Varennes 1015 
 

5,195,142,508. = 1,302,008,846 
5,195,142,509. = 1,302,008,847 
 

5,195,142,510. - Ulrich von Cham, Passau grófja † 1099. 
5,195,142,511. - Adelheid von Lechsgemünd grófnı 
 

5,207,179,264. Becsegergely nb. Ant (Apafi család) 
Comes. 

 

5,207,179,456. Vata (Gerlai család) 
 

5,207,792,304. - Friedrich I von Sponheim, Vianden grófja † 1152. 
 

5,207,792,306. = 2,603,896,154 
5,207,792,307. = 2,603,896,155 
 

5,207,792,308. - Hermann, Salm grófja 1075-1135 
5,207,792,309. - Agnès de Bar grófnıje 1082-1147 
 

5,207,792,310. - Henri de Lutzelburg kb. 1110 
 

5,207,792,960. - Konrad von Württemberg † 1122. 
5,207,792,961. - Hadelwig N 
 

5,207,793,056. - Godefroid de Metz, Bliesgau grófja kb. 1050-1098 
5,207,793,057. - Mathilde de Luxembourg 
 

5,207,793,068. - Stefan, Sponheim grófja 1052-1118 
5,207,793,069. - Sofia von Hamm † 1118. 
 

5,207,793,070. - Adalbert von Mörsberg, Moersberg grófja † 1125. 
5,207,793,071. - Mathilde de Montbéliard grófnı † 1125. 
 

5,207,793,560. = 1,302,010,466 
5,207,793,561. = 1,302,010,467 
 

5,207,793,562. = 162,751,106 
5,207,793,563. = 162,751,107 
 

5,207,793,564. - Renaud, Bar grófja † 1170. 
5,207,793,565. - Agnès de Champagne, Ligny en Barrois úrnıje † 1207. 
 

5,207,793,566. = 651,004,738 
5,207,793,567. = 651,004,739 
 

5,208,031,264. - Berthold II von Wasserburg, Felsı-Isar grófja 
5,208,031,265. - N. von Andechs 
 

5,208,031,266. - Otto I, Schweinfurt ırgrófja kb. 1000-1057 
5,208,031,267. - Irmingarde di Torino kb. 1022-1078 
 

5,208,031,392. - Vladimir Iaroslavitch (Rurikides), Novgorod hercege 1020-1052 
 

5,208,031,402. - Giselbert, Looz grófja † kb. 1045. 
5,208,031,403. - Erlande de Jodoigne 
 

5,208,031,406. - Robert, Eu grófja † 1089/1093. 
5,208,031,407. - Béatrice N † 1085. 
 

5,208,031,408. - Iaroslav I Vladimirovitch le Sage (Rurikides), Kijev nagyhercege kb. 980-
1054 



————    592592592592    ———— 

 
 

5,208,031,409. - Ingegerd Ynglingaätten, Svédország hercegnıje kb. 1000-1050/1051 
 

5,208,031,410. - Konstantinos IX Monomachos, bizánci császár † 1055. 
5,208,031,411. - Pulcheria Skleros, bizánci császárné 1020-1041/1042 
 

5,208,031,412. - Godwin of Wessex † 1053. 
5,208,031,413. - Gytha Sprakalaeg 
 

5,208,031,414. - Aelfgar of Mercie  kb. 1010 - kb. 1063 
5,208,031,415. - Aelfgifu N  kb. 1010 
 

5,208,031,476. - Stenkil Ragnvaldsson, Svédország királya † 1066. 
5,208,031,477. - N. Ynglingaätten, Svédország hercegnıje 
 

5,208,031,478. - N.  Sverkerätten 
 

5,208,031,500. = 2,604,018,690 
5,208,031,501. = 2,604,018,691 
 

5,208,031,502. - Ecaert, Braunschweig grófja † 1068. 
5,208,031,503. = 5,208,031,267 
 

5,208,031,520. - Ulf Jarl Sparkalegg † kb. 1026. 
5,208,031,521. - Estrid de Danemark Dánia királyi hercegnıje 
 

5,208,031,540. - David (Rurikides), Szmolenszk hercege † 1123. 
5,208,031,541. - Théodosie N 
 

5,208,031,542. = 1,302,008,322 
5,208,031,543. = 1,302,008,323 
 

5,208,031,568. - Thierry V de Hollande gróf  kb. 1050-1091 
5,208,031,569. - Oethilde von Sachsen szász hercegnı 
 

5,208,031,570. = 1,302,007,912 
5,208,031,571. = 1,302,007,913 
 

5,208,031,572. - Hermann, Salm grófja 1035-1088 
5,208,031,573. - Sophie de Forbach 
 

5,208,031,574. = 2,604,015,750 
5,208,031,575. = 2,604,015,751 
 

5,208,031,576. = 2,604,015,838 
5,208,031,577. = 2,604,015,839 
 

5,208,031,578. - Waltheof, Huntingdon grófja † 1076. 
5,208,031,579. - Judith de Boulogne grófnı 1054-1086 
 

5,208,031,580. - William de Warenne, Surrey grófja 1044-1086 
5,208,031,581. - Gundrade de Normandie kb. 1053-1085 
 

5,208,031,582. - Hugues le Grand (Capétiens), Vermandois grófja 1057-1102 
5,208,031,583. - Adélaïde, Vermandois grófnıje kb. 1062-1120/1124 
 

5,208,031,616. = 2,604,017,670 
5,208,031,617. = 2,604,017,671 
 

5,208,031,618. - Ebberhard I de Bettau, Teisterbant grófja 1000-1059 
5,208,031,620. - Arnold, Chiny grófja 1040-1106 
5,208,031,621. - Alix de Montdidier grófnı kb. 1035 - kb. 1068 
 



————    593593593593    ———— 

 
 

5,208,031,622. = 1,302,010,100 
5,208,031,623. = 1,302,010,101 
 

5,208,031,624. - Gebhard I von Schwaben, Sulzbach grófja † 1071. 
5,208,031,625. - N. von Sulzbach 
 

5,208,031,628. = 5,208,031,264 
5,208,031,629. = 5,208,031,265 
 

5,208,031,632. - Othon de Limbourg kb. 1020-1061 
5,208,031,633. - Jutte de Luxembourg Luxembourg grófnıje  1019 
 

5,208,031,634. - Boto de Pottenstein 
5,208,031,635. - Judith von Schweinfurt grófnı 
 

5,208,031,636. - Thierry flamens de Wassemberg 
 

5,208,031,640. - Hermann von Saffenberg, Nörvenich grófja 1027-1091 
5,208,031,641. - Gepa von Werl  kb. 1040-1108 
 

5,208,031,652. - Baudouin V le Pieux, Flandria grófja  kb. 1012-1067 
5,208,031,653. - Adélaïde (Capétiens), Corbie grófnıje 1009-1079 
 

5,208,031,654. = 2,604,017,672 
5,208,031,655. = 2,604,017,673 
 

5,208,031,656. - Geoffroi II, Gâtinais grófja kb. 1004-1046 
5,208,031,657. - Ermengarde d'Anjou Anjou grófnıje kb. 1018-1076 
 

5,208,031,658. - Simon l'Aîné de Montfort, Montfort-l'Amaury ura kb. 1030-1087 
5,208,031,659. - Agnès d'Évreux kb. 1035 
 

5,208,031,660. - Jean de Beaugency, Flèche és Anjou ura  
5,208,031,661. - Herberge d'Este grófnı  kb. 1072-1110 
 

5,208,031,662. - Gervais de Château-du-Loir 
5,208,031,663. - Eremburge N 
 

5,208,031,664. - Eudes II, Blois grófja kb. 989-1037 
5,208,031,665. - Ermengarde d'Auvergne grófnı kb. 990-1040 
 

5,208,031,668. - Robert I. le Magnifique, Normandia hercege kb. 1012-1035 
5,208,031,669. - Arlette de Falaise † kb. 1050 
 

5,208,031,670. = 5,208,031,652 
5,208,031,671. = 5,208,031,653 
 

5,208,031,672. - Eustache I. Boulogne grófja kb. 995-1049 
5,208,031,673. - Mahaut de Louvain 
 

5,208,031,674. - Godefroi le Barbu de Lorraine, Verdun grófja † 1069. 
5,208,031,675. - Uda von Lobdengau † 1050. 
 

5,208,031,676. = 5,195,129,486 
5,208,031,677. = 5,195,129,487 
 

5,208,031,678. = 5,195,129,484 
5,208,031,679. = 5,195,129,485 
 

5,208,031,874. = 1,302,009,864 
5,208,031,875. = 1,302,009,865 
 



————    594594594594    ———— 

 
 

5,208,031,924. - Arnold von Laufen gróf 
5,208,031,925. - Adelheid von Nellenburg kb. 1015 
 

5,208,031,926. - Bernhard II, Werl grófja 1007-1063 
5,208,031,927. - Beatrix N. 
 

5,208,031,932. = 2,604,017,692 
5,208,031,933. = 2,604,017,693 
 

5,208,031,952. - Gérard de Wassemberg gróf 
5,208,031,953. - Ermengarde de Zutphen grófnı kb. 1095 - kb. 1145 
 

5,208,032,256. - Boleslas I. le Vaillant Piast, Lengyelország királya 967-1025 
5,208,032,257. - Emmilda des Wendes Lusace hercegnıje † 1017. 
 

5,208,032,258. - Herenfried-Ezon de Bonngau Lotaringia grófja 955-1034 
5,208,032,259. - Mathilde von Sachsen német királyi hercegnı 979-1025 
 

5,208,032,260. - Sviatoslav I. (Rurikides), Kijev nagyhercege kb. 941-972 
5,208,032,261. - Maloucha N † 1002. 
 

5,208,032,282. - Heinrich, Schweinfurt grófja 950-1017 
5,208,032,283. - Gerberga von Henneburg 972-1039 
 

5,208,032,320. = 5,208,031,408 
5,208,032,321. = 5,208,031,409 
 

5,208,032,322. - Etheler, Dithmarschen grófja 
 

5,208,032,374. = 2,604,016,652 
5,208,032,375. = 2,604,016,653 
 

5,208,032,376. - Igor Iaroslavitch (Rurikides), Wladimir-Volhynsk hercege † 1059/1060. 
 

5,208,032,648. - Vseslav (Rurikides), Polock hercege † 1101. 
 

5,208,033,288. = 5,208,031,408 
5,208,033,289. = 5,208,031,409 
 

5,208,033,296. - Adalbert der Siegreiche von Babenberg, Ausztria ırgrófja † 1055 
5,208,033,297. - Froîla Orseolo Dalmát hercegnı kb. 1000-1053 
 

5,208,033,298. - Dedi II Wettin, Meißen ırgrófja † 1075. 
5,208,033,299. - Oda du Lausitz 
 

5,208,033,300. = 2,604,016,140 
5,208,033,301. = 2,604,016,141 
 

5,208,033,304. - Conrad II le Salien de Franconie, római császár kb. 990-1039 
5,208,033,305. - Gisela Konradiner sváb hercegnı 990-1043 
 

5,208,033,306. - Guillaume V le Grand, Aquitániai hercege 969-1030 
5,208,033,307. - Agnès de Bourgogne grófnı 990-1068 
 

5,208,033,308. - Humbert I, Savoya grófja kb. 980 - kb. 1048 
5,208,033,309. - Ancilla di Aosta 
 

5,208,033,310. - Manfredo di Torino, Torinó márkija † 1035. 
5,208,033,311. - Berta d'Este 980-1037 
 

5,208,035,340. - Lambert de Louvain gróf kb. 950-1015 
5,208,035,341. - Gerberge de Basse-Lorraine Alsó-Lotaringia hercegnıje kb. 975-1014 
 



————    595595595595    ———— 

 
 

5,208,035,342. - Gozelon I. le Grand de Lorraine, Alsó-Lotaringia hercege kb. 967-1044 
5,208,035,343. - Barbe von Lebarten kb. 964-1044 
 

5,208,035,344. - Bernhard I von Sachsen szász herceg 
5,208,035,345. - Hildegarde von Stade grófnı  kb. 955-1011 
 

5,208,035,346. = 2,604,019,714 
5,208,035,347. = 2,604,019,715 
 

5,208,035,348. - Harald Grenske de Norvège kb. 957 - kb. 995 
5,208,035,349. - Aasta Gudbrandsdatter kb. 970-1020 
 

5,208,035,350. - Olof Skötkonung Ynglingaätten, Svédország királya 980-kb. 1022 
5,208,035,351. - Edla N 
 

5,208,035,352. - Árpádházi Mihály, magyar fejedelmi család tagja  † 976/978. 
5,208,035,353. - Adelaide N.  kb. 957-997 
 

5,208,035,354. - Samuele Cometopulo † 1014. 
5,208,035,355. - Agata Chryselia 
 

5,208,035,378. - Werigand, Isztria grófja † 1040. 
5,208,035,379. - Willibirg von Ebersberg  grófnı † 1056. 
 

5,208,035,386. - Engelbert IV von Chiemgau, Pustertal grófja † 1040. 
5,208,035,387. - Liutgard von Istrien, Isztria grófnıje 
 

5,208,035,452. - Manuel Komnenos kb. 955-1020 
 

5,208,035,784. - Ulrich IX le Vieux von Pfullendorf, Bregenz grófja 
 

5,208,037,378. - Ekkehard I. de Misnie, Meißen ırgrófja  kb. 940-1002 
5,208,037,379. - Swanhilde von Sachsen szász hercegnı  kb. 940 - kb. 1000 
 

5,208,037,382. - Othon de Souabe 
5,208,037,383. - Adélaïde de Nordgau grófnı 
 

5,208,037,536. - Raoul, Tankb.rville ura 
 

5,208,037,538. - N. N. 
 

5,208,037,540. - Guillaume I. Longue-Épée, Normandia hercege  kb. 900-942 
5,208,037,541. - Sprotta de Senlis kb. 890-kb. 935 
 

5,208,037,556. - Manassès de Rethel 1028 - kb. 1092 
5,208,037,557. - Judith de Roucy grófnı 
 

5,208,037,558. - Gui I, Montlhéry ura  kb. 1015-1095 
5,208,037,559. - Hodierne, Gometz úrnıje  kb. 1020-1074 
 

5,208,037,584. = 5,208,033,306 
5,208,037,585. = 5,208,033,307 
 

5,208,037,586. = 5,195,129,350 
5,208,037,587. = 5,208,031,657 
 

5,208,037,588. - Pons II Guillaume, Toulouse grófja kb. 992-1060/1061 
5,208,037,589. = 5,195,129,353 
 

5,208,037,590. - Robert, Mortain grófja 1040/-1090 
5,208,037,591. - Maud de Montgommery Sussex grófjának leánya kb. 1045-kb. 1085 
 

5,208,037,592. - Hugues II, Châtellerault várgrófja (vicomte) 



————    596596596596    ———— 

 
 

5,208,037,593. - Gerberge de La Roche 
 

5,208,037,594. - Aimery, Thouars várgrófja (vicomte) kb. 1024-1093 
5,208,037,595. - Arengarde de Mauléon várgrófnı (vicomtesse) kb. 1030 - kb. 1070 
 

5,208,037,596. - Archambaud Borel de Bueil, L'Isle-Bouchard ura 1019-1084 
5,208,037,597. - Agnès, Isle-Bouchard úrnıje kb. 1023 
 

5,208,037,600. - Foulques, Angoulême grófja kb. 1025-1087 
5,208,037,601. - Condoha de Vegena 
 

5,208,037,604. - Roger de Montgommery, Sussex grófja kb. 1030-1094 
5,208,037,605. - Mabille de Bellême kb. 1025-1082 
 

5,208,037,606. - Aldebert II de La Marche gróf 
5,208,037,607. - Ponce N 
 

5,208,037,612. - Rotrou de Châteaudun, Perche grófja 
5,208,037,613. - Adeline de Bellême 
 

5,208,037,614. = 5,195,131,162 
5,208,037,615. = 5,195,131,163 
 

5,208,037,616. - Henri 1.(Capétiens), Franciaország királya 1008-1060 
5,208,037,617. - Anna Iaroslavovna (Rurikides), Franciaország királynéja  kb. 1032-1075 
 

5,208,037,618. - Florent I. Hollandia grófja kb. 1016-1061 
5,208,037,619. = 2,604,015,827 
 

5,208,037,624. - Josselin, Courtenay ura  1020 
5,208,037,625. - Élisabeth de Montlhéry 
 

5,208,037,626. - Renaud, Nevers grófja kb. 1055 - kb. 1097 
5,208,037,627. - Ide-Raymonde, Forez grófnıje kb. 1075 
 

5,208,037,628. - Beaudouin de Beauvais † 1103. 
5,208,037,629. - Eustachie de Corbeil † 1138. 
 

5,208,037,888. - Heinrich II, Schweinfurt grófja kb. 992-1043 
5,208,037,889. - N. d'Altdorf 
 

5,208,037,890. - Friedrich II von Wasserburg, Diessen grófja † kb. 1075. 
5,208,037,891. - Hadamut von Eppenstein grófnı 
 

5,208,037,904. = 5,208,031,402 
5,208,037,905. - Emma de Namur 
 

5,208,037,910. - Godefroi de Metz Lunéville grófja 1010-1056 
5,208,037,911. - Judith N. 
 

5,208,039,428. - Berthold I von Bayern, Bajorország ırgrófja kb. 926-980 
5,208,039,429. - Eilika von Walbeck 
 

5,208,039,430. - Herbert I Konradiner, Kinzisgau grófja 940/945-992 
5,208,039,431. - Irmentrude von Maingau 
 

5,208,039,465. - Adelheid von Alsleben 
 

5,208,039,466. - Konrad III von Rheinfelden, Ortenau grófja † 994. 
5,208,039,467. - Béatrice de Haute-Lorraine Felsı-Lotaringia hercegnıje 
 

5,208,039,468. - Rodolphe von Werl 986-1044 



————    597597597597    ———— 

 
 

5,208,039,469. - Adélaïde N.  kb. 985 
 

5,208,039,536. = 1,302,009,384 
5,208,039,537. = 1,302,009,385 
 

5,208,039,550. - Constantin I. d'Arménie, Vaghka ura kb. 1042-1102 
5,208,039,551. - N. Phocas kb. 1050 
 

5,208,039,570. - Welf II Welf † 1030. 
5,208,039,571. - Irmentrude de Luxembourg, Luxembourg grófnıje 
 

5,208,039,572. - Arnoul II le Jeune, Flandria grófja kb. 961-988 
5,208,039,573. - Rozala Suzanne de Toscane itáliai királyi hercegnı 950/960-1003 
 

5,208,039,574. - Richard II le Bon, Normandia hercege kb. 972-1027 
5,208,039,575. - Judith de Rennes Bretagne hercegnıje 982/987-1017 
 

5,208,039,584. - Otte-Guillaume de Bourgogne, Mâcon grófja kb. 959-1026 
5,208,039,585. - Irmentrude de Roucy grófnı kb. 960-1003 
 

5,208,039,586. = 5,208,039,574 
5,208,039,587. = 5,208,039,575 
 

5,208,039,588. = 2,604,019,796 
5,208,039,589. = 2,604,019,797 
 

5,208,039,590. - Bernard-Roger, Foix grófja 970/-1036/1038 
5,208,039,591. - Gersende, Bigorre grófnıje † 1032/1034. 
 

5,208,039,592. - Gérard, Metz grófja kb. 955-1022 
5,208,039,593. - Eva de Luxembourg, Luxembourg grófnıje 
 

5,208,039,596. - Albert, Namur grófja kb. 959-1011 
5,208,039,597. - Adélaïde de Basse-Lorraine, Alsó-Lotaringia hercegnıje 
 

5,208,039,598. = 5,208,035,342 
5,208,039,599. = 5,208,035,343 
 

5,208,039,604. - Thiemo, Formbach grófja kb. 990-1049 
 

5,208,040,192. - Kanzelin, Altenburg grófja † kb. 991. 
5,208,040,193. - Luitgard von Thurgau 
 

5,208,040,194. = 5,208,039,466 
5,208,040,195. = 5,208,039,467 
 

5,208,040,352. - Ulrich von Lenzburg 
 

5,208,040,372. - Hesso de Sülichgau, Sülichgau grófja kb. 1010 - kb. 1043 
5,208,040,373. - Gisela von Backnang grófnı 
 

5,208,040,392. = 5,208,039,466 
5,208,040,393. - Judith von Öhningen sváb hercegnı 960-1022 
 

5,208,040,408. - Friedrich I, Luxembourg grófja 965-1019 
5,208,040,409. - Irmentrude Konradiner grófnı kb. 970 
 

5,208,040,412. = 5,208,033,306 
5,208,040,413. = 5,208,033,307 
 

5,208,040,414. = 2,604,019,794 
5,208,040,415. = 2,604,019,795 
 



————    598598598598    ———— 

 
 

5,208,040,424. - Louis I de Mousson 
 

5,208,040,426. - Hugues VI de Nordgau grófja kb. 970-1049 
5,208,040,427. - Hedwige de Dabo 970-1046 
 

5,208,040,428. - Thierry I. Lotaringia hercege 965-1027 
5,208,040,429. - Richilde de Metz, Lunéville úrnıje 975-995 
 

5,208,040,430. - Hermann II Konradiner, Sváb herceg  968-1003 
5,208,040,431.  - Gerberge des Deux-Bourgognes burgund királyi hercegnı 965/966-1018/1019 
 

5,208,041,792. - Amaury de Montfort, Montfort-l'Amaury ura kb. 1063-1136 
5,208,041,793. - Agnès de Garlande grófnı † kb. 1143. 
 

5,208,041,796. - Robert de Beaumont-le-Roger, Leicester grófja 1104-1168 
5,208,041,797. Amicie de Guader - † 1168.   
 

5,208,041,798. - Hugues de Grandmesnil Leicetser várgrófja (vicomte) 
 

5,208,041,802. - Baudouin, Rama ura † 1138. 
5,208,041,803. = 1,298,778,125 
 

5,208,041,804. = 649,392,774 
5,208,041,805. = 649,392,775 
 

5,208,041,806. - Michael Taronites Skopje hercege 
 

5,208,041,872. - Guillaume, Thiers várgrófja (vicomte) † 1077/1080 
5,208,041,873. - Adélaïde de Chalon 
 

5,208,041,888. - Simon, Broyes ura  kb. 1090-1136 
5,208,041,889. - Félicité de Brienne, Ramerupt úrnıje 1105-1178 
 

5,208,041,890. - Renaud le Borgne, Bar grófja kb. 1090-1149 
5,208,041,891. - Gisèle de Vaudémont Vaudémont grófnıje † 1141 
 

5,208,041,892. - Humbert III le Renforcé de Salins 1050-1132 
 

5,208,041,936. - N. N. 
 

5,208,041,938. - Humbert, Fouvent ura 
5,208,041,939. - N. N. 
 

5,208,041,968. - Guy, Dampierre ura  kb. 1090-1151 
5,208,041,969. - Helvide de Baudement 1100-1165 
 

5,208,041,970. - Dreux, Monchy ura 1080 
5,208,041,971. - Edith de Warenne Surrey grófjának leánya 1076 
 

5,208,041,972. - Archambaud VII, Bourbonnais  ura  kb. 1100-1171 
5,208,041,973. - Agnès de Savoie grófnı  kb. 1103 
 

5,208,041,974. = 649,392,812 
5,208,041,975. = 649,392,813 
 

5,208,041,976. - Guigues de Forez, Forez grófja † 1137. 
5,208,041,977. - Marie de Beaujeu 
5,208,042,784. - Blot Sven Sverkerätten, Svédország királya † 1087. 

 
 
 



————    599599599599    ———— 

 
 

34. generáció 
 

10,390,224,896. - Otberto II d'Este kb. 940-1014/1021 
10,390,224,897. - Railenda N grófnı 
 

10,390,224,900. - Hugues, Maine grófja 960-1014 
 

10,390,224,960. - Hérivée, Châtillon ura † 947. 
 

10,390,249,600. - Landolfo IV d'Aquino kb. 1080-1137 
 

10,390,258,696. - Sancho Garcez El Mayor, Navarra királya kb. 991-1035 
10,390,258,697. - Munia Elvira Sanchez Maior de Castilla, Kasztília grófnıje kb. 995-1066 
 

10,390,258,698. - Alfonso V el Noble, León királya 992-1028 
10,390,258,699. - Elvira Mendes de Portugal, Portugália grófnıje 995-1022 
 

10,390,258,700. - Robert II le Pieux (Capétiens), Franciaország királya 972-1031 
10,390,258,701. - Constance d'Arles grófnı 984-1032 
 

10,390,258,702. - Dalmace, Semur ura  kb. 985-1048 
10,390,258,703. - Aremburge de Bourgogne kb. 999 
 

10,390,258,704. = 5,195,129,362 
10,390,258,705. - Sancha Sanchez de Castilla grófnı kb. 1005-1026 
 

10,390,258,706. - Bernard I. de La Marche, Haute-Marche grófja kb. 980-1047 
10,390,258,707. - Amélie de Razès 
 

10,390,258,710. - Guaimario IV, Salerno hercege kb. 1013-1052 
10,390,258,711. - Gemma di Marsico kb. 1010-1070 
 

10,390,258,712. - Richard II, Millau várgrófja (vicomte) 
10,390,258,713. - Rixende de Narbonne várgrófnı (vicomtesse) 
 

10,390,258,714. - Gilbert, Carlat várgrófja (vicomte) 
10,390,258,715. - Nobilie de Lodève 
 

10,390,258,716. - Guillaume III de Provence Arles grófja 
10,390,258,717. - Gerberge de Bourgogne grófnı kb. 985-1020/1023 
 

10,390,258,718. - Guillaume le Gros, Marseille várgrófja (vicomte)  kb. 952 - kb. 1031 
10,390,258,719. - Stéphanie de Rians 
 

10,390,258,724. - Ramon Borrell I, Barcelona grófja 972-1017 
10,390,258,725. - Ermessenda de Carcassonne, Barcelona grófnıje kb. 975-1057 
 

10,390,258,726. - Sunifredo II, Lhuça ura † kb. 1063. 
10,390,258,727. - Ermesinda de Balçareni † 1074. 
 

10,390,258,768. = 5,195,131,810 
10,390,258,769. = 5,195,131,811 
 

10,390,258,770. - N. de Marañón 
10,390,258,771. = 5,195,131,811 
 

10,390,258,772. - Diego Lainez, Bivar ura 1025-1058 
10,390,258,773. - (Tereza) Rodriguez (de Amaya) 1020-1058 
10,390,258,774. - Diego Fernandez, Oviedo grófja 1020 
10,390,258,775. - Cristina Fernandez de Asturias Asztúria grófnıje 
 



————    600600600600    ———— 

 
 

10,390,258,776. - Ingénulphe, Aigle ura † 1066. 
10,390,258,777. - Richerère N 
 

10,390,258,778 - Richard Le Goz, Avranches várgrófja (vicomte) † 1082. 
10,390,258,779. - Emma de Conteville 
 

10,390,258,968 - Edmund II Ironside, Anglia királya kb. 993-1016 
10,390,258,969. - Ealdgyth N Anglia királynéja 
 

10,390,258,970. - Liudolf Billungen de Frise Occidentale, Braunschweig grófja 1006-1038 
10,390,258,971. - Gertrude de Nordgau Nordgau grófnıje 
 

10,390,258,972. - Crínán the Thane of Dunkeld, Mormaer lordja 975-1045 
10,390,258,973. - Bethóc ingen Maíl Coluim meic Cináeda, Skócia hercegnıje 
 

10,390,258,974. - Bjorn Bearsson of Huntingdon 
 

10,390,258,984. - Hugues, Traves ura 
10,390,258,985. - Gwendamode de Bâgé 
 

10,390,258,992. - Gaucher, Salins ura 
10,390,258,993. - Aremburge N 
 

10,390,259,040. - Albert de Genève 
10,390,259,041. - Eldegarde  
 

10,390,259,042. - Berthold N. 
10,390,259,043. - Mathilde des Deux-Bourgognes burgund királyi hercegnı 
 

10,390,259,044. = 5,208,033,308 
10,390,259,045. = 5,208,033,309 
 

10,390,259,048. - Sigefroy de Faucigny  975 
10,390,259,049. - Michèle Colonna  980 
 

10,390,259,056. - Rodolphe, Domène ura kb. 970-/1058 
10,390,259,057. - N. N. 
 

10,390,259,072. - Pons des Baux 
10,390,259,073. - Profecta N. 
 

10,390,259,074. - Guillaume, Agoult ura 997-1041 
10,390,259,075. - Adélaïde de Reillanne 995-1053 
 

10,390,259,088. - Guillaume de Montpellier 
10,390,259,089. - Beliarde N. 
 

10,390,259,092. - Raymond, Melgueil grófja kb. 1015-1079 
10,390,259,093. - Béatrice d'Aquitaine Aquitánia hercegnıje 
 

10,390,259,094. = 5,208,037,588 
10,390,259,095. = 5,195,129,353 
 

10,390,259,096. - Rambauld de Nice 
10,390,259,097. - Adélaïde de Gévaudan 
 

10,390,259,098. - Foulques-Bertrand de Provence Provence grófja 
10,390,259,099. - N. de Toulouse Toulouse márkijának leánya 
 

10,390,259,104. = 10,390,258,718 
10,390,259,105. - Accéléna d'Arles † 1019. 
 



————    601601601601    ———— 

 
 

10,390,259,106. = 10,390,258,712 
10,390,259,107. = 10,390,258,713 
 

10,390,259,120. - Guilhem de Porcairagues 
 

10,390,259,128. = 10,390,259,120 
 

10,390,259,136. - Bernard d'Anduze 1080 
10,390,259,137. - Sibylle de Montpellier 
 

10,390,259,140. - Arnaud de Roquefeuil 
 

10,390,259,144. - Bernard de Narbonne-Pelet kb. 1052 
 

10,390,259,148. - Raymond, Melgueil grófja 1070-1120 
10,390,259,149. - Marie  
 

10,390,259,150. = 2,597,564,772 
10,390,259,151. = 2,597,564,773 
 

10,390,259,168. = 5,208,037,588 
10,390,259,169. = 5,195,129,353 
 

10,390,259,170. = 2,597,564,674 
10,390,259,171. = 2,597,564,683 
 

10,390,259,172. - Bérenger, Avignon várgrófja (vicomte) 1000-1065 
10,390,259,173. - Gerberge de Sisteron Nizza grófnıje 
 

10,390,259,174. - Elzéar d'Uzès 
 

10,390,259,184. - Bernard-Aton, Albi várgrófja (vicomte) † 1057. 
10,390,259,185. - Raingarde N. 
 

10,390,259,186. - Pierre, Carcassonne grófja kb. 990-1060 
10,390,259,187. - Rangarde de La Marche grófnı 1022 
 

10,390,259,188. = 5,195,129,358 
10,390,259,189. = 5,195,129,359 
 

10,390,259,344. - Baudouin II, Hainaut grófja 1056-1098 
10,390,259,345. - Ide de Louvain Louvain grófnıje † 1107. 
 

10,390,259,346. = 2,604,015,818 
10,390,259,347. = 1,302,010,103 
 

10,390,259,408. - Rostaing de Sabran Savran ura 1020-1050 
 

10,390,259,410 - Enguerrand de Coucy, Boves ura 1030-1118 
10,390,259,411. - Adèle de Coucy 
 

10,390,259,412. = 5,195,129,586 
10,390,259,413. = 5,195,129,587 
 

10,390,259,416. - Guillaume, Forcalquier grófja kb. 1083-1129 
10,390,259,417. - Garsende d'Albon Albon grófnıje kb. 1095 
 

10,390,259,418. - Arnaud de Flotte kb. 1065 
 

10,390,259,456. - Gonzalo Garcia 
 

10,390,259,460. - Alvaro Muñoz (de Asturias) 
10,390,259,461. - Munia 
 



————    602602602602    ———— 

 
 

10,390,259,462. - D. Gutierre Alfonso gróf 
10,390,259,463. - Goto 
 

10,390,259,488. - D. Iñigo Lopez Ezquerra, Vizcaya grófja kb. 1010-1076 
10,390,259,489. - Toda Fortunez †1076 
 

10,390,259,490. - Diego Alvarez, Oca ura † 1085. 
10,390,259,491. - Toda  
 

10,390,259,492. = 5,195,129,384 
10,390,259,493. = 5,195,129,385 
 

10,390,259,608. - Bernard-Bérenger, Narbonne várgrófja (vicomte) † 1067. 
10,390,259,609. - Foy de Rouergue kb. 1035 
 

10,390,259,632. - Lope Sanchez, Llodio ura 
10,390,259,633. - Sancha Diaz, Mendoza úrnıje 
 

10,390,259,648. - Ramon-Guillen, Moncada ura 
 

10,390,259,656. - Pierre Roger, Gabarret várgrófja (vicomte) † 1097. 
10,390,259,657. - Agnès de Manciet, Dému úrnıje 
 

10,390,259,658. - Gaston le Croisé, Béarn várgrófja (vicomte) 1075-1131 
10,390,259,659. - Talésie Sanchez, Montaner várgrófnıje (vicomtesse)  1085 
 

10,390,259,664. - Raymond de Castelvell 
10,390,259,665. - Guisla N. 
 

10,390,259,672. - Raymond-Arnaud de Vilademuls 
10,390,259,673. - Eldiarde N. 
 

10,390,260,248. - Ebles, Comborn várgrófja (vicomte) kb. 953 
10,390,260,249. - Béatrix de Normandie Normandia hercegnıje 980-1034 
 

10,390,260,252. - Ebles de Terrasson 
 

10,390,260,288. - Hugo de Ampurias 
10,390,260,289. - Guisle de Béziers várgrófnı (vicomtesse) 
 

10,390,260,290. - Bernard I. Taillefer, Bésalu grófja kb. 965 - kb. 1020 
10,390,260,291. - Toda de Pamplona Navarra királyi hercegnıje 
 

10,390,260,292. - Armengol "el Peregrino", Urgel grófja 1009-1038 
10,390,260,293. - Constance Belasquita de Bésalu grófnı 
 

10,390,260,294. = 5,195,131,160 
10,390,260,295. = 5,195,131,161 
 

10,390,260,304. - Berenguer de Entenza 
 

10,390,260,616. - Armengol "el de Mayeruca.", Urgel grófja 1078-1102 
10,390,260,617. = 1,298,782,945 
 

10,390,260,618. = 1,298,782,916 
10,390,260,619. = 1,298,782,917 
 

10,390,260,620. - Roger II de Foix Gavaret grófja 
10,390,260,621. - Stéfanie de Bésalu Bésalu grófnıje 
 

10,390,260,622. = 1,298,782,338 
10,390,260,623. - Maria Rodriguez de Bivar kb. 1085-1106 
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10,390,260,630. = 1,298,782,952 
10,390,260,631. - Estefanía Armengol de Urgel grófnı kb. 1098 
 

10,390,262,248. - D. Fromarico Veegas kb. 975 - kb. 1055 
10,390,262,249. - Ausenda N. 
 

10,390,262,256. - D. Mendo Alaniz Nantes grófja 
10,390,262,257. - N. Artsrouni Vaspourakan királyi hercegnı 
 

10,390,262,258. = 2,597,564,674 
 

10,390,262,260. - D. Gondesindo Arualdes, Baião ura kb. 1008 
 

10,390,262,320. = 10,390,258,696 
10,390,262,321. - Sancha de Aybar 
 

10,390,262,322. = 5,208,039,590 
10,390,262,323. = 5,208,039,591 
 

10,390,262,324. - Hilduin, Montdidier grófja 970-1025 
10,390,262,325. - Lasseline d'Harcourt Tourville bárónıje 975-998 
 

10,390,262,326. - Ebles, Roucy grófja kb. 973-1033 
10,390,262,327. - Béatrix de Hainaut grófnı kb. 1003-1040 
 

10,390,262,784. - Munio Rodriguez, Bierzo grófja † kb. 1040. 
10,390,262,785. - Ximena Ordonhez de León 
 

10,390,262,908. - Guillem de Pallars 
10,390,262,909. - Estefania de Urgel grófnı 
 

10,390,262,910. = 10,390,258,706 
10,390,262,911. = 10,390,258,707 
 

10,390,263,256. - Rodrigo Froiaz de Trastamara 
10,390,263,257. - Urraca Rodriguez kb. 1060 
 

10,390,263,258. - D. Gomes Nunes, Pombeiro grófja kb. 1069 
10,390,263,259. = 649,391,459 
 

10,390,263,344. - D. Froila Bermudez de Trastamara gróf 
10,390,263,345. - Sancha N 
 

10,390,263,354. - Bernard de Bigorre Foix grófja 
10,390,263,355. - Clémence 
 

10,390,263,620. = 10,390,258,696 
10,390,263,621. = 10,390,258,697 
 

10,390,263,622. = 5,208,039,590 
10,390,263,623. = 5,208,039,591 
 

10,390,263,792. - D. Egas Muniz Gasco II, Ribadouro ura kb. 976-1022 
10,390,263,793. - Toda Ermiges Albõaçar 
 

10,390,265,440. - D. Echegi Vizoi de Souza, Souza grófja 
10,390,265,441. - Aragunta Gonçalves da Maia, Pombeiro úrnıje kb. 993 
 

10,390,265,442. - Munio Fernandez, Toro grófja 
10,390,265,443. - Elvira 
 

10,390,265,444. - D. Mendo Gonçalves de Portugal, Portugália grófja kb. 945-1008 
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10,390,265,445. - Tutadomna de Coimbra, Portugália grófnıje kb. 960-1022 
 

10,390,265,512. - D. Soeiro Mendes o Bom, Maia ura † 1133. 
10,390,265,513. - Controde Moniz 
 

10,390,265,552. - D. Godinho Fafilaz, Lanhoso grófja kb. 1040-1085 
 

10,390,265,572. - Bermudo Alvites 
10,390,265,573. - Eleuva „cognomento Dulce” Gutierriz † 1068. 
 

10,390,284,296. - Andronikos Doukas † 1020. 
 

10,390,284,298. - Niketas Pegonites † 1018. 
 

10,390,284,300. - Iwan Wladislaw Cometopulo bolgár uralkodócsalád tagja † 1018. 
10,390,284,301 - Marija 
 

10,390,284,398. = 2,604,016,652 
10,390,284,399. = 2,604,016,653 
 

10,390,284,436. = 10,390,284,296 
10,390,284,437. = 10,390,284,297 
 

10,390,284,438. - Ioannes Dalasseno Makrembolites 
10,390,284,439. - N. Cerularius 
 

10,390,284,448. - Giorgi I Bagratid, Grúzia királya 998/1002-1027 
10,390,284,449. - Alda of Ossetia Grúzia királynéja 
 

10,390,284,464. = 10,390,284,448 
10,390,284,465. - Mariam of Waspurakan Vaspourakan királyi hercegnıje 
 

10,390,284,466. - Romanos Argyros 
 

10,390,284,800. - Guillaume I. di Monferrato 
10,390,284,801. - Warza 
 

10,390,285,020. = 2,604,016,650 
10,390,285,021. = 2,604,016,651 
 

10,390,285,022. - Kuno von Schweinfurt, Lechsgemünd grófja † kb. 1092. 
10,390,285,023. - Mathilde von Achalm 
 

10,415,584,608. - Gerard II, Vianden grófja 
 

10,415,584,616. = 5,208,031,572 
10,415,584,617. = 5,208,031,573 
 

10,415,584,618. - Thierry, Bar grófja 1046-1105 
10,415,584,619. - Ermentrude de Bourgogne grófnı kb. 1058-1104 
 

10,415,584,620. - Pierre de Lutzelburg, Suze márkija kb. 1085-kb. 1140 
 

10,415,586,112. = 5,208,037,910 
10,415,586,113. = 5,208,037,911 
 

10,415,586,136. - Stefan, Sponheim grófja † 1080. 
 

10,415,586,138. - Berthold 1. von Hamm 
 

10,415,586,142. = 10,415,584,618 
10,415,586,143. = 10,415,584,619 
 

10,415,587,128. = 5,208,041,890 
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10,415,587,129. = 5,208,041,891 
 

10,415,587,130. = 1,298,785,626 
10,415,587,131. = 1,298,785,627 
 

10,416,062,528. - Friedrich I von Wasserburg, Felsı-Isar grófja † 1030. 
 

10,416,062,532. = 2,604,019,714 
10,416,062,533. = 2,604,019,715 
 

10,416,062,534. = 5,208,033,310 
10,416,062,535. = 5,208,033,311 
 

10,416,062,784. = 5,208,031,408 
10,416,062,785. = 5,208,031,409 
 

10,416,062,804. - Rodolphe de Bétuwe 930 
 

10,416,062,812. - Guillaume d'Eu Normandia hercege kb. 985-1054 
10,416,062,813. - Lesceline de Turqueville † 1069. 
 

10,416,062,816. = 2,604,016,130 
10,416,062,817. - Rogneda de Polotsk † 1002. 
 

10,416,062,818. = 5,208,035,350 
10,416,062,819. - Estrid N. 
 

10,416,062,822. - Basileos Skleros 
 

10,416,062,826. - Thorgils Sprakalaeg 
 

10,416,062,828. - Leoffic III of Mercie Coventry kormányzója kb. 985-1057 
10,416,062,829. - Godgyfu of Bucknall  kb. 990 
 

10,416,062,952. - jarl Ragnvald 
10,416,062,953. - Astrid Nialsdotter 
 

10,416,062,954. - Emund gamle Ynglingaätten, Svédország királya kb. 995 - kb. 1060 
 

10,416,063,004. = 10,390,258,970 
10,416,063,005. = 10,390,258,971 
 

10,416,063,040. - Thorgils Sparkalegg 
 

10,416,063,042. - Svend I Tveskæg de Danemark, Dánia királya † 1014. 
10,416,063,043. - Sigrid Storråde Piast Dánia királynéja 967/972 - kb. 1014 
 

10,416,063,080. = 2,604,016,160 
10,416,063,081. = 2,604,016,161 
 

10,416,063,136. = 5,208,037,618 
10,416,063,137. = 2,604,015,827 
 

10,416,063,138. = 651,004,418 
10,416,063,139. = 651,004,419 
 

10,416,063,144. = 2,604,020,204 
10,416,063,145. = 2,604,020,205 
 

10,416,063,156. - Siward of Huntingdon, Huntington grófja † 1055. 
10,416,063,157. - Aelflaed of Bamburgh Northumberland grófjának leánya 
 

10,416,063,158. - Lambert I de Boulogne, Aumale grófja kb. 1025-1054 
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10,416,063,159. - Alice de Normandie Normandia hercegnıje 1029 - kb. 1082 
 

10,416,063,160. - Rodulf de Warenne † 1074. 
10,416,063,161. - Emma Torta de Pont-Audemer 1020-1059 
 

10,416,063,162. = 2,604,015,834 
10,416,063,163. = 2,604,015,835 
 

10,416,063,164. = 5,208,037,616 
10,416,063,165. = 5,208,037,617 
 

10,416,063,166. - Herbert IV, Vermandois grófja † 1078. 
10,416,063,167. - Adèle, Crépy grófnıje 
 

10,416,063,236. - Fretehard I de Bettau, Teisterbant grófja 973-1037 
 

10,416,063,240. - Louis, Chiny grófja 1015-1068 
10,416,063,241. - Sophie de Verdun grófnı 1020-1078 
 

10,416,063,242. = 5,195,131,162 
10,416,063,243. = 5,195,131,163 
 

10,416,063,248. - Hermann von Babenberg, Sváb herceg † 1038. 
10,416,063,249. = 2,604,016,655 
 

10,416,063,266. = 5,208,040,408 
10,416,063,267. = 5,208,040,409 
 

10,416,063,270. = 5,208,031,266 
10,416,063,271. = 5,208,031,267 
 

10,416,063,272. - Gérard flamens de Wassemberg 
 

10,416,063,280. - Adolf II de Lorraine, Deutz grófja 1002-1041 
 

10,416,063,282. - Adalbert von Werl kb. 1010 
 

10,416,063,304. = 2,604,019,786 
10,416,063,305. - Otgive de Luxembourg Luxembourg grófnıje † 1031. 
 

10,416,063,306. = 10,390,258,700 
10,416,063,307. = 10,390,258,701 
 

10,416,063,312. - Geoffroi, Gâtinais grófja 
10,416,063,313. - Béatrix de Mâcon grófnı 
 

10,416,063,314. - Foulques III Nerra, Anjou gróf  965/972-1040 
10,416,063,315. - Hildegarde de Sundgau kb. 964-1046 
 

10,416,063,316. - Amaury de Montfort, Montfort-l'Amaury ura † kb. 1053. 
10,416,063,317. - Bertrade de Gometz 
 

10,416,063,318. - Richard d'Évreux Evreux grófja 1015-1068 
10,416,063,319. - Adélaïde de Barcelona Barcelona grófnıje 1000-1049 
 

10,416,063,320. - Lancelin, Beaugency ura 1025  -kb. 1060 
10,416,063,321. - Paule du Maine grófnı kb. 1027 - kb. 1055 
 

10,416,063,322. - Hugues V d'Este, Maine grófja kb. 1060-1131 
10,416,063,323. - Héria de Hauteville Pouille hercegnıje 
10,416,063,324. - Robert de Château-du-Loir † 1065 
 

10,416,063,328. - Eudes I. Blois grófja 950-996 
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10,416,063,329. - Berthe des Deux-Bourgognes, Frank királyné 964 – 1031 
 

10,416,063,330. - Robert III, Auvergne grófja † kb. 1032. 
10,416,063,331. - Ermengarde de Provence grófnı kb. 971 - kb. 1032 
 

10,416,063,336. = 5,208,039,574 
10,416,063,337. = 5,208,039,575 
 

10,416,063,338. - Fulbert de Falaise kb. 976-1017 
10,416,063,339. - Doda N. 
 

10,416,063,344. - Baudouin II, Boulogne grófja kb. 976-1032 
10,416,063,345. - Adélaïde de Gand kb. 980 
 

10,416,063,346. = 5,208,035,340 
10,416,063,347. = 5,208,035,341 
 

10,416,063,348. = 5,208,035,342 
10,416,063,349. = 5,208,035,343 
 

10,416,063,350. - Heinrich von Henneberg 
 

10,416,063,848. - Henri 1. Laufen grófja 
 

10,416,063,850. - Eberhardt von Nellenburg kb. 996-1079 
10,416,063,851. - Ita von Neckergau kb. 995-1017 
 

10,416,063,852. - Hermann von Werl 983-1024 
10,416,063,853. - Godilla von Rothenburg grófnı kb. 970 - kb. 1015 
 

10,416,063,904. = 2,604,015,818 
10,416,063,905. = 1,302,010,103 
 

10,416,063,906. - Othon I. Zutphen grófja kb. 1055-1113 
10,416,063,907. - Judith N. 
 

10,416,064,512. - Mieszko I. Piast, Lengyelország hercege 922/935-992 
10,416,064,513. - Dobrava de Prague cseh királyi hercegnı kb. 925 - kb. 977 
 

10,416,064,514. - Dobromir des Wendes, Lusace hercege 
 

10,416,064,516. - Hermann Pusillus de Bonngau, Lotaringia grófja 935-996 
10,416,064,517. - Heilwige de Dillingen kb. 940 - kb. 974 
 

10,416,064,518. - Otton II le Roux von Sachsen, Németország királya 955-983 
10,416,064,519. - Theophanu Skleros Németország királynéja kb. 956-991 
 

10,416,064,520. - Igor I (Rurikides), Kijev nagyhercege 875-945 
10,416,064,521. - Olga Prekrasa † 969. 
 

10,416,064,564. - Berthold II von Babenberg † 980. 
10,416,064,565. - Elliswintha von Walbeck † 1015. 
 

10,416,064,566. - Otton II. von Tullfeld 
 

10,416,064,752. = 5,208,031,408 
10,416,064,753. = 5,208,031,409 
 

10,416,065,296. - Briatcheslav (Rurikides), Polock hercege † 1044. 
 

10,416,066,592. - Luitpold I der Erlauchte von Babenberg, Ostmark ırgrófja kb. 928-994 
10,416,066,593. - Richeza von Sualafeld 
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10,416,066,594. - Othon Orseolo, Velencei dózse kb. 985-1031 
10,416,066,595. - Árpádházi Sarolta, Magyarország hercegnıje 989/992-1026 
 

10,416,066,596. = 2,604,018,688 
10,416,066,597. = 2,604,018,689 
 

10,416,066,608. - Henri de Franconie, Spire grófja kb. 970 - kb. 995 
10,416,066,609. - Adélaïde d'Alsace † 1037. 
 

10,416,066,610. = 5,208,040,430 
10,416,066,611. = 5,208,040,431 
 

10,416,066,612. - Guillaume IV Fier-à-Bras, Aquitániai hercege 935-995 
10,416,066,613. - Emma de Blois grófnı 950 
 

10,416,066,614. = 5,208,039,584 
10,416,066,615. = 5,208,039,585 
 

10,416,066,616. - Amédée de Provence Bécs grófja 
 

10,416,066,620. - Manfredo I, Torinó márkija † 1001. 
10,416,066,621. - Prangarda di Canossa 
 

10,416,066,622. = 10,390,224,896 
10,416,066,623. = 10,390,224,897 
 

10,416,070,680. - Rainier III, Hainaut grófja kb. 920-973 
10,416,070,681. - Adèle de Nordgau grófnı kb. 925-961 
 

10,416,070,682. - Charles I. le Gros, Lotaringia (Basse) hercege kb. 948 - kb. 993 
10,416,070,683. - Bonne, Ardennes grófnıje kb. 958-/979 
 

10,416,070,684. - Godefroi le Vieux de Basse-Lorraine, Verdun grófja kb. 932 - kb. 998 
10,416,070,685. - Mathilde von Sachsen szász hercegnı kb. 944-1008 
 

10,416,070,686. - Otton III von Lebarten  gróf  927-964 
10,416,070,687. - Luckharde von Linselstein német királyi hercegnı 940-964 
 

10,416,070,688. - Hermann Billung, Szászország hercege kb. 920-973 
10,416,070,689. - Hildegarde von Westerburg 
 

10,416,070,690. - Heinrich I der Kahle, Stade grófja † 976. 
10,416,070,691. - Mathilde von Rheinhausen  940/945-973 
 

10,416,070,700. - Erik VI Segersäll Ynglingaätten, Svédország királya 950 - kb. 995 
10,416,070,701. = 10,416,063,043 
 

10,416,070,704. - Taksony, magyar nagyfejedelem 931 † kb. 972. 
 

10,416,070,708. - Nikola Kumet, Nyugat-Bulgária ura 
10,416,070,709. - Ripsimija Bagratid Örményország királyi hercegnıje 
 

10,416,070,758. - Ulrich von Ebersberg, Krain ırgrófja † 1029. 
10,416,070,759. - Richgardis von Eppenstein grófnı 
 

10,416,070,774. = 5,208,035,378 
10,416,070,775. = 5,208,035,379 
 

10,416,071,568. - Marquard II von Pfullendorf, Tyrol grófja 985-1032 
 

10,416,074,758. = 10,416,070,688 
10,416,074,759. = 10,416,070,689 
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10,416,074,764. = 5,208,032,258 
10,416,074,765. = 5,208,032,259 
 

10,416,074,766. - Hugues IV, Nordgau grófja 975-1046 
10,416,074,767. - Hedwige de Dagsbourg, Dagsburg grófnıje 980-1046 
 

10,416,075,072. - Tancrède de Norvège, Tancarville ura 
 

10,416,075,076. - Hialt 
 

10,416,075,080. - Rollon, Normandia hercege kb. 846 - kb. 931 
10,416,075,081. - Popa de Bayeux grófnı kb. 865-912 
 

10,416,075,082. - Bernard I. de Senlis gróf 
 

10,416,075,112. - Manassès de Rethel kb. 995 
10,416,075,113. - Yvette de Roucy grófnı 
 

10,416,075,114. - Gilbert, Roucy grófja kb. 951-990 
10,416,075,115. - N. d'Aquitaine Aquitánia hercegnıje kb. 950 
 

10,416,075,116. - Thibaut File Étoupe de Montlhéry, Monthléry ura  kb. 970-1031 
10,416,075,117. - N. N. Chevreuse úrnıje 
 

10,416,075,118. - Guillaume de Gometz, Bures ura kb. 990 
 

10,416,075,176. - Guillaume III Taillefer, Toulouse grófja kb. 976-1037 
10,416,075,177. - Emma de Provence grófnı 
 

10,416,075,180. - Herluin de Conteville Comyn grófjának fia 
10,416,075,181. = 5,208,031,669 
 

10,416,075,182. = 5,208,037,604 
10,416,075,183. = 5,208,037,605 
 

10,416,075,184. - Bozon I. Châtellerault várgrófja (vicomte) 
 

10,416,075,186. - Foucauld, Roche ura 973 † 1037-1047. 
10,416,075,187. - Garsinde de Châtellerault várgrófnı (vicomtesse) 
 

10,416,075,188. - Geoffroy, Thouars várgrófja (vicomte) 
10,416,075,189. - Adenordis N. 
 

10,416,075,190. - Guillaume-Fort de Mauléon, Soule várgrófja (vicomte) kb. 990 - kb. 1040 
 

10,416,075,194. - Hugues, Isle-Bouchard ura 995-1030 
 

10,416,075,200. - Geoffroi, Angoulême grófja † kb. 1048. 
10,416,075,201. - Pétronille d'Archiac 
 

10,416,075,208. - Hugues de Montgommery kb. 995- 1056 
10,416,075,209. - Josceline de Bolbec Giffard lordjának leánya kb. 1000-1068 
 

10,416,075,210. - Guillaume, Bellême ura kb. 995 - kb. 1052 
10,416,075,211. - Hildeburge N.  kb. 1002 
 

10,416,075,212. = 10,390,258,706 
10,416,075,213. = 10,390,258,707 
 

 
10,416,075,224. - Geoffroi d'Alençon 
10,416,075,225. - Helvide de Mortagne 
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10,416,075,226. - Guérin de Bellême 
 

10,416,075,232. = 10,390,258,700 
10,416,075,233. = 10,390,258,701 
 

10,416,075,234. = 5,208,031,408 
10,416,075,235. = 5,208,031,409 
 

10,416,075,236. - Thierry III de Hollande kb. 985-1039 
10,416,075,237. - Othelendis von Sachsen † 1044. 
 

10,416,075,248. - Anton, Courtenay ura kb.985-1039 
 

10,416,075,250. = 5,208,037,558 
10,416,075,251. = 5,208,037,559 
 

10,416,075,252. - Guillaume de Nevers, Auxerre grófja 1029-1083 
10,416,075,253. - Irmengarde, Tonnerre grófnıje kb. 1030-1083 
 

10,416,075,254. - Arthaud de Forez † 1078. 
 

10,416,075,256. - Beaudouin de Beauvais † kb. 1070. 
 

10,416,075,258. - Ferry de Corbeil Corbeil várgrófja † 1102. 
 

10,416,075,776. = 2,604,019,714 
10,416,075,777. = 2,604,019,715 
 

10,416,075,778. = 5,208,039,570 
 

10,416,075,780. = 10,416,062,528 
10,416,075,781. = 10,416,062,529 
 

10,416,075,782. - Eppo von Eppenstein, Isar grófja (an der Isar) † 1039. 
10,416,075,783. - Richgard von Chiemgau 
 

10,416,075,810. = 5,208,039,596 
10,416,075,811. = 5,208,039,597 
 

10,416,075,820. - Folkmar II de Bliesgau, Lunéville grófja 980-1029 
10,416,075,821. - Gerberge de Basse-Lorraine Verdun grófnıje 985-1030 
 

10,416,078,856. - Arnulf I. le Mauvais, Bajorország hercege 898-937 
10,416,078,857. - Judith de Frioul 
 

10,416,078,860. - Konrad Konradiner, Elzász hercege kb. 920-982 
10,416,078,861. - Judith von Öhningen grófnı 
 

10,416,078,862. - Meingaud von Maingau kb. 900 
10,416,078,863. - Gerberge de Metz Julichgau grófnıje 
 

10,416,078,928. = 10,416,070,690 
10,416,078,929. = 10,416,070,691 
 

10,416,078,934. - Frédéric I. Felsı-Lotaringia hercege † 978. 
10,416,078,935. - Béatrice (Robertien) frank hercegnı 939-1005 
 

10,416,078,936. - Bernard von Werl kb. 960-986 
10,416,078,937. - Gerberge de Bourgogne 967-1018 
 

10,416,079,100. - Ruben I d'Arménie, Kopitar hercege kb. 1020 - kb. 1095 
 

10,416,079,140. - Rudolf II d'Altdorf † kb. 992. 



————    611611611611    ———— 

 
 

10,416,079,141. - Itha Konradiner sváb hercegnı † 992. 
 

10,416,079,142. = 5,208,040,408 
10,416,079,143. = 5,208,040,409 
 

10,416,079,144. - Baudouin III le Jeune, Flandria grófja kb. 940-962 
10,416,079,145. = 10,416,070,685 
 

10,416,079,146. - Bérenger II d'Ivrée, Itália királya kb. 900-966 
10,416,079,147. - Willa III d'Arles Itália királynéja kb. 915-966 
 

10,416,079,148. = 2,604,018,770 
10,416,079,149. - Gunnor de Crepon kb. 950-1031 
 

10,416,079,150. - Conan I. le Tort de Rennes, Bretagne hercege 944-992 
10,416,079,151. - Ermengarde d'Anjou grófnı kb. 960-992 
 

10,416,079,168. - Aubert d'Ivrée, Itália királya kb. 932-971 
10,416,079,169. - Gerberge de Mâcon Itália királynéja 944-986/991 
 

10,416,079,170. - Renaud, Roucy grófja 926-973 
10,416,079,171. - Albérade de Lorraine kb. 930-993 
 

10,416,079,180. - Roger, Carcassonne grófja 934-1012 
10,416,079,181. - Adélaïde de Melgueil grófnı 
 

10,416,079,182. - Garcia de Bigorre kb. 965-1030 
10,416,079,183. - Richarde d'Astarac † 1046. 
 

10,416,079,184. - Richard, Metz grófja † kb. 1006. 
 

10,416,079,186. - Siegfried, Luxembourg grófja kb. 922-998 
10,416,079,187. - Hedwige de Nordgau grófnı  935-992 
 

10,416,079,192. - Robert, Namur grófja kb. 920-981 
10,416,079,193. - Ermengarde de Hainaut grófnı 930 
 

10,416,079,194. = 10,416,070,682 
10,416,079,195. = 10,416,070,683 
 

10,416,079,208. - Berthold von Lurngau  
10,416,079,209. - Himiltrude N. 
 

10,416,080,384. - Gontran le Riche von Altenburg, Sundgau grófja † kb. 970. 
 

10,416,080,746. - Adalbert I. de Calw, Afgau grófja kb. 975 - kb. 1037 
10,416,080,747. - Adelheid d'Eguisheim 997 
 

10,416,080,786. - Konrad I Konradiner, Sváb herceg 940/945-997 
10,416,080,787. - Regilint Ottonen sváb hercegnı 954 † 1035. 
 

10,416,080,816. = 10,416,079,186 
10,416,080,817. = 10,416,079,187 
 

10,416,080,818. = 5,208,039,430 
10,416,080,819. = 5,208,039,431 
 

10,416,080,852. - Hugues V de Nordgau Nordgau grófja kb. 951-986 
10,416,080,853. – Berlinda von Ortenburg 
 

10,416,080,856. = 10,416,078,934 
10,416,080,857. = 10,416,078,935 
 



————    612612612612    ———— 

 
 

10,416,080,858. - Folmar I. de Bliesgau, Lunéville grófja 950-995 
10,416,080,859. - Berthe N 
 

10,416,080,860. = 10,416,080,786 
10,416,080,861. = 10,416,080,787 
 

10,416,080,862. - Conrad I. le Pacifique, Burgundia királya † 993. 
10,416,080,863. - Mathilde (Carolingiens) Burgundia királynéja kb. 943-992 
 

10,416,083,584. = 5,208,031,658 
10,416,083,585. = 5,208,031,659 
 

10,416,083,586. - Anseau de Garlande, Rochefort-en-Yvelines grófja kb. 1069-1118 
10,416,083,587. - Béatrice de Montlhéry grófnı 
 

10,416,083,592. - Robert I. de Beaumont-le-Roger, Leicester grófja kb. 1050-1118 
10,416,083,593. = 2,604,015,791 
 

10,416,083,594. - Ralph de Guader, Montfort ura † 1096. 
10,416,083,595. - Emma de Breteuil de Crépon Hereford grófjának leánya † 1096. 
 

10,416,083,596. - Yves de Grandmesnil, Leicester várgrófja (vicomte) 
10,416,083,597. - N. de Gand Folkingham bárónıje 
 

10,416,083,612. - Ioannes Taronites, Skopje hercege † 1147. 
 

10,416,083,744. - Etienne, Thiers várgrófja (vicomte) † 1060. 
10,416,083,745. - Blanche N. 
 

10,416,083,746. - Thibaut de Chalon Chalon grófja 
10,416,083,747. - Ermentrude d'Autun grófnı  kb. 1000 
 

10,416,083,776. - Hugues de Broyes 
10,416,083,777. - Emmeline de Montlhéry várgrófnı (vicomtesse) 
 

10,416,083,778. - Érard I. Brienne grófja † 1125. 
10,416,083,779. - Alix, Ramerupt úrnıje † 1143. 
 

10,416,083,780. = 10,415,584,618 
10,416,083,781. = 10,415,584,619 
 

10,416,083,782. - Gérard, Vaudémont grófja kb. 1060-1118 
10,416,083,783. - Hedwige de Dagsbourg grófnı † 1126. 
 

10,416,083,784. = 5,195,129,496 
 

10,416,083,874. - Geoffroy de Semur-en-Brionnais, Chalon grófja kb. 955 - kb. 1013 
10,416,083,875. - Mahaut de Chalon, Donzy úrnıje  969-1015 
 

10,416,083,876. - Gérard, Fouvent ura † 1083. 
 

10,416,083,936. - Thibaut, Dampierre ura kb. 1060 - kb. 1107 
10,416,083,937. - Isabeau, Montlhéry úrnıje kb. 1075 
 

10,416,083,938. - André de Baudement, Braine-sur-Vesle ura  kb. 1075-1142 
10,416,083,939. - Agnès, Braine úrnıje kb. 1080 
 

10,416,083,942. = 5,208,031,580 
10,416,083,943. = 5,208,031,581 
 

10,416,083,944. - Aimon II, Bourbonnais ura † 1120. 
10,416,083,945. - Adelinde de Nevers grófnı  kb. 1070 - kb. 1120 
 



————    613613613613    ———— 

 
 

10,416,083,946. = 1,298,782,368 
10,416,083,947. = 1,298,782,369 
 

10,416,083,952. - Guigues-Raymond d'Albon grófja 
10,416,083,953. = 5,208,037,627 
 

10,416,083,954. - Guichard III de Beaujeu Beaujeu ura 
10,416,083,955. - Lucienne de Rochefort grófnı 
 

10,416,085,568. = 5,208,031,478 
10,416,085,569. = 5,208,031,479 

 
 

35. generáció 
 

20,780,449,792. - Otberto I d'Este, Tortona grófja, Milánó márkija † 975. 
 

20,780,449,794. - Riprand gróf 
 

20,780,449,800. - Hugues, Maine grófja  kb. 920-992 
20,780,449,801. - N. de Vermandois grófnı kb. 930 
 

20,780,449,920. - Eudes de Châtillon 
 

20,780,499,200. - Landolfo III d'Aquino kb. 1060-1123 
 

20,780,517,392. - Garcia III el Temblón, Navarra királya † kb. 1000. 
20,780,517,393. - Jimena Fernandez de Cea, Navarra királynéja † kb. 1035. 
 

20,780,517,394. - Sancho I El de los Buenos Fueros de Castilla, Kasztília grófja kb. 965-1017 
20,780,517,395. - Urraca Gomez de Saldaña, Kasztília grófnıje kb. 965 - kb. 1015 
 

20,780,517,396. - Bermudo II el Gotoso, León királya 953-999 
20,780,517,397. - Elvira Garcez de Castilla, León királynéja † 1017. 
 

20,780,517,398. = 10,390,265,444 
20,780,517,399. = 10,390,265,445 
 

20,780,517,400. - Hugues Capet (Capétiens), Franciaország királya 939/941-996 
20,780,517,401. - Adélaïde, Aquitánia hercegnıje 945-1004/1006 
 

20,780,517,402. - Guillaume II le Libérateur de Provence, Arles grófja  kb. 950-993 
20,780,517,403. - Adélaïde d'Anjou grófnı  kb. 946-1026 
 

20,780,517,404. = 10,416,083,874 
20,780,517,405. - N. (Dalmatii) 
 

20,780,517,410. = 20,780,517,394 
20,780,517,411. = 20,780,517,395 
 

20,780,517,412. - Aldebert I. de La Marche, Felsı-Marche grófja † 995. 
20,780,517,413. - Almodis de Limoges várgrófnı (vicomtesse) 
 

20,780,517,414. - Arnaud de Razès gróf  † kb. 1037. 
20,780,517,415. - Lucie de Provence grófnı 
 

20,780,517,420. - Guaimario III, Salerno hercege  kb. 983 - kb. 1027 
20,780,517,421. - Gaitelgrima di Benevento Benevento hercegnıje † 1031. 
20,780,517,422. - Landolfo di Marsico  kb. 975-1019 
 

20,780,517,424. - Richard I, Millau várgrófja (vicomte) 



————    614614614614    ———— 

 
 

20,780,517,425. - Sénégonde de Béziers várgrófnı (vicomtesse) 
 

20,780,517,426. - Bérenger, Narbonne várgrófja (vicomte)  kb. 985-1067 
20,780,517,427. - Garsinde de Bésalu grófnı  kb. 995-1066 
 

20,780,517,428. - Gilbert de Carlat várgróf (vicomte) 
20,780,517,429. - Agnès de Mels 
 

20,780,517,430. - Odon de Lodève 
20,780,517,431. - Chimberge 
 

20,780,517,432. = 20,780,517,402 
20,780,517,433. = 20,780,517,403 
 

20,780,517,434. = 5,208,039,584 
20,780,517,435. = 5,208,039,585 
 

20,780,517,436. - Guillaume, Marseille vikomtja  kb. 935-1004 
20,780,517,437. - Bilielde d'Arles † 993. 
 

20,780,517,438. - Geoffroy de Rians 
20,780,517,439. - Scocie de Riez 
 

20,780,517,448. - Borrell, Barcelona grófja 927-992 
20,780,517,449. - Letgarda de Rouergue grófnı  kb. 945-978 
 

20,780,517,450. = 10,416,079,180 
20,780,517,451. = 10,416,079,181 
 

20,780,517,452. - Guisade, Lhuça ura † kb. 1005. 
20,780,517,453. - Oda de Besorá † 1034. 
 

20,780,517,454. - Guifredo, Balçareni ura † 1020. 
20,780,517,455. - Ema Engilgerga de Besorá 
 

20,780,517,544. - Lain Calvo Muñoz gróf  † 1000. 
20,780,517,545. - Justa Fernandez de Cea grófnı 
 

20,780,517,546. - D. Rodrigo Alvarez (de Amaya) Lona, Moradillo stb. kormányzója 
 

20,780,517,548. - Fernando Flainez, León grófja † 1053. 
20,780,517,549. - Elvira Paes de Coimbra 
 

20,780,517,550. - Fernan Gondemarez, Asztúria grófja 
20,780,517,551. - Jimena Afonso, León infánsa 
 

20,780,517,552. - Fulbert de Baine, Aigle ura 
 

20,780,517,556. - Toustein Le Goz, Hiesmes ura kb. 989 
20,780,517,557. - Judith de Montanolier kb. 994 
 

20,780,517,558. = 10,416,075,180 
20,780,517,559. = 5,208,031,669 
 

20,780,517,936. - Ethelred II the Unready, Anglia királya kb. 968-1016 
20,780,517,937. - Aelfgifu of Northumbria Anglia királynıje † 1002 
 

20,780,517,940. - Bruno I. Billungen d'Ostphalie 
20,780,517,941. = 5,208,033,305 
 

20,780,517,942. = 10,416,074,766 
20,780,517,943. = 10,416,074,767 
 



————    615615615615    ———— 

 
 

20,780,517,944. - Duncan of Atholl  kb. 949 
20,780,517,945. - N. N.  kb. 951 
 

20,780,517,946. - Máel Coluim II, Skócia királya 954-1034 
20,780,517,947. - Blanaid nic Brian Skócia királynéja 
 

20,780,517,948. - Styrbiorn of Sweden 
20,780,517,949. - Thyra de Danemark Dán királyi hercegnı 
 

20,780,517,970. - Oldaric de Bâgé, Bâgé le Châtel (Ain) ura 
 

20,780,517,984. - Humbert, Salins ura  kb.  980 
20,780,517,985. - Eremburge de Semur-en-Brionnais † 1028. 
 

20,780,518,080. - Conrad de Genève † kb. 963. 
20,780,518,081. - Gilde 
 

20,780,518,086. = 10,416,080,862 
20,780,518,087. = 10,416,080,863 
 

20,780,518,112. - Rodolphe, Domène ura 
 

20,780,518,148. - Humbert d'Arles 
20,780,518,149. - Inauris N. 
 

20,780,518,150. - Boniface de Reillanne várgróf (vicomte) kb. 960-1031 
20,780,518,151. - Constance de Provence grófnı kb. 960-/1026 
 

20,780,518,176. - Bernard 
20,780,518,177. - Trudegarde de Montpellier 
 

20,780,518,184. - Bernard, Melgueil grófja  † 1036. 
20,780,518,185. - Adélaïde 
 

20,780,518,186. = 5,208,033,306 
20,780,518,187. = 5,208,033,307 
 

20,780,518,194. - Bertrand II de Gévaudan 
 

20,780,518,196. = 10,390,258,716 
20,780,518,197. = 10,390,258,717 
 

20,780,518,198. - Bertrand de Toulouse, Provence márkija 995-1081 
20,780,518,199. - Alix de Die 
 

20,780,518,210. - Pons III d'Arles Marseille várgrófja (vicomte) kb. 945-1000 
20,780,518,211. - Profecta de Marignane várgrófnı (vicomtesse) 
 

20,780,518,272. - Raimond, Anduze ura 
20,780,518,273. = 5,195,129,545 
 

20,780,518,274. = 2,597,564,772 
20,780,518,275. = 2,597,564,773 
 

20,780,518,280. - Raymond de Roquefeuil  † 1080. 
 

20,780,518,288. - Raimond de Narbonne  várgróf (vicomte) kb. 1025 - kb. 1080 
20,780,518,289. - N. d’Anduze 
 

20,780,518,296. = 5,195,129,546 
20,780,518,297. = 5,195,129,547 
 

20,780,518,344. - Adalelme d'Avignon 975-1005 



————    616616616616    ———— 

 
 

20,780,518,345. - Belielde de Marseille várgrófnı (vicomtesse) 975 
 

20,780,518,346. - Miron-Laget de Sisteron, Nizza grófja 
20,780,518,347. - Odile de Provence grófnı kb. 980 
 

20,780,518,368. - Aton, Albi várgrófja (vicomte) † 1032. 
20,780,518,369. - Gerberge N. 
 

20,780,518,372. - Raymond Roger, Carcassonne grófja kb. 965 - kb. 1011 
20,780,518,373. - Garsinde, Béziers várgrófnıje (vicomtesse) kb. 975-1037 
 

20,780,518,374. = 10,390,258,706 
20,780,518,375. = 10,390,258,707 
 

20,780,518,688. - Baudouin VI de Mons, Flandria grófja  kb. 1030-1070 
20,780,518,689. - Richilde, Hainaut grófnıje  kb. 1027-1086 
 

20,780,518,690. = 2,604,015,808 
20,780,518,691. = 2,604,015,809 
 

20,780,518,816. - Emenon de Sabran Tresques ura  990-1043 
20,780,518,817. - Ermengarde de Béziers Béziers várgrófnıje (vicomtesse) 
 

20,780,518,820. - Dreux, Boves ura 1005-1077 
20,780,518,821. - Adèle N. 
 

20,780,518,822. - Létard de Roucy, Marle ura 
 

20,780,518,832. = 2,597,565,838 
20,780,518,833. - Adélaïde de Provence, Forcalquier grófnıje 
 

20,780,518,834. = 1,298,782,370 
20,780,518,835. = 1,298,782,371 
 

20,780,518,976. - Lope Iñiguez de Marañon 
 

20,780,518,978. - Fortún Sanchez, Najera ura † 1054. 
20,780,518,979. - Toda Garcia de Viguera Viguera királyi hercegnıje † 1050. 
 

20,780,518,980. = 10,390,259,460 
20,780,518,981. = 10,390,259,461 
 

20,780,519,216. = 20,780,517,426 
20,780,519,217. = 20,780,517,427 
 

20,780,519,218. - Hugues de Rouergue † 1054. 
20,780,519,219. - Foy de Cerdagne grófnı kb. 1005 
 

20,780,519,264. - Sancho Iñiguez de Vizcaya gróf † 1070. 
20,780,519,265. - Tareja N. 
 

20,780,519,266. = 2,597,564,872 
 

20,780,519,296. - Guillem, Moncada ura 
20,780,519,297. - Adèle de Carcassonne 
 

20,780,519,312. - Roger, Gabarret várgrófja (vicomte) 
 

20,780,519,316. - Centulle, Béarn vikomtja 1024-1078 
20,780,519,317. - Gisèle N. 
 

20,780,519,318. - Sancho Ramirez,  Aybar ura 
 



————    617617617617    ———— 

 
 

20,780,519,328. - Guillem de Castelvell 
20,780,519,329. - Adélaïde N. 
 

20,780,520,496. - Archambaud Jambe Pourrie, Comborn várgrófja (vicomte) kb. 934 - kb. 
996 

20,780,520,497. - Sulpicie de Turenne  Turenne várgrófnıje (vicomtesse) 
 

20,780,520,498. = 2,604,018,770 
20,780,520,499. = 10,416,079,149 
 

20,780,520,504. - Ebles de Terrasson 
20,780,520,505. - Rafaix N. 
 

20,780,520,576. - Gausfred de Ampurias 
20,780,520,577. - Ava 
 

20,780,520,578. - Guillaume de Béziers, Agde várgrófja (vicomte) kb. 941-993 
20,780,520,579. - Arsinde de Carcassonne grófnı  965-993 
 

20,780,520,580. - Oliba Cabreta de Cerdanya Cerdanya grófja † 990. 
20,780,520,581. - Ermengarde de Ampurias 
 

20,780,520,582. - Sancho II Abarca Navarra királya † 994. 
20,780,520,583. - Urraca Fernández de Castilla Kasztília grófja  kb. 936 - kb. 1007 
 

20,780,520,584. - Armengol "el de Córdoba", Urgel grófja  † 1010. 
20,780,520,585 - Theuberge de Provence Provence grófnıje 
 

20,780,520,586. = 10,390,260,290 
20,780,520,587. = 10,390,260,291 
 

20,780,521,232. = 2,597,565,838 
20,780,521,233. = 2,597,565,839 
 

20,780,521,240. - Pierre-Bernard de Foix, Gavarret grófja 
20,780,521,241. - Letgarde de Beauville 
 

20,780,521,242. - Guillaume II Trunus de Bésalu Bésalu grófja 
20,780,521,243. - Stéfanie de Provence 
 

20,780,521,246. = 5,195,129,386 
20,780,521,247. = 5,195,129,387 
 

20,780,521,262. = 10,390,260,616 
20,780,521,263. = 1,298,782,945 
 

20,780,524,496. - D. Egas Eriz „Iala” kb. 935 
20,780,524,497. - Ildoncia Formariques 
 

20,780,524,512. - Alain, Nantes grófja † 990. 
20,780,524,513. - N. Oduariz 
 

20,780,524,514. - Senek'erim Hovhannes Artsrouni, Vaspourakan királya † 1037. 
20,780,524,515. - Kouschkousch Bagratid Vaspourakan királynéja 
 

20,780,524,520. - D. Arualdo Gondesendes, Baião ura kb. 984 
20,780,524,521. - Ufo (Vizoes?) 
 

20,780,524,648. - Hilduin II, Montdidier grófja kb. 955 - kb. 1025 
20,780,524,649. - Adèle de Dammartin 940-970 
 



————    618618618618    ———— 

 
 

20,780,524,650. - Torf, Tourville bárója 913 
20,780,524,651. - Ertemberge Bertrand, Briquebec úrnıje 
 

20,780,524,652. = 10,416,075,114 
20,780,524,653. = 10,416,075,115 
 

20,780,524,654. - Rainier IV, Hainaut grófja 947-1013 
20,780,524,655. - Hedwige (Capétiens), Franciaország hercegnıje kb. 970-1013 
 

20,780,525,568. - Rodrigo Moniz, Guzmán ura † 1028. 
20,780,525,569. - Justa Gondemarez de Asturias Asztúria grófnıje 
 

20,780,525,570. - Ordonho Bermudez de León León királyi hercege † 1042. 
20,780,525,571. - Fronilde Paes de Coimbra † 1058. 
 

20,780,525,816. - Sunyer de Pallars 
20,780,525,817. - Ermengarde de Rouergue gróf  kb. 950 
 

20,780,525,818. = 20,780,520,584 
20,780,525,819. = 20,780,520,585 
 

20,780,526,512. - Froiaz Bermudez de Trastamara 
20,780,526,513. - Elvira Gonçalvez de Villalobos 
 

20,780,526,516. = 2,597,566,380 
20,780,526,517. = 2,597,566,381 
 

20,780,526,688. - D. Bermudo Froiaz, Trastamara grófja 
20,780,526,689. - Aldonça Rodriguez de León 
 

20,780,526,708. = 5,208,039,590 
20,780,526,709. = 5,208,039,591 
 

20,780,527,584. - D. Munio Venegas Gasco I, Ribadouro ura kb. 950-1022 
 

20,780,527,586. - D. Ermigio Albõaçar de León 
20,780,527,587. - Vivili Trutesendiz 
 

20,780,530,880. - D. Vizsi Vizoes Nonado de Souza, Basto grófja kb. 921 
20,780,530,881. - Munia 
 

20,780,530,882. - D. Gonçalo Trastamiriz, Maia ura 960/970-1038 
20,780,530,883. - Unisco Sisandes 
 

20,780,530,884. - Fernando Bermudez, Cea grófja † 978. 
 

20,780,530,888. - D. Gonçalo Mendes de Portugal, Portugália grófja † 997. 
20,780,530,889. - Ilduara Paes de Deza grófnı † kb. 983. 
 

20,780,530,890. - D. Munio Froilaz de Coimbra gróf  
20,780,530,891. - Elvira Paes de Deza grófnı 
 

20,780,531,024. - D. Mendo Gonçalves, Maia ura † 1065. 
20,780,531,025. - Ledegunda Soares Taínha de Baião 
 

 
20,780,531,104. - D. Fafila Sarraciniz, Lanhoso grófja † 1071. 
20,780,531,105. - Ourroana Menendez kb. 1025. 
 

20,780,531,146. - D. Gutierre Lovesendiz  † 1032. 
20,780,531,147. - Onega Pelaiz de Leça † 1047. 
 



————    619619619619    ———— 

 
 

20,780,568,600. - Aaron Cometopulo, Nyugat-Bulgária ura † 988. 
 

20,780,568,896. - Bagrat III Bagratid, Grúzia királya 960-1014 
 

20,780,568,930. - Senekerima Arcruni, Vaspourakan királya 
 

20,780,569,600. - Eudes di Monferrato 
20,780,569,601. - N. de Piacenza 
 

20,780,570,044. = 5,208,037,888 
20,780,570,045. = 5,208,037,889 
 

20,831,169,216. - Gerard I. von Vianden, Clairvaux ura † 1096. 
20,831,169,217. - Ne von Vianden 
 

20,831,169,236. = 1,302,010,106 
20,831,169,237. = 1,302,010,107 
 

20,831,169,238. = 1,302,009,896 
20,831,169,239. = 1,302,009,897 
 

20,831,169,240. - Frédéric de Lutzelburg, Suze márkija kb. 1045-1092 
20,831,169,241. - Agnès de Savoie grófnı 
 

20,832,125,056. - Berthold I, Bajorország palotagrófja kb. 940-990/1000 
20,832,125,057. - N. de Haute-Lorraine Felsı-Lotaringia hercegnıje 
 

20,832,125,608. - Nivelon de Bétuwe 899-953 
20,832,125,609. - N. de Maasgau 
 

20,832,125,624. = 2,604,018,770 
20,832,125,625. = 10,416,079,149 
 

20,832,125,626. - Turchetil, Turqueville ura  † 1001. 
20,832,125,627. - Anceline de Montfort Briquebec bárónıje 
 

20,832,125,644. - Romanos Skleros 
 

20,832,125,656. - Leoffic II of Mercie kb. 960-1023 
20,832,125,657. - Alwara Mannesson kb. 965 
 

20,832,125,908. = 5,208,035,350 
20,832,125,909. = 5,208,035,351 
 

20,832,126,084. - Harald I. Blåtand de Danemark, Dánia királya † 986. 
20,832,126,085. - Gunhild N Dánia királynéja 
 

20,832,126,086. = 10,416,064,512 
20,832,126,087. = 10,416,064,513 
 

20,832,126,312. = 10,390,258,974 
20,832,126,313. = 10,390,258,975 
 

20,832,126,314. - Aldred of Bamburgh, Northumberland grófja † 1038. 
 

20,832,126,316. = 5,208,031,672 
20,832,126,317. = 5,208,031,673 
20,832,126,318. = 5,208,031,668 
20,832,126,319. = 5,208,031,669 
 

20,832,126,322. - Thorold, Pont-Audemer ura 945-1040 
20,832,126,323. - Avelina Duceline de Crepon 944/974-1031 
 



————    620620620620    ———— 

 
 

20,832,126,332. - Othon, Vermandois grófja † 1046. 
20,832,126,333. - Pavía de Ham 
 

20,832,126,334. - Raoul III de Crépy, Valois grófja kb. 1021-1074 
20,832,126,335. - Adèle de Bar grófnı kb. 1010-1053 
 

20,832,126,472. - Henri, Teisterbant grófja 940-1026 
 

20,832,126,480. - Louis, Chiny grófja 993 
20,832,126,481. - Adélaïde de Saint-Varne 
 

20,832,126,482. - Frédéric,  Verdun grófja 970-1022 
 

20,832,126,496. - Ernst von Babenberg, Sváb herceg † 1015. 
20,832,126,497. = 5,208,033,305 
 

20,832,126,544. - Gérard d'Antoing 
 

20,832,126,560. - Adolf de Lorraine de Deutz Lotaringia grófja 974-1041 
 

20,832,126,564. = 10,416,063,852 
20,832,126,565. = 10,416,063,853 
 

20,832,126,610. = 5,208,040,408 
20,832,126,611. = 5,208,040,409 
 

20,832,126,626. - Aubry, Mâcon grófja † 982. 
20,832,126,627. = 5,208,039,585 
 

20,832,126,628. - Geoffroi I. Grisegonelle, Anjou gróf 940-987 
20,832,126,629. - Adèle de Vermandois, Châlons grófnıje 945-975 
 

20,832,126,632. - Guillaume de Montfort, Montfort-l'Amaury ura † 1003. 
20,832,126,633. - N. de Beauvais, Epernon úrnıje 
 

20,832,126,636. - Robert de Normandie, Evreux grófnıje 975-1037 
20,832,126,637. - Herléva N. 
 

20,832,126,638. = 10,390,258,724 
20,832,126,639. = 10,390,258,725 
 

20,832,126,640. - Landry de Beaugency 
e 

20,832,126,642. = 5,195,112,450 
20,832,126,643. - Paule de Preuilly 
 

20,832,126,644. = 2,597,556,224 
20,832,126,645. = 2,597,556,225 
 

20,832,126,646. = 2,604,019,768 
20,832,126,647. = 5,195,129,355 
 

20,832,126,648. - Hamon de Château-du-Loir 980-1031 
20,832,126,649. - Hildeburge de Bellême kb. 975-1024 
 

20,832,126,656. - Thibaut I. le Tricheur, Blois grófja kb. 908-975 
20,832,126,657. - Leutgarde de Vermandois Vermandois grófnıje 915-978 
20,832,126,658. = 10,416,080,862 
20,832,126,659. = 10,416,080,863 
 

20,832,126,660. - Guillaume I. Auvergne grófja † 1016. 
20,832,126,661. - Umnerge † 1017. 
 



————    621621621621    ———— 

 
 

20,832,126,662. = 20,780,517,402 
20,832,126,663. - Arsinde de Carcassonne 
 

20,832,126,688. - Guy I. Barbe Blanche de Boulogne gróf  kb. 950-987 
20,832,126,689. - Adeline de Desvres 
 

20,832,126,690. - Arnulf II de Hollande kb. 955-993 
20,832,126,691. - Luitgarde de Luxembourg Luxembourg grófja kb. 953-1005 
 

20,832,126,700. = 2,604,015,936 
20,832,126,701. = 2,604,015,937 
 

20,832,127,696. - Poppon von Laufen 
 

20,832,127,700. - Eberhardt IV von Nellenburg Nellenburg grófja 
20,832,127,701. - Hedwige von Nordgau 
 

20,832,127,704. = 10,416,078,936 
20,832,127,705. = 10,416,078,937 
 

20,832,127,706. - Werner, Rothenburg grófja  950 
 

20,832,127,812. - Gottschalk de Zutphen 
20,832,127,813. - Adelaïde de Waldenbourg 
 

20,832,129,024. - Ziemomysł Piast † 963 
 

20,832,129,026. - Boleslas de Prague, Csehország királya 
20,832,129,027. - Adiva of England, Csehország királynéja 
 

20,832,129,032. - Erenfried II de Bonngau Bonn grófja 
20,832,129,033. - Richwara de Boulogne Boulogne grófnıje 
 

20,832,129,034. - Manegold 1. de Dillingen 909-945 
 

20,832,129,036. - Otton I. le Grand von Linselstein, Németország királya 912-973 
20,832,129,037. - Adélaïde de Bourgogne, német-római császárné 931-999 
 

20,832,129,038. - Konstantinos Skleros 930-991 
20,832,129,039. - Sophia Phokaina 
 

20,832,129,040. - Rurik (Rurikides), Novgorod hercege † 879. 
 

20,832,129,128. - Heinrich von Babenberg 
20,832,129,129. - Baba von Sachsen 
 

20,832,129,130. - Lothar II von Walbeck † 986. 
20,832,129,131. - Mathilde von Arneburg † 991. 
 

20,832,130,592. - Isiaslav (Rurikides), Polock hercege kb. 976-1001 
 

20,832,133,184. = 10,416,078,856 
20,832,133,185. = 10,416,078,857 
 

20,832,133,188. - Pietro II Orseolo Velencei dózse 961-1008 
20,832,133,189. - Maria Candiano 
 

20,832,133,190. - Árpádházi Géza, magyar nagyfejedelem 940/945-997 
20,832,133,191. = 5,208,035,353 
 

20,832,133,216. - Otton de Franconie, Karintia hercege kb. 949-1004/1006 
20,832,133,217. - Judith in Bayern 
 



————    622622622622    ———— 

 
 

20,832,133,218. - Eberhard d'Alsace Nordgau és Eguisheim grófja † 1016. 
20,832,133,219. - Berte de Metz grófnı 
 

20,832,133,224. - Guillaume III Tête d'Étoupe, Aquitániai hercege kb. 900-963 
20,832,133,225. - Gérloic de Normandie Normandia hercegnıje † 963. 
 

20,832,133,226. = 20,832,126,656 
20,832,133,227. = 20,832,126,657 
 

20,832,133,232. - Charles-Constantin de Provence, Bécs grófja 901/903-963 
20,832,133,233. - Theuberge de Sens grófnı 
 

20,832,133,242. - Adalberto Atto, Canossa ura † 988. 
20,832,133,243. - Ildegarda N. † 982. 
 

20,832,141,360. - Rainier II, Hainaut grófja 882-932 
20,832,141,361. - Adélaïde de Bourgogne Autun grófnıje kb. 900 
 

20,832,141,362. - Hugues II, Nordgau grófja 895-940 
20,832,141,363. - Hildegarde de Ferrette kb. 900-940 
 

20,832,141,364. - Louis IV d'Outremer (Carolingiens), Franciaország királya 921-954 
20,832,141,365. - Gerberge von Sachsen Franciaország királyné kb. 914-984 
 

20,832,141,368. - Gozelin de Basse-Lotharingie gróf kb. 911-942 
20,832,141,369. - Oda de Metz grófnı kb. 910-963 
 

20,832,141,370. = 10,416,070,688 
20,832,141,371. = 10,416,070,689 
 

20,832,141,372. - Eberhardt III von Lebarten, Tréves grófja kb. 898-927 
20,832,141,373. - N. von Eilsz sváb hercegnı 
 

20,832,141,374. = 20,832,129,036 
20,832,141,375. - Edith of England Németország királynéja † 947. 
 

20,832,141,376. - Billung von Sachsen 
20,832,141,377. - Ermengarde de Nantes kb. 900 
 

20,832,141,380. - Luder de Stade 
20,832,141,381. - Swanehilde 
 

20,832,141,408. - Árpádházi Zolta (Solt) magyar nagyfejedelem 890 † 958. 
20,832,141,409. - Khazar, Bihar hercegnıje 
 

20,832,141,418. - Ashot II the Iron Bagratid, Örményország királya 
20,832,141,419. - Datter av Sahak Sewaday Örményország királynéja 
 

20,832,141,516. - Adalbero I von Ebersberg † kb. 969. 
20,832,141,517. - Luitgard 
 

20,832,141,518. - Markwart II von Eppenstein, Viehbachgau grófja † 951. 
 

20,832,143,136. - Marquard I. von Pfullendorf, Goldhinishundere grófja 
 

20,832,149,532. - Hugues III Raucus, Nordgau grófja 951-986 
20,832,149,533. - Berlinda von Ortenburg 
 

20,832,149,534. - Louis de Dagsbourg, Dagsburg grófja 950 
 

20,832,150,160. - Rögnvaldr 830-894 
20,832,150,161. - Ragnhild N. 
 



————    623623623623    ———— 

 
 

20,832,150,162. - Pépin III Bérenger de Senlis, Bayeux grófja † 931. 
20,832,150,163. - Adalind de Rennes kb. 845 
 

20,832,150,164. = 20,832,150,162 
20,832,150,165. = 20,832,150,163 
 

20,832,150,224. - Manassès Calvus d'Omont gróf kb. 971 
20,832,150,225. - Odélie de Castrice kb. 970 
 

20,832,150,226. = 10,416,075,114 
20,832,150,227. = 10,416,075,115 
 

20,832,150,228. = 10,416,079,170 
20,832,150,229. = 10,416,079,171 
 

20,832,150,230. = 20,832,133,224 
20,832,150,231. = 20,832,133,225 
 

20,832,150,232. - Bouchard I le Barbu, Montmorency ura † 987. 
20,832,150,233. - Hildegarde de Blois Blois grófnıje 
 

20,832,150,236. - Guillaume de Gometz 
 

20,832,150,352. - Raymond, Toulouse grófja kb. 950 - kb. 978 
20,832,150,353. = 20,780,517,403 
 

20,832,150,354. - Rotbald de Provence Provence grófja kb. 948 
20,832,150,355. - Ermengarde de Gévaudan grófnı kb. 950 
 

20,832,150,360. - Jean de Conteville, Comyn grófja 959 
 

20,832,150,368. - Airaud de Châtellerault 
 

20,832,150,374. = 10,416,075,184 
20,832,150,375. = 10,416,075,185 
 

20,832,150,376. - Aimery, Thouars várgrófja (vicomte) 
20,832,150,377. - Elvis N. 
 

20,832,150,380. - Fort-Aner de Lavedan várgróf (vicomte) 
20,832,150,381. - Wisola N. 
 

20,832,150,400. - Guillaume d'Angoulême Angoulême grófja 960-1028 
20,832,150,401. - Gerberge d'Anjou Anjou grófja kb. 962 
 

20,832,150,402. - Maynard d'Archiac, Bouteville-en-Saintonge ura  kb. 970-1030 
20,832,150,403. - Hildegarde N. 
 

20,832,150,418. - Osbern de Bolbec, Giffard lordja  
20,832,150,419. = 20,832,126,323 
 

20,832,150,420. - Guillaume, Bellême ura kb. 963-1031 
20,832,150,421. - Mathilde de Ganelon 
 

 
20,832,150,422. - Arnoul N. 
20,832,150,423. - Hildeburge de Beaumont várgrófnı (vicomtesse) kb. 985 
 

20,832,150,448. - Garin d'Alençon 
20,832,150,449. - Mélisende de Châteaudun, Châteaudun várgrófja (vicomte)  
 

20,832,150,452. = 20,832,150,420 



————    624624624624    ———— 

 
 

20,832,150,453. = 20,832,150,421 
 

20,832,150,472. = 20,832,126,690 
20,832,150,473. = 20,832,126,691 
 

20,832,150,474. = 5,208,035,344 
20,832,150,475. = 5,208,035,345 
 

20,832,150,496. - Renaud de Courtenay, Châteaurenard ura 962-1007 
 

20,832,150,504. - Renaud, Nevers grófja kb. 1000 - kb. 1040 
20,832,150,505. - Advise (Capétiens) francia királyi hercegnı 1004-1079 
 

20,832,150,506. - Renaud I. de Tonnerre, Bar grófja kb. 990-1038 
20,832,150,507. - Ervise de Woevre 
 

20,832,150,508. - Girard de Forez Lyon grófja † 1049. 
20,832,150,509. - Adélaïde de Gévaudan 
 

20,832,150,516. - Gaudri, Corbeil várgrófja (vicomte) 
20,832,150,517. - Aremburge de Corbeil 
 

20,832,151,564. - Markwart III von Eppenstein, Karintia ırgrófja † 990/1000. 
20,832,151,565. - Hadamudis von Ebersberg 
 

20,832,151,640. = 10,416,080,858 
20,832,151,641. = 10,416,080,859 
 

20,832,151,642. = 10,416,070,684 
20,832,151,643. = 10,416,070,685 
 

20,832,157,712. - Liutpold Babenberg † 907. 
20,832,157,713. - Kunigunde von Schwaben Németország királynéja kb. 879-915 
 

20,832,157,720. - Gebhard Konradiner, Ufgau grófja kb. 895-947/948 
20,832,157,721. - Adèle de Vermandois Vermandois grófnıje 
 

20,832,157,722. - Adalbert, Marchtal grófja † 954. 
20,832,157,723. - N. im Zürichgau 
 

20,832,157,726. - Gottfried de Metz, Julichgau grófja 
20,832,157,727. - Ermentrude (Carolingiens) francia királyi hercegnı 
 

20,832,157,868. - Wigeric N, Bidgau grófja † kb. 919. 
20,832,157,869. - Cunégonde de Gand  sváb hercegnı kb. 893-923 
 

20,832,157,870. - Hugues le Grand (Robertien), Frank herceg kb. 897-956 
20,832,157,871. - Hedwige von Sachsen német királyi hercegnı kb. 920-965 
 

20,832,158,200. - Ruben d'Arménie 
 

20,832,158,280. - Rudolf d'Altdorf 
20,832,158,281. - Siburgis N. 
 

 
20,832,158,282. = 10,416,080,786 
20,832,158,283. = 10,416,080,787 
 

20,832,158,288. - Arnoul I. le Grand, Flandria grófja kb. 888-964 
20,832,158,289. - Adèle de Vermandois Vermandois grófnıje † 960. 
 

20,832,158,292. - Adalbert, Ivrea márkija † kb. 923. 



————    625625625625    ———— 

 
 

20,832,158,293. - Gisèle de Frioul római császári hercegnı kb. 883-910 
 

20,832,158,294. - Boson d'Arles, Toszkána márkija 885-936 
20,832,158,295. - Willa II de Bourgogne Burgundia királyi hercegnıje kb. 895 
 

20,832,158,298. - Herbastus de Crepon kb. 925-980 
 

20,832,158,300. - Juhel Bérenger de Rennes, Bretagne hercege kb. 885 - kb. 970 
20,832,158,301. - Gerberge de Nantes Bretagne hercegnıje 925 
 

20,832,158,302. = 20,832,126,628 
20,832,158,303. = 20,832,126,629 
 

20,832,158,336. = 10,416,079,146 
20,832,158,337. = 10,416,079,147 
 

20,832,158,338. - N. N. 
20,832,158,339. - Adelaïs de Mâcon grófnı † 988. 
 

20,832,158,342. - Gislebert de Lorraine Hainaut grófja 890-939 
20,832,158,343. = 20,832,141,365 
 

20,832,158,360. - Arnaud de Comminges, Carcassonne grófja 900-957 
20,832,158,361. - Arsinde, Carcassonne grófnıje 
 

20,832,158,362. - Bernard, Melgueil grófja 
20,832,158,363. - Senegonde de Rouergue grófnı 
 

20,832,158,364. - Arnaud de Bigorre gróf 
 

20,832,158,366. - Guillaume d'Astarac Astarac grófja kb. 935-960 
 

20,832,158,368. - Matfried, Metz grófja † 960. 
 

20,832,158,373. = 20,832,157,869 
 

20,832,158,374. = 20,832,141,362 
20,832,158,375. = 20,832,141,363 
 

20,832,158,384. - Bérenger de Namur Austrasia hercegének fia † 946. 
20,832,158,385. - Symphoria de Hainaut grófnı kb. 890-952 
 

20,832,158,386. = 20,832,141,360 
20,832,158,387. = 20,832,141,361 
 

20,832,158,416. - Udalrich III. von Lurngau 
20,832,158,417. - Kunigunde von Bayern 
 

20,832,161,492. - Astulf III. de Calw 
 

20,832,161,572. = 10,416,078,860 
20,832,161,573. = 10,416,078,861 
 

20,832,161,574. - Liudolf von Sachsen, Sváb herceg 930-957 
20,832,161,575. - Ida Konradiner sváb hercegnı  930/932-986 
 

20,832,161,707. - Adelaïde de Mâcon grófnı † 988. 
 

20,832,161,716. - Folmar de Trèves, Bliesgau grófja † 950. 
 

20,832,161,724. - Rodolphe II, Burgundia királya 888-937 
20,832,161,725. - Bertha von Schwaben Burgundia királynéja, Itália királynéja 907-966 
 

20,832,161,726. = 20,832,141,364 



————    626626626626    ———— 

 
 

20,832,161,727. = 20,832,141,365 
 

20,832,167,172. - Adam de Garlande 
20,832,167,173. - Havoise N. 
 

20,832,167,174. - Guy le Rouge de Rochefort, Rochefort-en-Yvelines grófja † 1108. 
20,832,167,175. - Elisabeth de Crécy grófnı 
 

20,832,167,184. - Roger à la Barbe, Beaumont-le-Roger ura 1022-1094 
20,832,167,185. - Adeline de Meulan 1014-1081 
 

20,832,167,188. - Ralph of Hereford 
20,832,167,189. - Gytha N 
 

20,832,167,190. - Guillaume de Crépon, Hereford grófja † 1071. 
20,832,167,191. - Adeliza de Toëny 1030-1070 
 

20,832,167,192. - Hugues, Grandmesnil ura † 1098. 
20,832,167,193. - Adélaïs de Beaumont-sur-Oise † 1091. 
 

20,832,167,194. - Gilbert de Gand, Folkingham bárója kb. 1048-1094 
20,832,167,195. - Alice de Montfort 1050 
 

20,832,167,224. - Michael Taronites † 1094. 
20,832,167,225. - Maria Komnena 1045 
 

20,832,167,488. - Guillaume, Thiers várgrófja (vicomte) 
20,832,167,489. - Ponce N. 
 

20,832,167,492. = 10,416,083,874 
20,832,167,493. = 10,416,083,875 
 

20,832,167,494. - Hugues I. Chalon grófja kb. 972-1039 
20,832,167,495. - N. N. 
 

20,832,167,552. - Barthélémy, Broyes ura 
20,832,167,553. - Élisabeth de Crépy, Châteauvillain úrnıje 
 

20,832,167,554. - Milon I  le Grand de Montlhéry, Troyes várgrófja (vicomte) 1044-1102 
20,832,167,555. - Lithuise de Soissons, Troyes várgrófnıje (vicomtesse) 
 

20,832,167,556. - Gauthier I. Brienne grófja  
20,832,167,557. - Eustachie de Tonnerre, Bar-sur-Seine úrnıje † 1085/1111. 
 

20,832,167,558. - André, Ramerupt grófja kb. 1040-1118 
20,832,167,559. - Adélaïde N.  kb. 1045-1082 
 

20,832,167,564. = 1,302,009,898 
20,832,167,565. = 1,302,009,899 
 

20,832,167,566. - Gérard, Dagsbourg grófja  
20,832,167,567. - Kuniza ? kb. 1040 
 

20,832,167,748. - Josseran Bers, Semur ura kb. 920 - kb. 992 
20,832,167,749. - Ricoara N. 
 

20,832,167,750. - Lambert, Chalon grófja † 979. 
20,832,167,751. = 20,832,158,339 
 

20,832,167,752. - Humbert, Fouvent ura † 1066. 
20,832,167,753. - Gerberge de Mâcon grófnı 
 



————    627627627627    ———— 

 
 

20,832,167,872. - Thibaut de Dampierre, Dampierre-sur-Aube ura 1040 
20,832,167,873. - Marie de Saint Just 
 

20,832,167,874. = 20,832,167,554 
20,832,167,875. = 20,832,167,555 
 

20,832,167,878. - Hugues, Braine ura 1030 
20,832,167,879. - Ade de Soissons grófnı 1060 
 

20,832,167,888. - Archambaud IV le Fort, Bourbonnais ura † 1078. 
20,832,167,889. - Philippa d'Auvergne Auvergne grófja kb. 1018 
 

20,832,167,890. - Guillaume de Nevers, Tonnerre grófja kb. 1045-1092 
 

20,832,167,904. = 5,195,129,480 
20,832,167,905. - Iñes de Barcelona Barcelona grófnıje 
 

20,832,167,908. - Humbert II de Beaujeu 
20,832,167,909. - Wandelmode de Châlon kb. 1055 
 

20,832,167,910. = 20,832,167,174 
20,832,167,911. = 20,832,167,175 

 
 

36. generáció 
 

41,560,899,584. - Adalberto I d'Este 
 

41,560,899,600. - Hugues, Maine grófja kb. 891-939/955 
41,560,899,601. - Bilichilde du Maine 
 

41,560,899,602. - Herbert II, Vermandois, Soissons, Meaux grófja kb. 880-943 
41,560,899,603. - Adéle (Robertien) francia királyi hercegnı kb. 892-943 
 

41,560,899,840. - Ursus de Châtillon 
41,560,899,841. - Berthe d'Italie 
 

41,560,998,400. - Landolfo II d'Aquino, Roccaseca ura kb. 1030-1067 
41,560,998,401. - Sikelgaita de Capoue  Kápua hercegnıje kb. 1040 
 

41,561,034,784. = 20,780,520,582 
41,561,034,785. = 20,780,520,583 
 

41,561,034,786. = 20,780,530,884 
41,561,034,787. - Elvira Diaz de Saldaña grófnı 
 

41,561,034,788. - Garcia I El de las Manos Blancas de Castilla, Kasztília grófja 938-995 
41,561,034,789. - Ava Raymondez de Ribagorza grófnı 
 

41,561,034,790. - Gomez Diaz, Saldaña grófja † 986. 
41,561,034,791. - Nunia Fernández de Castilla, Kasztília grófnıje 
 

41,561,034,792. - Ordoño III, León királya † 956. 
41,561,034,793. = 20,780,530,891 
 

41,561,034,794. = 41,561,034,788 
41,561,034,795. = 41,561,034,789 
 

41,561,034,800. = 20,832,157,870 
41,561,034,801. = 20,832,157,871 
 



————    628628628628    ———— 

 
 

41,561,034,802. = 20,832,133,224 
41,561,034,803. = 20,832,133,225 
 

41,561,034,804. - Boson II, Provence grófja † 968. 
41,561,034,805. - Constance de Provence kb. 925-963/966 
 

41,561,034,806. - Foulques II le Bon, Anjou gróf  910-958 
41,561,034,807. - Gerberge du Maine grófnı  915-953 
 

41,561,034,810. - Dalmatius (Dalmatii), Brioude várgrófja (vicomte) † 979. 
41,561,034,811. - Isingarde N. 
 

41,561,034,824. - Boson, La Marche grófja kb. 910-974 
41,561,034,825. - Emma de Périgord grófnı 910 
 

41,561,034,826. - Géraud, Limoges várgrófja (vicomte) † 988. 
41,561,034,827. - Rothilde de Brosse Brosse várgrófja (vicomte) † 1019 
 

41,561,034,828. - Odon, Razés grófja † kb. 1018. 
41,561,034,829. - Altrude N. 
 

41,561,034,830. - Guillaume IV de Provence Provence grófja 
41,561,034,831. - Lucie  
 

41,561,034,840. - Giovanni II, Salerno hercege kb. 950-994/998 
41,561,034,841. - Sikelgaita di Salerno 956-1001 
 

41,561,034,842. - Pandolfo II,  Benevento és Kápua hercege † 1014. 
 

41,561,034,844. - Genaro di Marsico Conza grófja kb. 945 
 

41,561,034,848. - Bérenger de Millau 
41,561,034,849. - N. de Gévaudan grófnı 
 

41,561,034,850. = 20,780,520,578 
41,561,034,851. - Ermentrude N.  kb. 950 
 

41,561,034,852. - Raimond, Narbonne várgrófja (vicomte) 960-1032 
41,561,034,853. - Richarde de Rouergue 
 

41,561,034,854. = 10,390,260,290 
41,561,034,855. = 10,390,260,291 
 

41,561,034,856. - Bernard, Carlat várgrófja (vicomte) kb. 900 - kb. 950 
41,561,034,857. - N. Magalende 
 

41,561,034,860. - Hilduin de Lodève 
41,561,034,861. - Archimberte 
 

41,561,034,872. - Pons, Marseille várgrófja (vicomte) kb. 910-979 
41,561,034,873. - Judith de Bretagne Bretagne hercegnıje 
 

41,561,034,874. - Arlulf d'Arles, Marseille ura kb.  920-964 
41,561,034,875. - Odoacre N. 
 

41,561,034,878. - Guigues de Riez 
41,561,034,879. - Waldrade 
 

41,561,034,896. - Sunyer, Barcelona grófja kb. 876-950 
41,561,034,897. - Richilde de Rouergue grófnı 
 

41,561,034,898. - Raymond, Rouergue grófja † 961. 



————    629629629629    ———— 

 
 

41,561,034,899. - Berthe d'Arles Toszkána márkijának leánya kb. 912-965 
 

41,561,034,904. - Sunifredo, Lhuça ura † 988. 
41,561,034,905. - Euguncia  
 

41,561,035,088. - Munio Flainez gróf † 960. 
41,561,035,089. - Froiloba Bermudez de Cea grófnı 
 

41,561,035,090. = 20,780,530,884 
41,561,035,091. = 41,561,034,787 
 

41,561,035,092. = 10,390,259,460 
41,561,035,093. = 10,390,259,461 
 

41,561,035,096. = 20,780,517,544 
41,561,035,097. = 20,780,517,545 
 

41,561,035,098. - Paio Rodrigues de Coimbra gróf 
41,561,035,099. - Gotina Fernandez de Cea grófnı 
 

41,561,035,100. - Gondemar II, Asztúria grófja † 1027. 
41,561,035,101. - Mumiadona 
 

41,561,035,102. = 10,390,258,698 
41,561,035,103. - Urraca Garcez de Navarra, Navarra királyi hercegnıje 
 

41,561,035,112. - Ansfred II Le Goz, Hiesmes várgrófja (vicomte) kb. 963 
41,561,035,113. - N. N. kb. 968 
 

41,561,035,872. - Edgar the Peaceful, Anglia királya 943/944-975 
41,561,035,873. - Aelfryth N. Anglia királynéja 945-1000 
 

41,561,035,880. - Luidolf I. d'Ostphalie 
41,561,035,881. - Hildeswinthe de Croatie 
 

41,561,035,888. - Duncan of Atholl † 965. 
 

41,561,035,892. - Cináed II, Skócia királya † 995. 
41,561,035,893. - N. of Leinster, Skócia királynéja  
 

41,561,035,898. = 20,832,126,084 
41,561,035,899. = 20,832,126,085 
 

41,561,035,968. - Gaucher, Salins grófja 
 

41,561,035,970. - Lambert de Semur-en-Brionnais 
 

41,561,036,160. - Albitius de Genève † 931. 
41,561,036,161. - Oda. 
 

41,561,036,224. - Laugier de Domène 
 

 
41,561,036,296. - Pons d'Arles 
41,561,036,297. - Blismodis de Mâcon, várgrófnı (vicomtesse) 
 

41,561,036,300. - Lambert-Ursus d'Arles, Reillane várgrófja (vicomte) 936-1005 
41,561,036,301. - Galburge de Bénévent 940 
 

41,561,036,302. = 41,561,034,804 
41,561,036,303. = 41,561,034,805 
 

41,561,036,354. - Wido de Montpellier 



————    630630630630    ———— 

 
 

41,561,036,355. - Engelrade de Melgueil 
 

41,561,036,368. - N.de Melgueil gróf 
41,561,036,369. - N.de Provence 
 

41,561,036,388. - Étienne, Gévaudan grófja † 975. 
41,561,036,389. = 20,780,517,403 
 

41,561,036,396. = 10,416,075,176 
41,561,036,397. = 10,416,075,177 
 

41,561,036,420. = 41,561,034,872 
41,561,036,421. - Belletrude N. 
 

41,561,036,422. - Francon de Marignane, Marignane várgrófja (vicomte) 
 

41,561,036,544. - Bernard d'Anduze 
41,561,036,545. - Adélaïs de Mandagot 
 

41,561,036,560. - Séguin de Roquefeuil Creyssel várgrófja (vicomte) kb. 1010-1084 
41,561,036,561. - Stéphanie de Vissac 
 

41,561,036,576. = 20,780,517,426 
41,561,036,577. = 20,780,517,427 
 

41,561,036,578. - Bernard I. Pelet, Anduze márkija kb. 970-1029 
41,561,036,579. = 20,780,518,373 
 

41,561,036,688. - Aimaloula d'Avignon † 1028. 
41,561,036,689. - Teucinde de Vence 950 
 

41,561,036,690. = 20,780,517,436 
41,561,036,691. = 20,780,517,437 
 

41,561,036,692. - Isnard Arbald  kb. 955 
41,561,036,693. - Odile  
 

41,561,036,694. = 20,780,517,402 
41,561,036,695. = 20,832,126,663 
 

41,561,036,736. - Bernard-Aton, Albi várgrófja (vicomte) † 990. 
41,561,036,737. - Gancienne, Nîmes várgrófnıje (vicomtesse) 
 

41,561,036,744. = 10,416,079,180 
41,561,036,745. = 10,416,079,181 
 

41,561,036,746. = 20,780,520,578 
41,561,036,747. = 41,561,034,851 
 

41,561,037,376. = 5,208,031,652 
41,561,037,377. = 5,208,031,653 
 

41,561,037,378. - Rainier V, Hainaut grófja  kb. 997-1039 
41,561,037,379. - Mathilde de Basse-Lorraine Verdun grófnıje 994-1051 
 

41,561,037,632. - Rostaing de Sabran, Tresques ura  965-1010 
41,561,037,633. - Belletrude des Baux 
 

41,561,037,644. = 10,416,075,114 
41,561,037,645. = 10,416,075,115 
 

41,561,037,666. - Guillaume V de Provence, Provence grófja 



————    631631631631    ———— 

 
 

41,561,037,667. - Adélaïde de Righino 
 

41,561,037,952. - Eneco Fortun 
 

41,561,037,958. - Garcia Ramírez, Viguera királya 
41,561,037,959. - Toda  
 

41,561,038,436. - Raymond de Rouergue  Rouergue grófja † 1010. 
41,561,038,437. - Richarde de Millau 
 

41,561,038,438. - Guifre de Cerdanya, Cerdagne grófja † 1049. 
41,561,038,439. - Guisla de Pallars  kb. 980 
 

41,561,038,528. = 10,390,259,488 
41,561,038,529. = 10,390,259,489 
 

41,561,038,592. - Gaston, Moncada ura 
41,561,038,593. - Ermengarde de Barcelona Barcelona grófnıje 
 

41,561,038,624. - Arnaud-Donat, Gabarret várgrófja (vicomte)  
 

41,561,038,632. - Gaston de Béarn, Oloron várgrófja (vicomte) † 1037. 
41,561,038,633. - Adalaïs de Lomagne, Gascogne várgrófnıje (vicomtesse) 
 

41,561,038,636. - Sancho Ramirez de Aragón, Aybar grófja, Aragónia hercege 
41,561,038,637. - N. de Montaner 
 

41,561,040,992. - Archambaud de Comborn várgróf (vicomte) kb. 910-959 
41,561,040,993. - Ildearde de Limoges 915-950 
 

41,561,040,994. - Bernard I. Turenne várgrófja (vicomte) † 981. 
 

41,561,041,152. - Gausbert de Ampurias 
41,561,041,153. - Trudegarde de Narbonne várgrófnı (vicomtesse) 
 

41,561,041,156. - Raymond, Béziers várgrófja (vicomte) kb. 915-967 
41,561,041,157. - Garsinde de Rouergue 
 

41,561,041,158. = 10,416,079,180 
41,561,041,159. = 10,416,079,181 
 

41,561,041,160. - Miró, Cerdanya grófja 
41,561,041,161. - Ava de Ribagorza grófnı 
 

41,561,041,162. = 20,780,520,576 
41,561,041,163. = 20,780,520,577 
 

41,561,041,164. - Garcia II Jimena, Pamplona királya 919-970 
41,561,041,165. - Andregoto Galindez, Aragónia grófnıje  
 

41,561,041,166. - Fernan I de Castilla, Kasztília grófja † 970. 
41,561,041,167. - Sancha Sanchez de Pamplona Pamplone királyi hercegnıje † 959. 
 

41,561,041,168. = 20,780,517,448 
41,561,041,169. = 20,780,517,449 
 

41,561,041,170. = 20,832,150,354 
41,561,041,171. = 20,832,150,355 
 

41,561,042,480. = 5,208,039,590 
41,561,042,481. = 5,208,039,591 
 

41,561,042,484. - Guillaume I. de Bésalu, Bésalu grófja 



————    632632632632    ———— 

 
 

41,561,042,485. - Adélaïde de Provence grófnıje kb. 992 
 

41,561,042,486. = 5,195,129,358 
41,561,042,487. = 5,195,129,359 
 

41,561,048,992. - Ero Moniz kb. 893-944 
 

41,561,049,024. - Guerech I. Nantes grófja kb. 933-988 
41,561,049,025. - Aremberge d'Ancenis bárónı 
 

41,561,049,028. - Abousahl-Hamazasp III Artsrouni, Vaspourakan királya 
 

41,561,049,030. - Gagik I Bagratid, Örményország királya 
41,561,049,031. - Katranidé Siwnik, Siwnik királyi hercegnıje 
 

41,561,049,040. - Gondesindo Arualdes de Lugo 960-1020 
 

41,561,049,296. - Hilduin I. Montdidier ura † 948. 
41,561,049,297. - Hersent d'Arcis, Dammartin úrnıje 
 

41,561,049,300. - Bernard le danois de Pont-Audemer, Rouen várgrófja (vicomte) 860-955 
41,561,049,301. - Sporte de Bourgogne 
 

41,561,049,302. - Anslech de Bastembourg, Briquebec bárója 
41,561,049,303. - Gillette de Beaumont 
 

41,561,049,308. = 10,416,070,680 
41,561,049,309. = 10,416,070,681 
 

41,561,049,310. = 20,780,517,400 
41,561,049,311. = 20,780,517,401 
 

41,561,051,136. - Munio Ruiz Canis † 1017. 
41,561,051,137. - Inderquina Froilaz de Alava grófnı 
 

41,561,051,138. = 41,561,035,100 
 

41,561,051,140. = 20,780,517,396 
41,561,051,141. - N. N. 
 

41,561,051,142. = 41,561,035,098 
41,561,051,143. = 41,561,035,099 
 

41,561,051,632. - Llop de Pallars gróf 
41,561,051,633. - Goldregot de Cerdanya grófnı 
 

41,561,051,634. = 41,561,034,898 
41,561,051,635. = 41,561,034,899 
 

41,561,053,024. - D. Rodrigo Froiaz de Trastamara kb. 1000 
41,561,053,025. - Moninha Gonçalves da Maia 1020 
 

41,561,053,376. - D. Froia Mendez, Trastamara grófja 
41,561,053,377. - Grixevera Álvares de Astúrias 
 

41,561,055,168. - D. Egas Muniz de Coimbra, Galiza grófja kb. 915-954 
41,561,055,169. - Doroteia 
 

41,561,055,172. - D. Albõaçar Lovesendiz de León kb. 910 
41,561,055,173. - Unisco Godiniz de Asturias 
 

41,561,061,760. - D. Vizoi Aufiz de Souza, Basto grófja 
41,561,061,761. - Tereza 



————    633633633633    ———— 

 
 

 

41,561,061,764. - D. Trastamiro Albõaçar, Maia ura kb. 935 
41,561,061,765. - Dordia Soares 
 

41,561,061,768. - Bermudo Nuñez de Alava, Cea grófja 
41,561,061,769. - Argilo González de Kb.stilla, grófnı 
 

41,561,061,776. - D. Mendo Gonçalves, Deza grófja † 950. 
41,561,061,777. - Mumadona Dias de Portugal, Guimarães grófnıje † 968. 
 

41,561,061,778. - Paio Gonçalves, Deza grófja † 959. 
41,561,061,779. - Ermesinda Guterres de Coimbra Coimbra hercegnıje 
 

41,561,061,780. - D. Froila Guterres, Coimbra grófja † 943. 
41,561,061,781. - Sarracina N. 
 

41,561,061,782. = 41,561,061,778 
41,561,061,783. = 41,561,061,779 
 

41,561,062,048. = 20,780,530,882 
41,561,062,049. = 20,780,530,883 
 

41,561,062,208. - D. Sarracino Fafilaz de Portugal † kb. 1079. 
 

41,561,062,210. = 10,390,262,256 
41,561,062,211. = 10,390,262,257 
 

41,561,062,292. - D. Lovesend Albõaçar de León 
41,561,062,293. - N. Egiquiz 
 

41,561,137,200. = 10,416,070,708 
41,561,137,201. = 10,416,070,709 
 

41,561,137,792. - Gurgen Bagratid, Grúzia királya † 1008. 
 

41,561,139,200. - Aledram di Monferrato 
41,561,139,201. - Gerberge de Ivrea itáliai királyi hercegnı kb. 946 
 

41,662,338,432. = 5,207,793,068 
41,662,338,433. = 5,207,793,069 
 

41,662,338,480. = 1,302,010,106 
41,662,338,481. = 1,302,010,107 
 

41,662,338,482. - Pierre I, Savoya grófja kb. 1050 - kb. 1078 
41,662,338,483. - Agnès d'Aquitaine Aquitánia hercegnıje kb. 1045-1089 
 

41,664,250,112. - Arnulf II von Bayern bajor herceg 
41,664,250,113. - N. von Schwaben 
 

 
41,664,250,114. = 10,416,078,934 
41,664,250,115. = 10,416,078,935 
 

41,664,251,216. - Ricfrid de Bétuwe 840-kb. 900 
41,664,251,217. - Hewesinde N. 
 

41,664,251,218. - Baudry de Maasgau 867-937 
41,664,251,219. - N. de Betuwe 
 

41,664,251,252. = 20,780,524,650 
41,664,251,253. = 20,780,524,651 
 



————    634634634634    ———— 

 
 

41,664,251,254. = 41,561,049,302 
41,664,251,255. = 41,561,049,303 
 

41,664,251,288. - Bardas Skleros † 987. 
41,664,251,289. - N.Tzimiskes 
 

41,664,251,312. - Edulph of Mercie kb. 930 
41,664,251,313. - Elfwina N.  kb. 935 
 

41,664,252,168. - Gorm den Gamle de Danemark, Dánia királya † kb. 940. 
41,664,252,169. - Tyre N. Dánia királya 
 

41,664,252,628. - Uctred, Bamburgh lordja † 1016. 
41,664,252,629. - Aecgfrida Durham 
 

41,664,252,644. = 20,780,524,650 
41,664,252,645. = 20,780,524,651 
 

41,664,252,646. = 20,832,158,298 
41,664,252,647. = 20,832,158,299 
 

41,664,252,664. - Herbert III, Vermandois grófja † 1015. 
41,664,252,665. - Ermengarde de Bar 
 

41,664,252,666. - Evrard II de Ham 
 

41,664,252,668. - Raoul II de Crépy 
41,664,252,669. - Adèle de Breteuil Chartres várgrófnıje (vicomtesse) 1000-1051 
 

41,664,252,944. - Thierry de Teisterbant, Saaland grófja 918-964 
41,664,252,945. - Amalrade de Hamaland 
 

41,664,252,960. - Othon, Chiny grófja 942-1013 
41,664,252,961. - Ermengarde de Namur grófnı 957-1010 
 

41,664,252,964. = 10,416,070,684 
41,664,252,965. = 10,416,070,685 
 

41,664,252,992. = 10,416,066,592 
41,664,252,993. = 10,416,066,593 
 

41,664,253,088. - N. d'Antoing 
41,664,253,089. - N. de Gueldre 
 

41,664,253,120. = 10,416,064,516 
41,664,253,121. = 10,416,064,517 
 

41,664,253,252. - Liétaud, Mâcon grófja kb. 900-965 
41,664,253,253. - Ermengarde de Chalon grófnı kb. 910-944 
 

41,664,253,256. = 41,561,034,806 
41,664,253,257. = 41,561,034,807 
 

41,664,253,258. - Robert I. de Vermandois, Troyes grófja kb. 910-967 
41,664,253,259. - Adélaïde de Bourgogne, Châlons grófnıje kb. 928-967 
 

41,664,253,264. - Amaury de Hainaut gróf 
41,664,253,265. - Judith de Cambrai grófnı 
 

41,664,253,266. - Hugues de Beauvais, Dreux, Nogent grófja † 1008. 
 

41,664,253,272. = 2,604,018,770 



————    636363635555    ———— 

 
 

41,664,253,273. = 10,416,079,149 
 

41,664,253,296. - N. de Château-du-Loir 
 

41,664,253,298. - Yves au front cruel, Bellême ura kb. 930-997 
41,664,253,299. - Godehilde de Vermandois grófnı kb. 932 
 

41,664,253,312. - Thibauld l'Ancien de Blois, Tours várgrófja (vicomte) † kb. 942. 
 

41,664,253,314. = 41,560,899,602 
41,664,253,315. = 41,560,899,603 
 

41,664,253,320. - Robert II d'Auvergne 
41,664,253,321. - Ingelberge N 
 

41,664,253,326. = 20,832,158,360 
41,664,253,327. = 20,832,158,361 
 

41,664,253,376. - Arnoul II, Boulogne grófja 
41,664,253,377. - Hersende de Lorraine 
 

41,664,253,380. - Thierry II de Hollande † 988. 
41,664,253,381. - Hildegarde de Flandre grófnı 
 

41,664,253,382. = 10,416,079,186 
41,664,253,383. = 10,416,079,187 
 

41,664,255,400. - Manegold, Nellenburg grófja 947-991 
 

41,664,255,626. - Ludolf de Waldenbourg 
41,664,255,627. - Mathilde de Zutphen 
 

41,664,258,054. - Edward I. the Elder of Wessex, Anglia királya 871/872-924 
41,664,258,055. - Aelflede de Bernicie Anglia királynéja 874-927 
 

41,664,258,064. - Ebberhardt de Bonngau, Bonn és Keldachgau grófja kb. 891-938 
 

41,664,258,066. - Adalophe, Boulogne grófja † 933. 
41,664,258,067. - Mahaut de Créquy kb. 895 
 

41,664,258,068. - Hucbald 1. de Dillingen kb. 875-909 
41,664,258,069. - Theutberge de Thurgau kb. 880-923 római császári  
 

41,664,258,072. - Henri I. l'Oiseleur von Sachsen, Németország királya kb. 875-936 
41,664,258,073. - Mathilde de Ringelheim Németország királynéja kb. 890-968 
 

41,664,258,074. = 20,832,161,724 
41,664,258,075. = 20,832,161,725 
 

41,664,258,076. - Niketas Skleros 
41,664,258,077. - Gregoria Mamikonid 
41,664,258,078. - Leo Phokas 
 

41,664,258,256. - Berthold von Babenberg 
41,664,258,257. - Kunigunde N. 
 

41,664,258,258. - Otton I. l'Illustre, Szászország hercege kb. 845-912 
41,664,258,259. - Hedwige von der Mark Austrasia hercegének leánya 903 
 

41,664,258,260. - Lothar I. von Walbeck † 929. 
 

41,664,258,262. - Bruno von Arneburg 
 



————    636636636636    ———— 

 
 

41,664,261,184. = 2,604,016,130 
41,664,261,185. = 10,416,062,817 
 

41,664,266,376. - Pietro I Orseolo Velencei dózse  928-988 
41,664,266,377. - Felicia Malipiero 
 

41,664,266,378. - Vitale Candiano Velencei dózsra † 979. 
 

41,664,266,380. = 10,416,070,704 
41,664,266,381. = 10,416,070,705 
 

41,664,266,432. - Conrad le Roux de Franconie, Lotaringia hercege kb. 922-955 
41,664,266,433. - Liutgarde von Sachsen német királyi hercegnı 931-953 
 

41,664,266,438. = 10,416,079,184 
41,664,266,439. = 10,416,079,185 
 

41,664,266,448. - Ebles Manzer, Aquitániai hercege kb. 872-934 
41,664,266,449. - Émilienne of England 
 

41,664,266,450. = 10,416,075,080 
41,664,266,451. = 10,416,075,081 
 

41,664,266,464. - Louis III l'Aveugle de Provence, római császár 880-928 
41,664,266,465. - Anne de Byzance római császárné kb. 887-912 
 

41,664,266,466. - Garnier de Sens, Troyes grófja 880-924 
41,664,266,467. - Theuberge d'Arles grófnı kb. 890 - kb. 948 
 

41,664,282,720. - Rainier I. au Long Col, Hainaut grófja 850-915 
41,664,282,721. - Albérade de Lorraine kb. 860-916 
 

41,664,282,722. - Richard II le Justicier de Bourgogne, Autun grófja kb. 856-921 
41,664,282,723. - Adélaïde de Bourgogne burgund hercegnı 
 

41,664,282,724. - Eberhard III de Nordgau, Nordgau grófja (Alsace) 865-910/920 
41,664,282,725. - Arlinde N. 
 

41,664,282,728. - Charles III le Simple (Karolingiens), Franciaország királya 879-929 
41,664,282,729. - Edwige of England Franciaország királynéja † 951. 
 

41,664,282,730. = 41,664,258,072 
41,664,282,731. = 41,664,258,073 
 

41,664,282,736. = 20,832,157,868 
41,664,282,737. = 20,832,157,869 
 

41,664,282,738. - Gérard, Metz grófja 865-910 
41,664,282,739. - Oda von Sachsen szász hercegnı 875-953 
 

 
41,664,282,744. - Eberhardt II von Lebarten, Trèves ura kb. 875-906 
41,664,282,745. - Amalgarde von Ringelheim 
 

41,664,282,746. - Burkhard, Sváb herceg † 926. 
41,664,282,747. - Reghilinde von Nellenburg 
 

41,664,282,750. = 41,664,258,054 
41,664,282,751. = 41,664,258,055 
 

41,664,282,754. - Wipert de Nantes 



————    637637637637    ———— 

 
 

41,664,282,755. - Adeltrude N. 
 

41,664,282,760. - Lothard de Stade 
41,664,282,761. - Oda von Sachen szász hercegnı 
 

41,664,282,816. - Árpád, magyar nagyfejedelem kb. 845-855 † 907. júl. 7. 
 

41,664,282,818. - Ménmarót 
 

41,664,282,836. - Sembat I the Martyr Bagratid, Örményország királya 
 

41,664,283,032. - Ratold I von Ebersberg 
41,664,283,033. - Hélingarde von Andechs 
 

41,664,283,036. - Markwart I von Eppenstein 
 

41,664,286,272. - Udalrich VI von Pfullendorf, Bregenz grófja † 957. 
41,664,286,273. - Diepurga d'Isenburg 
 

41,664,299,064. - Eberhard IV, Nordgau grófja 925-973 
41,664,299,065. - Luitgarde de Trèves grófnı 915-960 
 

41,664,299,069. - N. N. 
 

41,664,300,320. - Eyestein Ivarsson af More 
41,664,300,321. - Aseda de Jutland 
 

41,664,300,322. - Hrolf Nefja N. 
 

41,664,300,324. - Judicaël II, Rennes grófja † 888. 
 

41,664,300,448. = 20,780,524,648 
41,664,300,449. - Helvise de Laon grófnı 
 

41,664,300,464. - Albéric, Orléans hercege 900 
41,664,300,465. - Elfleda of England angol királyi hercegnı  910 
 

41,664,300,466. = 20,832,126,656 
41,664,300,467. = 20,832,126,657 
 

41,664,300,704. - Raymond de Toulouse gróf  kb. 920 - kb. 975 
41,664,300,705. - Guinedilde de Cerdanya grófnı 
 

41,664,300,708. = 41,561,034,804 
41,664,300,709. = 41,561,034,805 
 

41,664,300,710. = 41,561,036,388 
41,664,300,711. - Anne  
 

41,664,300,720. - Baldwin II de Blois 
 

41,664,300,752. - Arbert, Thouars várgrófja (vicomte) 
41,664,300,753. - Aldéardis d'Aulnay várgrófnı (vicomtesse) 
 

41,664,300,760. - Aner, Lavedan várgrófja (vicomte) 910-975 
 

41,664,300,800. - Arnaud Mauzer le Bâtard d'Angoulême, Angoulême grófja † 1001. 
41,664,300,801. - Raingarde N. 
 

41,664,300,802. = 20,832,126,628 
41,664,300,803. = 20,832,126,629 
 

41,664,300,836. = 20,780,524,650 
41,664,300,837. = 20,780,524,651 



————    638638638638    ———— 

 
 

41,664,300,840. = 41,664,253,298 
41,664,300,841. = 41,664,253,299 
 

41,664,300,846. - Raoul de Beaumont, Mans várgrófja (vicomte) † 997. 
41,664,300,847. - Godehilde de Bellême kb. 960 
 

41,664,300,898. - Hugues I. Châteaudun várgrófja (vicomte) † 1023. 
41,664,300,899. - Hildegarde 
 

41,664,300,992. - Renaud le Vieux, Sens grófja 937-996 
 

41,664,301,008. - Landry, Nevers grófja kb. 975-1028 
41,664,301,009. - Mathilde de Bourgogne grófnı kb. 976-1005 
 

41,664,301,010. = 10,390,258,700 
41,664,301,011. = 10,390,258,701 
 

41,664,301,012. - Milon de Tonnerre 
41,664,301,013. - Ermengarde de Woevre grófnı kb. 970-1035 
 

41,664,301,014. - Raoul III de Woevre 
 

41,664,301,016. - Artaud de Forez, Lyon grófja †1007. 
41,664,301,017. - Théoberge de Maurienne 
 

41,664,303,128. = 20,832,141,518 
41,664,303,129. = 20,832,141,519 
 

41,664,303,130. = 20,832,141,516 
41,664,303,131. = 20,832,141,517 
 

41,664,315,426. - Erchanger von Schwaben † 879. 
41,664,315,427. - Gisèle (Carolingiens) Bajorország királyi hercegnıje 
 

41,664,315,440. - Eberhard Konradiner, Nieder-Lahngau grófja kb. 858-902 
41,664,315,441. - Wiltrud †933 
 

41,664,315,452. = 41,664,282,738 
41,664,315,453. = 41,664,282,739 
 

41,664,315,454. = 41,664,282,728 
41,664,315,455. - Frédérune von Sachsen grófnı 885-917 
 

41,664,315,736. - Odoacar N, Bliesgau grófja 
 

41,664,315,738. = 41,664,282,746 
41,664,315,739. - Ermentrude (Carolingiens) frank királyi hercegnı kb. 870 
 

41,664,315,740. - Robert I. (Robertien), Franciaország királya kb. 865-923 
41,664,315,741. - Béatrice de Vermandois Franciaország királynéja 880-kb. 929 
 

41,664,315,742. = 41,664,258,072 
41,664,315,743. = 41,664,258,073 
 

41,664,316,400. - Thoros d'Arménie, Asthianène ura 
 

41,664,316,560. - Henri d'Altdorf 
41,664,316,561. - Beata von Honenwart 
 

41,664,316,576. - Baudouin II le Chauve, Flandria grófja † 918. 
41,664,316,577. - Elfthryth of England Wessex királyi hercegnıje † 933. 
 

41,664,316,578. = 41,560,899,602 



————    639639639639    ———— 

 
 

41,664,316,579. = 41,560,899,603 
 

41,664,316,584. - Anscharius I de Oscheret, Oscheret grófja † 901. 
41,664,316,585. - Volsia N. 
 

41,664,316,586. - Bérenger I. de Frioul, római császár kb. 843-924 
41,664,316,587. - Bertile de Spolète római császárné 
 

41,664,316,588. - Thibaud, Arles grófja kb. 860-887/895 
41,664,316,589. - Berthe de Germanie Lotaringia királyi hercegnıje 866-925 
 

41,664,316,590. - Rodolphe I. Burgundia királya † 912. 
41,664,316,591. - Willa I de Provence Burgundia királynéja, Itália királynéja 873-929 
 

41,664,316,596. - Ranulf de Crepon kb. 900 
41,664,316,597. - Gonnor de Danemark Dán királyi hercegnı 
 

41,664,316,600. = 41,664,300,324 
41,664,316,601. - N. de Rennes 
 

41,664,316,602. - Alain II Barbe-Torte de Nantes, Bretagne hercege  952 
41,664,316,603. - Rocille d'Anjou grófnı 906-948 
 

41,664,316,676. - Godefroi N, gróf 
41,664,316,677. - Ermentrude N. 
 

41,664,316,678. = 41,664,253,252 
41,664,316,679. = 41,664,253,253 
 

41,664,316,684. = 41,664,282,720 
41,664,316,685. = 41,664,282,721 
 

41,664,316,720. - Aznar, Comminges grófja 
 

41,664,316,722. - Acfred II, Carcassonne és Razés grófja 890-934 
 

41,664,316,724. - Berenger de Melgueil 
41,664,316,725. - Guislane  
 

41,664,316,726. - Ermengaud, Rouergue grófja kb. 870-937 
41,664,316,727. - Adélaïde N. 
 

41,664,316,728. - Ramon I. Donat, Bigorre grófja kb. 910 - kb. 956 
41,664,316,729. - Fachilène d'Astarac, Larboust úrnıje kb. 920 
 

41,664,316,732. - Arnaud I, Astarac grófja kb. 900 
41,664,316,733. - Talèse d'Aure 
 

41,664,316,736. - Adalbert, Metz grófja † 944. 
41,664,316,737. = 41,664,299,065 
 

41,664,316,768. - Henri de La Marche, Austrasia hercege kb. 830-886 
41,664,316,769. - Ingeltrude de Frioul Frioul márkijának leánya kb. 836-857 
 

41,664,316,770. = 41,664,282,720 
41,664,316,771. = 41,664,282,721 
 

41,664,316,832. - Meginhard von Donaugau kb. 870 - kb. 930 
 

41,664,322,984. - Ebarhardt III de Calw  kb. 900 - kb. 972 
 

41,664,323,148. = 20,832,129,036 
41,664,323,149. = 20,832,141,375 



————    640640640640    ———— 

 
 

41,664,323,150. - Hermann I Konradiner, Sváb herceg kb. 898-949 
41,664,323,151. - Reginlinde Unruochinger grófnı 890-958 
 

41,664,323,412. - N.N. 
41,664,323,413. = 20,832,157,727 
 

41,664,323,432. - Folmar I. de Trèves 
41,664,323,433 - Richilde de Gorze 
 

41,664,323,448. = 41,664,316,590 
41,664,323,449. = 41,664,316,591 
 

41,664,323,450. - Burchard II, Sváb herceg 883-926 
41,664,323,451. = 41,664,323,151 
 

41,664,334,344. - Aubert de Garlande 
 

41,664,334,348. = 5,208,037,558 
41,664,334,349. = 5,208,037,559 
 

41,664,334,350. - Renaud, Corbeil grófja † kb. 1071. 
41,664,334,351. - N. de Dammartin grófnı 
 

41,664,334,368. - Onfroy de Vieilles, Beaumont-le-Roger ura 995-1044 
41,664,334,369. - Aubrée de La Haye, Brothoune úrnıje 984-1054 
 

41,664,334,370. - Walerian de Meulan 990-1069 
41,664,334,371. - Oda de Conteville Comyn grófjának leánya 994 
 

41,664,334,380. - Osbern de Crepon Normandia senechalja † kb. 1040. 
41,664,334,381. - Alberade de Bayeux grófnı 
 

41,664,334,382. - Roger de Toëny, Conches ura  990-kb. 1040 
41,664,334,383. - Godehilde de Barcelona, Barcelona grófnıje † 1051. 
 

41,664,334,384. - Robert, Grandmesnil ura † kb. 1040. 
41,664,334,385. - Havoise Giroie d'Echauffour, bárónı 1023-1079 
 

41,664,334,386. - Yves II de Beaumont-sur-Oise  kb. 1015-1059 
41,664,334,387. - Emma N. 
 

41,664,334,388. - Raoul de Boulogne, Alost ura kb. 995-1056 
41,664,334,389. - Gisèle de Luxembourg 1000 
 

41,664,334,390. - Hugues de Montfort † 1088. 
41,664,334,391. - Alice de Beaufou 
 

41,664,334,448. - Gregorios Taronites † 1040. 
 

 
41,664,334,450. = 2,604,017,726 
41,664,334,451. = 2,604,017,727 
 

41,664,334,976. - Guy, Thiers várgrófja (vicomte) 
41,664,334,977. - Reclinde N. 
 

41,664,334,988. = 20,832,167,750 
41,664,334,989. = 20,832,158,339 
 

41,664,335,104. - Hugues, Broyes ura  kb. 1000-1058 
41,664,335,105. - Elisabeth de Sours 
 



————    641641641641    ———— 

 
 

41,664,335,106. = 20,832,126,334 
41,664,335,107. = 20,832,126,335 
 

41,664,335,108. = 5,208,037,558 
41,664,335,109. = 5,208,037,559 
 

41,664,335,110. - Guillaume Busac, Eu grófja † 1064. 
41,664,335,111. - Adélaïde de Soissons Soissons grófnıje  kb.1042-1079 
 

41,664,335,112. - Engelbert IV de Brienne 
41,664,335,113. - Pétronille de Joigny 
 

41,664,335,114. - Milon de Tonnerre 
41,664,335,115. - Azéka N. 
 

41,664,335,116. = 5,195,131,162 
41,664,335,117. = 5,195,131,163 
 

41,664,335,132. = 10,416,074,766 
41,664,335,133. = 10,416,074,767 
 

41,664,335,496. - Fredelan, Chamelet ura 
 

41,664,335,500. - Robert de Chalon, Dijon várgrófja (vicomte) kb. 905 
41,664,335,501. - Ingeltrude N. kb. 910 
 

41,664,335,504. - Gérard, Fouvent ura † 1019. 
41,664,335,505. - Gertrude de Lavoncourt 
 

41,664,335,506. - Otton, Mâcon grófja  kb. 1000-1041 
41,664,335,507. - Elisabeth de Vergy † 1023. 
 

41,664,335,744. - Guy Eudes de Dampierre, Dampierre-sur-Aube ura 1010 
41,664,335,745. - Sybille de Boulogne 1015 
 

41,664,335,758. = 41,664,335,110 
41,664,335,759. = 41,664,335,111 
 

41,664,335,776. - Archambaud III du Montet ou le Jeune ou le Blanc, Bourbonnais ura † kb. 
1064. 

41,664,335,777. - Deaurata N. 
 

41,664,335,778. - Guillaume II, Auvergne grófja kb. 988-1064 
41,664,335,779. - Philippa de Gévaudan grófnı kb. 975 
 

41,664,335,780. = 10,416,075,252 
41,664,335,781. = 10,416,075,253 
 

41,664,335,810. = 5,195,129,352 
41,664,335,811. = 5,195,129,353 
 

41,664,335,816. - Guichard II de Beaujeu 
41,664,335,817. - Ricoaire de Salornay 

 
 

37. generáció 
 

83,121,799,200. - Roger, Maine grófja 866-kb. 900 
83,121,799,201. - Rothilde (Carolingiens) római császári hercegnı kb. 871-928 
 



————    642642642642    ———— 

 
 

83,121,799,202. - Godefroi du Maine 
83,121,799,203. - Godehilde (Kb.rolingiens) római császári hercegnı 865 
 

83,121,799,204. - Herbert I. Vermandois grófja 840-902 
83,121,799,205. - Beatrice de Morvois 
 

83,121,799,206. = 41,664,315,740 
83,121,799,207. - Aélis du Maine grófnı kb. 870 
 

83,121,996,800. - Atenolfo I d'Aquino † kb. 1062. 
83,121,996,801. - Maria di Benevento Benevento hercegnıje 985-kb. 1040 
 

83,121,996,802. - Landolfo, Capua hercege kb.1020-1062 
 

83,122,069,574. - Diego Munoz, Saldaña grófja † 950. 
83,122,069,575. - Tigrida Gonzalez 
 

83,122,069,576. = 41,561,041,166 
83,122,069,577. = 41,561,041,167 
 

83,122,069,578. - Raymondo II, Ribagorza grófja † kb. 970. 
83,122,069,579. - Gersende de Fézensac grófnı 
 

83,122,069,580. = 83,122,069,574 
83,122,069,581. = 83,122,069,575 
 

83,122,069,582. = 41,561,041,166 
83,122,069,583. = 41,561,041,167 
 

83,122,069,584. - Ramiro II, León királya kb. 900-951 
83,122,069,585. - Ausenda Guterres de Coimbra, León királynéja 
 

83,122,069,608. - Rotbald d'Arles Toszkána márkijának fia kb. 907 - kb. 950 
83,122,069,609. - Ermengarde d'Aquitaine Aquitánia hercegnıje 
 

83,122,069,610. = 20,832,133,232 
83,122,069,611. = 20,832,133,233 
 

83,122,069,612. - Foulques I. le Roux, Anjou gróf 878-942 
83,122,069,613. - Roscille, Loches úrnıje 887-938 
 

83,122,069,614. - Hervé de Bretagne, Maine grófja kb. 870-955 
83,122,069,615. - Godehilde du Maine 892-940 
 

83,122,069,620. - Dalmatius (Dalmatii), Brioude várgrófja (vicomte) 895-952 
83,122,069,621. - Berthe N. 
 

83,122,069,648. - Sulpice de La Marche 
 

83,122,069,650. - Bernard de Périgord, Périgord grófja 
 

83,122,069,652. - Hildegaire de Limoges várgróf (vicomte) 
83,122,069,653. - Thetberge N.  
 

83,122,069,654. - Raoul, Brosse várgrófja (vicomte) 
83,122,069,655. - Milesendis N. 
 

83,122,069,656. = 20,832,158,360 
83,122,069,657. = 20,832,158,361 
 

83,122,069,660. = 20,832,150,354 
83,122,069,661. = 20,832,150,355 
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83,122,069,682. - Gisulfo di Salerno kb. 929-978 
83,122,069,683. - Gemma di Benevento Benevento hercegnıje kb. 940 
 

83,122,069,684. - Landolfo IV, Benevento és Kb.pua  hercege † 982. 
 

83,122,069,688. - Landolfo di Benevento, Conza grófja kb. 923 
 

83,122,069,696. - Bernard de Millau 
 

83,122,069,698. = 41,561,036,388 
83,122,069,699. = 41,664,300,711 
 

83,122,069,704. - Manfred, Narbonne várgrófja (vicomte) 
83,122,069,705. - Adélaïde de Carcassonne grófnı † kb. 990. 
 

83,122,069,706. - Hugues de Rouergue, Gramat bárója kb. 930 - kb. 1010 
83,122,069,707. - Ermetrude de Saint-Pierre kb. 925 
 

83,122,069,720. - Leutard de Lodève 
83,122,069,721. - Sénégonde  
 

83,122,069,744. - Ison, Arles ura kb. 890-942 
83,122,069,745. - N. di Benevento, Benevento hercegnıje 
 

83,122,069,746. = 41,664,316,602 
83,122,069,747. - Judith N. † 948/952. 
 

83,122,069,748. - Thibert d'Arles gróf  † 942. 
83,122,069,749. - Airmentrude N. 
 

83,122,069,792. - Guifré el Pilós, Barcelona grófja kb. 840-897 
83,122,069,793. - Guinedilda de Ampurias 
 

83,122,069,794. = 41,664,316,726 
83,122,069,795. = 41,664,316,727 
 

83,122,069,796. = 41,664,316,726 
83,122,069,797. = 41,664,316,727 
 

83,122,069,798. = 20,832,158,294 
83,122,069,799. = 20,832,158,295 
 

83,122,070,176. - Flain Fernandez gróf  † 932. 
 

83,122,070,178. = 41,561,061,768 
83,122,070,179. = 41,561,061,769 
 

83,122,070,196. - D. Rodrigo Guterres, Coimbra grófja 
83,122,070,197. - Fonilde Fernández de Castilla, Kasztília grófnıje 
83,122,070,198. = 20,780,530,884 
83,122,070,199. = 41,561,034,787 
 

83,122,070,206. = 20,780,517,392 
83,122,070,207. = 20,780,517,393 
 

83,122,070,224. - Ansfred I Rollosson kb. 937-978 
83,122,070,225. - Helloe, Beaulac grófnıje kb. 942 
 

83,122,071,744. - Edmund I the Deed-Doer, Anglia királya kb. 921-946 
83,122,071,745. - Elgifu N Anglia királynéja 944 
 

83,122,071,760. - Wichmann Billung von Sachsen 
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83,122,071,761. - Fréderune (Carolingiens) római császári hercegnı 
 

83,122,071,784. - Máel Coluim I, Skócia királya † 954. 
 

83,122,071,936. - Humbert de Salins Narbonne várgrófja (vicomte) 905-958 
 

83,122,071,940. = 10,416,083,874 
83,122,071,941. = 10,416,083,875 
 

83,122,072,320. - Ratbert de Genève † 880. 
83,122,072,321. - Richilde 
 

83,122,072,592. - Leibulfe d'Arles 
 

83,122,072,594. - Mayeul, Narbonne várgrófja (vicomte) kb. 850-911 
83,122,072,595. - Raymonde de Rouergue grófnı 845 
 

83,122,072,600. = 83,122,069,744 
83,122,072,601. = 83,122,069,745 
 

83,122,072,602. - Boniface de Bénévent  914 
 

83,122,072,710. - Guillaume de Melgueil 
 

83,122,072,736. = 20,832,158,362 
83,122,072,737. = 20,832,158,363 
 

83,122,072,776. - Bertrand (de Brioude), várgróf (vicomte) † 954. 
83,122,072,777. - Emilgarde N. 
 

83,122,073,088. - Bermond I. Anduze ura  kb.1015 - kb. 1054 
83,122,073,089. - Astrige N. 
 

83,122,073,120. - Bernard de Roquefeuil, Creyssel várgrófja (vicomte) kb. 985-1034 
83,122,073,121. - Saixa de Lodève 
 

83,122,073,156. - Almeradus, Anduze ura 
83,122,073,157. - Blitgarde N. 
 

83,122,073,378. - Annon de Vence † 963. 
83,122,073,379. - Bonefille N. 
 

83,122,073,384. - Pons Arbald 
83,122,073,385. - Hermengarde d'Arles kb. 936-1000 
 

83,122,073,472. - Aton, Albi várgrófja (vicomte) † 942. 
83,122,073,473. - Diafronisse N. 
 

83,122,074,756. = 20,780,524,654 
83,122,074,757. = 20,780,524,655 
 

83,122,074,758. - Hermann de Basse-Lorraine, Verdun grófja 970-1029 
83,122,074,759. - Mathilde de Dagsbourg, Dagsburg grófnıje 981 
 

83,122,075,332. = 10,390,259,098 
83,122,075,333. = 10,390,259,099 
 

83,122,075,904. - Fortun Garcia 
 

83,122,075,916. - Ramiro Garcez, Viguera királya † 981. 
 

83,122,076,872. = 41,561,034,898 
83,122,076,873. = 41,561,034,899 
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83,122,076,874. = 41,561,034,848 
83,122,076,875. = 41,561,034,849 
 

83,122,076,876. = 20,780,520,580 
83,122,076,877. = 20,780,520,581 
 

83,122,076,878. - Borrel de Pallars 
83,122,076,879. = 20,780,525,817 
 

83,122,077,184. - Guillem-Ramon,  Moncada ura † 993. 
 

83,122,077,186. = 20,780,517,448 
83,122,077,187. = 20,780,517,449 
 

83,122,077,248. - Donat-Aznar de Gabarret  
 

83,122,077,264. - Centulle de Béarn 
83,122,077,265. - Angèle d'Oloron 
 

83,122,077,266. - Arnaud de Lomagne, Gascogne várgrófja (vicomte) kb. 988-1050 
83,122,077,267. - Adélaïde de Gascogne, Gascogne hercegnıje 
 

83,122,077,272. = 5,195,131,160 
 

83,122,077,274. - Odon de Montaner 
 

83,122,081,984. - Foucher de Limoges, Ségur várgrófja (vicomte) kb. 885 - kb. 923 
83,122,081,985. - Dina de Chanac kb. 885 
 

83,122,081,986. - Ramnulf d'Avalène † 928. 
83,122,081,987. - Elisabeth N † 929. 
 

83,122,081,988. - Rodulphe de Turenne 
83,122,081,989. - Adélaïde de Rouergue 
 

83,122,082,304. - Sunyer de Ampurias  860-kb. 915 
83,122,082,305. - Ermengarde de Poitiers 
 

83,122,082,306. - Francon de Narbonne, Ausone várgrófja (vicomte) kb. 855-878/924 
83,122,082,307. - Arsinde N. 
 

83,122,082,312. - Guillaume, Béziers várgrófja (vicomte) 
 

83,122,082,314. = 41,664,316,726 
83,122,082,315. = 41,664,316,727 
 

83,122,082,320. = 83,122,069,792 
83,122,082,321. = 83,122,069,793 
 

83,122,082,322. - Unifred Bernard, Ribagorza grófja † kb. 956. 
83,122,082,323. - Toda Galindez de Aragón, Aragónia grófja 
 

83,122,082,328. - Sancho Garcez I, Pamplona királya kb. 880 - kb. 925 
83,122,082,329. - Toda Aznarez de Larraun Pamplona királynéja 
 

83,122,082,330. - Galindo II, Aragónia grófja † 922. 
83,122,082,331. - Sancha Garcez de Aragón kb. 865 
 

83,122,082,332. - Gonzalo Fernandez, Kasztília grófja † kb. 923. 
83,122,082,333. - Muniadona Nuñez la Cometissima de Asturias Asztúria infánsának leánya 

† kb. 935. 
 

83,122,082,334. = 83,122,082,328 
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83,122,082,335. = 83,122,082,329 
 

83,122,084,968. = 10,390,260,290 
83,122,084,969. = 10,390,260,291 
 

83,122,084,970. = 20,780,517,402 
83,122,084,971. = 20,780,517,403 
 

83,122,097,984. - Munio «Iala» 
83,122,097,985. - Godo Eriz de Lugo gróf  kb. 873 - kb. 961 
 

83,122,098,048. = 41,664,316,602 
83,122,098,049. = 83,122,069,747 
 

83,122,098,050. - Rotfred, Ancenis bárója 
 

83,122,098,056. - Xach'ik-Gagik Artsrouni, Vaspourakan királya 
83,122,098,057. - Mlké Abouhamza Vaspourakan királynéja 
 

83,122,098,060. - Ashot III the Merciful Bagratid, Örményország királya 
 

83,122,098,062. - Vasak VI Siwnik, Siwnik királya 
 

83,122,098,080. - Arualdo Soares de Lugo  kb. 933 
 

83,122,098,604. - Rollo Thurstan Bigod  kb. 885 
83,122,098,605. - Gerlotte de Blois  kb. 913 
 

83,122,102,272. - Rodrigo Nuñez 
 

83,122,102,274. - Froila Velaz, Alava grófja 
83,122,102,275. - Eilo N. 
 

83,122,103,264. - Raymondo de Pallars, Ribagorza grófja 
83,122,103,265. - Gurisenda N 
 

83,122,103,266. = 41,561,041,160 
83,122,103,267. = 41,561,041,161 
 

83,122,106,048. = 10,390,263,344 
83,122,106,049 = 10,390,263,345 
 

83,122,106,050. = 20,780,530,882 
83,122,106,051. = 20,780,530,883 
 

83,122,106,752. - D. Monio, Trastamara grófja  kb. 900 
83,122,106,753. - Joana Romanes de León 
 

 
83,122,110,336. - D. Munio Guterres de Coimbra, Galiza grófja  kb. 889-954 
83,122,110,337. - Elvira Arias de Coimbra grófnı 
 

83,122,110,344. - D. Lovesend Albõaçar El Cide de León  kb. 885 
 

83,122,123,520. - D. Aufo Aufiz de Souza, Souza grófja 
 

83,122,123,528. = 41,561,055,172 
83,122,123,529. = 41,561,055,173 
 

83,122,123,536. - Nuno Velaz, Alava grófja † 931. 
 

83,122,123,538. = 83,122,082,332 
83,122,123,539. = 83,122,082,333 
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83,122,123,552. - Gonçalo Afonso Betotes, Deza grófja † 929. 
83,122,123,553. - Tereza Eriz de Lugo grófnı kb. 870 
 

83,122,123,554. - D. Diego Fernandez, Guimarães grófja † 928 
83,122,123,555. - Onega Lucides de Portugal, Guimarães grófnıje † 959 
 

83,122,123,556. = 83,122,123,552 
83,122,123,557. = 83,122,123,553 
 

83,122,123,558. - D. Guterre Mendes, Coimbra hercege kb. 865-933 
83,122,123,559. - Ilduara Eriz de Lugo grófnı kb. 871-948 
 

83,122,123,560. = 83,122,123,558 
83,122,123,561. = 83,122,123,559 
 

83,122,124,416. - D. Fafila Lucides de Portugal 
 

83,122,124,584. = 41,561,055,172 
83,122,124,585. = 41,561,055,173 
 

83,122,275,584. - Bagrat II Bagratid, Grúzia királya † 994. 
 

83,122,278,402. = 10,416,079,146 
83,122,278,403. = 10,416,079,147 
 

83,324,676,964. = 2,604,016,654 
83,324,676,965. = 2,604,016,655 
 

83,324,676,966. = 2,604,020,206 
83,324,676,967. = 2,604,020,207 
 

83,328,500,224. = 10,416,078,856 
83,328,500,225. = 10,416,078,857 
 

83,328,502,432. - Baldéric de Bétuwe 810-846 
 

83,328,502,436. - Adalbert de Maasgau 
 

83,328,502,576. = 41,664,258,076 
83,328,502,577. = 41,664,258,077 
 

83,328,502,624. - Edulph of Wessex kb. 890 
83,328,502,625. - Elfwyna of Mercie grófnı  kb. 895 
 

83,328,504,338. - Sigefroi de Jutland 
 

83,328,505,256. - Waltheof, Bamburgh lordja 
 

83,328,505,258. - Aeldhun Durham † kb. 1018. 
83,328,505,328. - Albert I. le Pieux, Vermandois grófja 916-987 
83,328,505,329. - Gerberge de Lorraine 
 

83,328,505,332. - Lambert de Ham 
 

83,328,505,336. - Gauthier II le Blanc de Valois 
83,328,505,337. - Adèle de Vermandois grófnı 
 

83,328,505,338. - Hilduin de Creil, Chartres várgrófja (vicomte) kb. 975-1000 
83,328,505,339. - Emmeline de Chartres kb. 974 
 

83,328,505,888. = 41,664,258,064 
83,328,505,889. = 41,664,258,065 
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83,328,505,890. - Thierry de Hamaland 
 

83,328,505,920. - Arnould, Grandsor grófja † 982. 
83,328,505,921. - Mathilde de Verdun, Chiny úrnıje 
 

83,328,505,922. = 10,416,079,192 
83,328,505,923. = 10,416,079,193 
 

83,328,506,178. - Godefroi de Gueldre 
83,328,506,179. - Adèle de Clèves 
 

83,328,506,504. - Aubry de Mâcon, Narbonne várgrófja (vicomte) kb. 885-943 
83,328,506,505. - Attelane, Mâcon úrnıje kb. 885 
 

83,328,506,506. - Manassès, Chalon grófja kb. 875-918 
83,328,506,507. - Ermengarde I. de Provence, Provence királyi hercegnıje 
 

83,328,506,516. = 41,560,899,602 
83,328,506,517. = 41,560,899,603 
 

83,328,506,518. - Gilbert de Chalon, Burgundia hercege kb. 900-956 
83,328,506,519. - Ermengarde de Bourgogne, Autun grófnıje 
 

83,328,506,528. = 20,832,141,360 
83,328,506,529. = 20,832,141,361 
 

83,328,506,530. - Isaac de Valenciennes, Cambrai grófja 900-941 
83,328,506,531. - Berthe de Cambrai 
 

83,328,506,592. - Hamon, León várgrófja (vicomte) † 1029. 
83,328,506,593. - Rorans N. 
 

83,328,506,596. - Fulcuin de Creil, Bellême ura kb. 900-940 
83,328,506,597. - Geile N. 900 
 

83,328,506,598. = 41,560,899,602 
83,328,506,599. = 41,560,899,603 
 

83,328,506,624. - Eudes d'Orléans, Chartres grófja kb. 860-906 
 

83,328,506,640. - Robert I. Juvenior, Auvergne várgrófja (vicomte) 
83,328,506,641. - Algarde N. 
 

83,328,506,752. - Odakar VI le Grand, Boulogne grófja 
 

83,328,506,754. - Godefroy de Lorraine 
 

83,328,506,760. - Thierry I. de Hollande † 939. 
83,328,506,761. - Geva de Hamaland † 905. 
83,328,506,762. = 20,832,158,288 
83,328,506,763. = 20,832,158,289 
 

83,328,510,800. - Buckhard von Nellenburg gróf 
 

83,328,511,252. = 5,208,032,258 
83,328,511,253. = 5,208,032,259 
 

83,328,516,108. - Alfred the Great of England, Angolszászok királya kb. 849-899 
83,328,516,109. - Ealhswyth Mucil, Angolszászok királynıje † 905. 
 

83,328,516,110. - Aethelhelm of England Anglia királyi hercege † 923. 
 

83,328,516,128. - Erenfried de Maasgau, Charmois és Bliesgau grófja kb. 868-904 
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83,328,516,129. - Adalgunde de Bourgogne, burgund hercegnı 
 

83,328,516,132. = 41,664,316,576 
83,328,516,133. = 41,664,316,577 
 

83,328,516,134. - N. de Créquy 
83,328,516,135. - N. N  kb. 870 
 

83,328,516,138. - Charles II le Chauve (Carolingiens), római császár  823-877 
83,328,516,139. - Judith de Frioul római császárné 
 

83,328,516,144. = 41,664,258,258 
83,328,516,145. = 41,664,258,259 
 

83,328,516,146. - Dietrich von Ringelheim, Vesztfália grófja 860-914 
83,328,516,147. - Reginlind von Nivelles 
 

83,328,516,154. - Basileos Mamikonid 
 

83,328,516,512. – Adalbert von Babenberg 
 

83,328,516,516. - Luidolf, Szászország hercege 804-864 
83,328,516,517. - Oda von Sachsen-Billung 818-913 
 

83,328,516,518. = 41,664,316,768 
83,328,516,519. = 41,664,316,769 
 

83,328,532,756. - Pietro III Candiano Velencei dózse  † 959. 
83,328,532,757. - Richelda N. 
 

83,328,532,864. - Werner de Franconie, Speyergau grófja † kb. 935. 
83,328,532,865. - N. de Franconie  
 

83,328,532,866. = 20,832,129,036 
83,328,532,867. = 20,832,141,375 
 

83,328,532,896. - Renoux II de Poitiers, Poitou grófja † 890. 
83,328,532,897. - Irmingarde N 
 

83,328,532,928. - Boson V, Provence királya kb. 844-887 
83,328,532,929. - Ermengarde d'Italie Provence királynéja 852-896 
 

83,328,532,930. - Leo VI Mamikonid, bizánci császár 866-912 
83,328,532,931. - Zoe Zautsina bizánci császárné 
 

83,328,532,934. = 41,664,316,588 
83,328,532,935. = 41,664,316,589 
 

83,328,565,440. - Giselbert de Maasgau 825-875 
83,328,565,441. - Irmengarde de Germanie római császári hercegnı  kb. 827-864 
 

83,328,565,444. - Beuves, Provence királya 822-877 
83,328,565,445. - Richilde de Bourgogne, Provence királynéja  kb. 825 
 

83,328,565,446. - Conrad II le Jeune de Bourgogne, Burgundia hercege 825-880 
83,328,565,447. - Ermentrude d'Alsace 
 

83,328,565,448. - Hugues de Nordgau 835 
 

83,328,565,456. - Louis II le Bègue (Carolingiens), Nyugat-Franciaország királya 846-879 
83,328,565,457. - Adélaïde de Frioul, Nyugat-Franciaország királynéja   † 900. 
 

83,328,565,458. = 41,664,258,054 
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83,328,565,459. = 41,664,258,055 
 

83,328,565,476. - Adalhard, Metz grófja 835-890 
83,328,565,477. - N. d'Eifel  840 
 

83,328,565,478. = 41,664,258,258 
83,328,565,479. = 41,664,258,259 
 

83,328,565,488. - Otto von Lebarten, Laurenburg grófja kb. 850-886 
83,328,565,489. - Rotrude de Germanie római császári hercegnı  kb. 834 - kb. 882 
 

83,328,565,490. = 83,328,565,440 
83,328,565,491. = 83,328,565,441 
 

83,328,565,494. - Eberhardt von Nellenburg római császári herceg 867-899 
83,328,565,495. - Gisela von Zurichgau 870-911 
 

83,328,565,508. - Lambert III de Nantes gróf 
83,328,565,509. = 83,328,565,489 
 

83,328,565,522. = 83,328,516,516 
83,328,565,523. = 83,328,516,517 
 

83,328,565,632. - Álmos, magyar nagyfejedelem kb. 819 †  895. 
 

83,328,565,672. - Ashot I the Great Bagratid, Örményország királya † 890. 
83,328,565,673. - Katranide N 
 

83,328,566,064. - Sieghard I . 
83,328,566,065. - Gotini  
 

83,328,566,066. - Sigihard von Andechs 
 

83,328,572,544. - Udalrich V von Pfullendorf, Bregenz grófja 
83,328,572,545. - Wendilgrad von Sachsen, szász hercegnı 
 

83,328,598,128. = 20,832,141,362 
83,328,598,129. = 20,832,141,363 
 

83,328,598,130. = 20,832,157,868 
83,328,598,131. = 20,832,157,869 
 

83,328,598,138. = 41,664,253,252 
83,328,598,139. = 41,664,253,253 
 

83,328,600,640. - Ivar Halfdam 
 

83,328,600,642. - Rognvald de Jutland Jylland királyi hercege † 850 
83,328,600,898. - Roger II, Laon grófja 
83,328,600,899. - N. de Chaumontois 
 

83,328,600,928. - Aubri de Sens, Orléans várgrófja (vicomte) 860 
 

83,328,600,930. = 41,664,258,054 
83,328,600,931. = 41,664,258,055 
 

83,328,601,408. - Raymond III Pons de Toulouse, Aquitánia hercege kb. 895-973 
83,328,601,409. - Garsinde de Gascogne Gascogne hercegnıje 
 

83,328,601,410. = 41,561,041,160 
83,328,601,411. = 41,561,041,161 
 

83,328,601,422. - Bertrand, várgróf 



————    651651651651    ———— 

 
 

83,328,601,423. - Foy 
 

83,328,601,440. - Baldwin I. de Blois 
 

83,328,601,504. - Aimery, Thouars várgrófja (vicomte) 
83,328,601,505. - Aliénor N. 
 

83,328,601,506. - Cadelon, Aulnay várgrófja (vicomte) 
83,328,601,507. - Sénégonde de Marcillac 
 

83,328,601,520. - Mansion, Lavedan várgrófja (vicomte) kb. 875 
 

83,328,601,600. - Guillaume d'Angoulême 
 

83,328,601,692. - Raoul du Maine, Mans várgrófja (vicomte) 935 
83,328,601,693. - Godehilde N. 940 
 

83,328,601,694. = 41,664,253,298 
83,328,601,695. = 41,664,253,299 
 

83,328,601,796. - Rampo de Châteaudun 
83,328,601,797. - Mathilde de Vendôme grófnı  
 

83,328,601,984 - Fromond, Sens várgrófja (vicomte) 914-951 
 

83,328,602,016. - Bodon, Monceaux ura 
 

83,328,602,018. = 5,208,039,584 
83,328,602,019. = 5,208,039,585 
 

83,328,602,026. - Réginald de Woevre, Bar grófja 950-997 
 

83,328,602,028. - Raoul II, Woevre ura 932 
83,328,602,029. - Ève N. 
 

83,328,602,032. - Girard, Forez grófja † 990. 
83,328,602,033. - Grimberge N. 
 

83,328,630,854. - Louis I. le Germanique (Carolingiens), Frank király kb. 806-876 
83,328,630,855. - Emma de Bavière Frank királyné kb. 805-876 
 

83,328,630,880. - Udo II Konradiner, Niederlahngau grófja 825/830-879 
83,328,630,881. - Judith Welf  kb. 835 
 

83,328,630,910. = 83,328,516,146 
83,328,630,911. = 83,328,516,147 
 

83,328,631,478. = 83,328,565,456 
83,328,631,479. = 83,328,565,457 
 

83,328,631,480. - Robert le Fort (Robertien), Neustria hercege kb. 820-866 
83,328,631,481. - Adélaïde de Tours grófnı  kb. 840 - kb. 882 
 

83,328,631,482. = 83,121,799,204 
83,328,631,483. = 83,121,799,205 
 

83,328,633,120. - Eticho d'Altdorf 
83,328,633,121. - Adélaïde von Babenberg 
 

83,328,633,152. - Baudouin I. Bras-de-Fer, Flandria grófja † 879. 
83,328,633,153. - Judith (Carolingiens) Anglia királynéja, Wessex királynéja kb. 845-870/ 
 

83,328,633,154. = 83,328,516,108 



————    652652652652    ———— 

 
 

83,328,633,155. = 83,328,516,109 
 

83,328,633,168. - Amadeus de Oscheret † 827. 
 

83,328,633,172. - Eberhard, Frioul márkija 800-866 
83,328,633,173. - Gisèle (Carolingiens) római császári hercegnı 820-874 
 

83,328,633,176. - Hugbert d'Arles, Burgundia hercege † 864. 
 

83,328,633,178. - Lothaire II de Germanie, Lotaringia királya kb. 835-869 
83,328,633,179. - Waldrade von Wormsgau Lotaringia királynéja kb. 840-868 
 

83,328,633,180. = 83,328,565,446 
83,328,633,181. = 83,328,565,447 
 

83,328,633,182. = 83,328,532,928 
83,328,633,183. = 83,328,532,929 
 

83,328,633,192. - Roricon de Crepon kb. 870 
 

83,328,633,194. = 41,664,252,168 
83,328,633,195. = 41,664,252,169 
 

83,328,633,204. - Mathuédoi, Poher grófja † kb. 930. 
83,328,633,205. - Havoise de Vannes, Bretagne királyi hercegnıje 
 

83,328,633,206. = 83,122,069,612 
83,328,633,207. = 83,122,069,613 
 

83,328,633,352. - Gérard N, gróf 
83,328,633,353. - Uda de Saxe 
 

83,328,633,440. - Loup Aznar de Comminges 
 

83,328,633,444. - Oliba II, Carcassonne grófja † kb. 906. 
 

83,328,633,448. - Bernard de Substantion 
 

83,328,633,452. - Eudes de Toulouse, Rouergue grófja kb. 832-919 
83,328,633,453. - Garsinde d'Albi  kb. 840 
 

83,328,633,456. - Daton-Loup de Bigorre gróf 
83,328,633,457. - Lupa de Navarre, Pamplona királyi hercegnıje 
 

83,328,633,458. = 41,664,316,732 
83,328,633,459. = 41,664,316,733 
 

83,328,633,464. - Garcia Sanchez o Curvado, Gascogne hercege 860-926 
83,328,633,465. - Amuna d'Angoulême grófnı  kb. 865 
 

83,328,633,466. = 83,328,633,456 
83,328,633,467. = 83,328,633,457 
 

83,328,633,472. - Matfrid, Metz grófja  kb. 860-930 
83,328,633,473. - Lantsinde N.  kb. 860 
 

83,328,633,536. - Poppo im Saalgau † 839. 
 

83,328,633,538. = 83,328,633,172 
83,328,633,539. = 83,328,633,173 
 

83,328,633,664. - Udalrich II von Donaugau, Traungau grófja kb. 845 - kb. 906 
 

83,328,645,968. - Astulf II, Calw grófja kb. 870 - kb. 926 



————    653653653653    ———— 

 
 

83,328,646,300. - Gebhard II der Jüngere Konradiner, Nieder-Lahngau grófja 865-910 
83,328,646,301. - Oda von Sachsen † 910. 
 

83,328,646,302. - Eberhard Unruochinger, Zürichgau grófja 
83,328,646,303. - Gisela † 911. 
 

83,328,646,864. - Folcuin de Trèves 
 

83,328,646,900. - Burchard von Thurgau 
83,328,646,901. - Berthilde von Schwaben  kb. 865 
 

83,328,668,700. - Guillaume Werling, Mortain grófja 1010-1068 
 

83,328,668,702. - Manassès, Dammartin grófja 1006/1008-1037 
83,328,668,703. - Constance (Capétiens), Dammartin grófnıje kb. 1010 
 

83,328,668,736. = 20,832,126,322 
83,328,668,737. = 20,832,126,323 
 

83,328,668,740. - Hugues de Meulan 
83,328,668,741. - Alix de Vexin 
 

83,328,668,742. = 20,832,150,360 
83,328,668,743. = 20,832,150,361 
 

83,328,668,760. - Herfast de Crepon  944 
 

83,328,668,762. - Raoul, Bayeux grófja 
83,328,668,763. - Erneburge de Caux 
 

83,328,668,764. - Raoul de Toëny 970-1024 
 

83,328,668,766. = 10,390,258,724 
83,328,668,767. = 10,390,258,725 
 

83,328,668,768. - Gervase de Grandmesnil 
 

83,328,668,770. - Guillaume Giroie, Echauffour bárója † kb. 1034. 
83,328,668,771. - Gisèle Bertrand de Bricquebec 
 

83,328,668,772. - Yves I. de Beaumont-sur-Oise  kb. 995-1036 
 

83,328,668,776. - Ingelbert II de Boulogne 
83,328,668,777. - Hermengarde de Flandre, grófnı 
 

83,328,668,778. = 5,208,040,408 
83,328,668,779. = 5,208,040,409 
 

83,328,668,780. - Hugues, Montfort ura  † kb. 1039. 
 

83,328,668,782. - Richard de Beaufou 
83,328,668,783. - Emma de Bayeux grófnı 
 

83,328,668,896. - Ashot Taronites Thesszaloniki hercege † 1005. 
83,328,668,897. - Miroslawa of Bulgaria 
 

83,328,669,952. - Etienne, Thiers várgrófja (vicomte) 
83,328,669,953. - Ermengarde N 
 

83,328,670,208. - Isembart de Broyes, Pithiviers ura  kb. 970-1026 
83,328,670,209. - Béline de Beaufort 970-1000 
 

83,328,670,220. = 10,416,062,812 



————    654654654654    ———— 

 
 

83,328,670,221. = 10,416,062,813 
 

83,328,670,222. - Renaud I. de Vermandois, Soissons grófja  kb. 987-1057 
83,328,670,223. - Adélaïde de Roucy 
 

83,328,670,224. - Engelbert III de Brienne 
83,328,670,225. - Mainfreda de Sens 
 

83,328,670,226. - Geoffroi de Château-Landon, Joigny grófja 982-1043 
83,328,670,227. - Alix, Joigny grófnıje kb. 1000-1060 
 

83,328,670,228. = 41,664,301,012 
83,328,670,229. = 41,664,301,013 
 

83,328,671,008. - Gérard de Fouvent 
 

83,328,671,012. - Gui I. de Bourgogne, Mâcon grófja kb. 982-1004 
83,328,671,013. - N. de Gâtinais grófnı 
 

83,328,671,014. - Henri, Vergy ura 
 

83,328,671,552. - Archambaud II le Vieux ou le Vert, Bourbonnais ura  980-1034 
83,328,671,553. - Ermengarde de Sully 
 

83,328,671,556. = 10,416,063,330 
83,328,671,557. = 10,416,063,331 
 

83,328,671,558. = 41,561,036,388 
83,328,671,559. = 20,780,517,403 
 

83,328,671,632. - Guichard I. de Beaujeu  976 
83,328,671,633. - Ricoaire N. 

 
 

38. generáció 
 

166,243,598,402. = 83,328,516,138 
166,243,598,403. - Richilde de Provence Provence királyi hercegnıje  † 910. 
 

166,243,598,404. - Roricon du Maine 
 

166,243,598,406. = 83,328,516,138 
166,243,598,407. - Ermentrude d'Orléans római császárné 830-869 
166,243,598,408. - Pépin II de Vermandois, Perona ura  kb. 815-845/878 
166,243,598,409. - Rothaeide de Bobbio 812-858 
 

166,243,598,414. - Girard du Maine, Lassois és Avallon grófja 
166,243,598,415. - Wandelgarde de Porthois  kb. 850 
 

166,243,993,602. = 41,561,034,842 
166,243,993,603. = 41,561,034,843 
 

166,244,139,148. - Munio Nuñez de Roa, Kasztília grófja † 909. 
166,244,139,149. - N. Guterres de Coimbra grófnı 
 

166,244,139,156. = 83,122,082,322 
166,244,139,157. = 83,122,082,323 
 

166,244,139,158. - Guillaume-Garcie, Fézensac és Armagnac grófja kb. 895 - kb. 960 
 

166,244,139,168. - Ordoño II, León királya † 924. 



————    655655655655    ———— 

 
 

166,244,139,169. - Elvire Menendez de Coimbra, León királynéja † 921. 
 

166,244,139,170. - D. Guterre Ozores, Coimbra grófja 
166,244,139,171. - Ildoncia Menendez de Coimbra grófnı 
 

166,244,139,216. = 20,832,158,294 
 

166,244,139,218. - Guillaume I. le Pieux, Aquitániai hercege kb. 875-918 
166,244,139,219. - Engelberge de Provence, Provence királyi hercegnı 
 

166,244,139,224. - Ingelger d'Anjou, Angers várgrófja (vicomte) kb. 850-888 
166,244,139,225. - Adele de Buzançais kb. 850 - kb. 890 
 

166,244,139,226. - Warmerius de Loches 
166,244,139,227. - Tescandra N. 
 

166,244,139,228. - Salomon III de Poher, Bretagne királya † 874. 
166,244,139,229. - Gwenvred N. 
 

166,244,139,230. = 83,121,799,202 
166,244,139,231. = 83,121,799,203 
 

166,244,139,240. - Etienne (Dalmatii), Brioude várgrófja (vicomte) kb. 865-898 
166,244,139,241 - Ermengarde N. kb. 870-898 
 

166,244,139,296. - Geoffroy de La Marche 
 

166,244,139,300. - Guillaume, Périgord grófja  kb. 864-910 
166,244,139,301. - Regilindis N. 
 

166,244,139,304. - Hildebert, Limoges várgrófja (vicomte) 864/865-kb. 916 
166,244,139,305. - Adaltrude d'Aurillac  
 

166,244,139,366. - Landolfo II il Rosso, Benevento hercege † 961. 
166,244,139,367. - Wanzia N. 
 

166,244,139,368. - Pandolfo I Testa di Ferro di Benevento, Capua, Salerno, Spoleto hercege 
† 981. 

 

166,244,139,376. - Atenolfo II di Benevento Benvento hercege † 939. 
 

166,244,139,392. - Richard de Millau 
 

166,244,139,408. - Odon, Narbonne várgrófja (vicomte) kb. 895 - kb. 945 
166,244,139,409. - Richilde de Barcelona grófnı 
166,244,139,410. = 20,832,158,360 
166,244,139,411. = 20,832,158,361 
 

166,244,139,412. - Hugues de Rouergue, Felsı-Quercy grófja  kb. 910-961 
166,244,139,413. - Guinedilde de Barcelona grófnı  kb. 915 
 

166,244,139,414. - Matfred de Saint-Pierre 
166,244,139,415. - Ertrude d'Aurillac 
 

166,244,139,440. - Hilduin de Lodève 
 

166,244,139,488. = 41,561,036,296 
166,244,139,489. = 41,561,036,297 
 

166,244,139,490. - Orso I, Benevento hercege † 892. 
 

166,244,139,496. - Thibert, Arles grófja † 908. 
 



————    656656656656    ———— 

 
 

166,244,139,584. - Sunifred de Urgel, Barcelona grófja † 848. 
166,244,139,585. - Ermesinda 
 

166,244,139,586. = 83,122,082,304 
166,244,139,587. = 83,122,082,305 
 

166,244,140,352. - Fernando Flainez 
 

166,244,140,392. = 166,244,139,170 
166,244,140,393. = 166,244,139,171 
 

166,244,140,394. = 41,561,041,166 
166,244,140,395. = 41,561,041,167 
 

166,244,140,448. = 83,122,098,604 
166,244,140,449. = 83,122,098,605 
 

166,244,140,450. - Godfrey, Beaulac grófja kb. 921 
 

166,244,143,488. = 41,664,258,054 
166,244,143,489. - Edgifu N. 
 

166,244,143,520. = 20,832,141,376 
166,244,143,521. = 20,832,141,377 
 

166,244,143,522. = 41,664,282,728 
166,244,143,523. = 41,664,315,455 
 

166,244,143,568 - Domnall II, Skócia királya † 900. 
 

166,244,143,872. = 83,328,506,504 
166,244,143,873. = 83,328,506,505 
 

166,244,145,188. - Alberic N. 
 

166,244,145,190. - Raymond I. Toulouse grófja kb. 810-863 
166,244,145,191. - Berthe de Reims grófnı kb. 814 
 

166,244,145,204. - Ursus de Bénévent 
 

166,244,145,420. = 83,328,633,448 
166,244,145,421. = 83,328,633,449 
 

166,244,145,553. - Gode N. † 969. 
 

166,244,146,176. = 41,561,036,578 
166,244,146,177. = 20,780,518,373 
 

166,244,146,240. - Henri de Roquefeuil, Creyssel várgrófja (vicomte) † 1003. 
166,244,146,241. - Yolande de Creyssel 
 

166,244,146,312. - Bernard d'Anduze kb. 910 - kb. 955 
 

166,244,146,770. - Eyric d'Albion, Apt ura  kb. 910 - kb. 960 
166,244,146,771. = 83,122,069,745 
 

166,244,146,944. - Bernard N. † 918. 
 

166,244,146,946. - Matfred N. 
166,244,146,947. - Aitrude N. 
 

166,244,149,516. = 10,416,070,684 
166,244,149,517. = 10,416,070,685 
 



————    657657657657    ———— 

 
 

166,244,149,518. = 20,832,149,534 
166,244,149,519. = 20,832,149,535 
 

166,244,151,808. - Garcia Eneco 
 

166,244,151,832. = 41,561,041,164 
166,244,151,833. - Teresa Ramírez de León 
 

166,244,153,756. = 41,561,051,632 
166,244,153,757. = 41,561,051,633 
 

166,244,154,368. - Ramon de Moncada † 967. 
 

166,244,154,496. - Aner-Sanche d'Oloron gróf 
 

166,244,154,528. - Gaston de Béarn 
 

166,244,154,530. - Aner-Loup d'Oloron 
 

166,244,154,532. - Arnaud Odon de Gascogne, Lectoure grófja  kb. 975-1021 
166,244,154,533. - Adalias N. 
 

166,244,154,534. - Guillaume I, Gascogne hercege kb. 925-997/998 
166,244,154,535. - Urraca Garcez de Pamplona 
 

166,244,154,548. - Odon-Guillaume de Montaner 
 

166,244,163,968. = 166,244,139,304 
166,244,163,969. = 166,244,139,305 
 

166,244,163,978. = 41,664,316,726 
166,244,163,979. = 41,664,316,727 
 

166,244,164,608. - Sunyer de Ampurias gróf 
 

166,244,164,612. - Francon de Narbonne kb. 825-852 
 

166,244,164,614. = 83,328,633,452 
166,244,164,615. = 83,328,633,453 
 

166,244,164,624. - Teudon de Béziers várgróf (vicomte) 
 

166,244,164,644. = 83,122,103,264 
166,244,164,645. = 83,122,103,265 
 

166,244,164,646. = 83,122,082,330 
166,244,164,647. = 83,122,082,331 
 

166,244,164,656. - Garcia Ximenez de Aragón  kb. 840 
166,244,164,657. - Dadildis de Pallás 
 

166,244,164,658. - Aznar Sanchez, Larraun ura 
166,244,164,659. - Onega Fortunez de Pamplona Pamplona királyi hercegnıje  kb. 847 
 

166,244,164,660. - Aznar II, Aragónia grófja † 893. 
166,244,164,661. - Oneca Garcez de Pamplona Pamplona királyi hercegnıje kb. 861 
 

166,244,164,662. = 166,244,164,656 
166,244,164,663. - Oneca Rebelle de Sanguesa 
 

166,244,164,664. - Fernán González el Negro de Kb.strosiero † 870. 
166,244,164,665. - Godinha Moniz de Brañosera 
 

166,244,164,666. - Nuño Ordoñez, Asztúria infánsa 
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166,244,164,667. - Ansura Diaz de Castilla Kasztília grófnıje 
 

166,244,195,970. - Ero Fernandez, Lugo grófja kb. 843 - kb. 926 
166,244,195,971. - Adosinda (Arualdes?)  kb. 850 
 

166,244,196,112 - Grégoire Derenik I. Artsrouni 
166,244,196,113. - Sophie Bagratid Örmányország királyi hercegnıje 
 

166,244,196,114. - Grégoire Abouhamza 
 

166,244,196,120. - Abas I Bagratid, Örményország királya 
 

166,244,196,124. - Sembat II Siwnik, Siwnik királya 
 

166,244,196,160. - Soeiro Gondesendes, Lugo grófja  kb. 907-/964 
166,244,196,161. - Goldegodo † 964. 
 

166,244,197,208. - Hrollanger Rognvaldsson de Heidmark 
166,244,197,209. - Ermina 
 

166,244,197,210. - Gerlon de Blois 
 

166,244,204,544. - Nuño Ruiz † 964 
 

166,244,204,548. - Vela Nuñez, Alava grófja 
166,244,204,549. - Todilde Froilaz de León León királyi hercegnıje 
 

166,244,206,528. - Lopo Lopez de Gascogne, Bigorre grófja † kb. 910. 
166,244,206,529. - Faquilène de Toulouse grófnı 
 

166,244,220,672. = 83,122,123,558 
166,244,220,673. = 83,122,123,559 
 

166,244,220,674. - D. Arias Mendes, Coimbra grófja † 927. 
166,244,220,675. - Ermesinda 
 

166,244,220,688. - D. Albõaçar Ramirez El Cide de León  kb. 849 
 

166,244,247,040. - D. Aufo Soares de Souza, Souza grófja 
166,244,247,041. - Mendola Gonçalves 
 

166,244,247,072. - Vela Ximenes de Aragón, Alava grófja  kb. 841 - kb. 882 
166,244,247,073. - Controle Nuñez 
 

166,244,247,104. - Afonso Mauregates, Deza grófja 
166,244,247,105. - N. Mendes de Asturias 
 

166,244,247,106. = 166,244,195,970 
166,244,247,107 = 166,244,195,971 
 

166,244,247,108. - Fernan Ansurez 
166,244,247,109. - Numa Moniz de Brañosera 
 

166,244,247,110. - D. Lucídio Vimaranes, Portugália grófja † kb. 922. 
166,244,247,111. - Gudilona Menendez de Coimbra, Portugália grófnıje 
 

166,244,247,116. - D. Ermegildo Gutierrez de Coimbra, Portugália grófja  kb. 842-919 
166,244,247,117. - Ermezinda Gatones de León, Coimbra grófnıje 
 

166,244,247,118. = 166,244,195,970 
166,244,247,119. = 166,244,195,971 
 

166,244,248,832. - D. Lucidio Alvites de Portugal 



————    659659659659    ———— 

 
 

166,244,248,833. - Ximena N. 
 

166,244,551,168. - Smbat I Bagratid, Grúzia királya † 958. 
 

166,657,004,864. - Unroch, Saint Bertin ura 770-839 
166,657,004,865. - Engeltrude de Paris grófnı 780-857 
 

166,657,004,872. = 83,328,565,440 
166,657,004,873. = 83,328,565,441 
 

166,657,005,250. - Aethelraed of Mercie, Mercie grófja  kb. 860-911 
166,657,005,251. - Aethelflaed of England Wessex hercegnıje  kb. 875-918 
 

166,657,008,676. - Hemming de Jutland 
 

166,657,010,512. - Oswulf, Bamburgh lordja, Northumbria grófja † 965. 
 

166,657,010,656. = 41,560,899,602 
166,657,010,657. = 41,560,899,603 
 

166,657,010,658. = 20,832,158,342 
166,657,010,659. = 20,832,141,365 
 

166,657,010,664. - Evrard I. de Ham 
 

166,657,010,672. - Gauthier I. de Valois 
166,657,010,673. - Adèle de Dreux 
 

166,657,010,674. - Herbert de Vermandois, Meaux grófja 945 -kb. 967 
 

166,657,010,676. - Hildouin, Ponthieu grófja kb. 945 - kb. 1009 
166,657,010,677. - Hersende "la Pieuse" de Ramerupt, Arcies grófnıje kb. 945 
 

166,657,010,678. - Foucher de Chartres 
 

166,657,011,842. - Ricuin, Verdun grófja † 923. 
166,657,011,843. = 20,832,157,869 
 

166,657,012,358. - Arnold I. de Clèves 
166,657,012,359. - Aleida de Zutphen 
 

166,657,013,008. = 83,122,072,594 
166,657,013,009. = 83,122,072,595 
 

166,657,013,010. - Racoux, Mâcon várgrófja (vicomte) 871-915 
 

166,657,013,012. - Théodoric de Vergy, Chalon, Autun és Macon grófja † 883. 
 

166,657,013,014. = 83,328,532,928 
166,657,013,015. = 83,328,532,929 
 

166,657,013,036. = 83,328,506,506 
166,657,013,037. = 83,328,506,507 
 

166,657,013,038. = 41,664,282,722 
166,657,013,039. = 41,664,282,723 
 

166,657,013,062. - Rodolphe de Cambrai gróf 
166,657,013,063. - Alaïdis d'Amiens 
 

166,657,013,184. - Even le Grand, León grófja † 900. 
 

166,657,013,248. - Guillaume, Orléans grófja  830 
 



————    660660660660    ———— 

 
 

166,657,013,280. - Armand d'Auvergne 
166,657,013,281. - Bertilde N. 
 

166,657,013,504. - Inglebert I. Boulogne grófja 
 

166,657,021,600. - Eberhardt II von Nellenburg, Thurgau grófja 895-958 
 

166,657,032,216. - Aethelwulf, Anglia királya 795/800-858 
166,657,032,217. - Osburge N Anglia királynéja † kb. 855. 
 

166,657,032,218. - Ethelred Mucil, Gainsborough lordja 
166,657,032,219. - Edburga of Mercia 
 

166,657,032,220. - Aethelred, Anglia királya † 871. 
166,657,032,221. - Wulfthryth N. Anglia királynéja 
 

166,657,032,256. = 83,328,502,436 
166,657,032,257. - N. de Sarre 
 

166,657,032,258. = 83,328,565,446 
166,657,032,259. - Judith de Frioul  863-881 
 

166,657,032,276. - Louis I. Le Pieux (Carolingiens), római császár 778-840 
166,657,032,277. - Judith de Bavière Frioul márkijának leánya  kb. 800-843 
 

166,657,032,308. - Bardas Mamikonid 
 

166,657,033,032. - Wippert von Sachsen, Ascani grófja 770-836 
166,657,033,033. - Edwige de Frioul 
 

166,657,033,034. - Billung von Sachsen kb. 800 
166,657,033,035. - Aeda d'Italie kb. 806 
 

166,657,065,512. - Pietro II Candiano Velencei dózse † 939. 
 

166,657,065,792. - Renoux I. de Poitiers, Poitou grófja 820-866 
166,657,065,793. - Bilichilde du Maine grófnı 
 

166,657,065,856. = 83,328,565,444 
166,657,065,857. = 83,328,565,445 
 

166,657,065,858. - Louis II le Jeune d'Italie, római császár  kb. 825-875 
166,657,065,859. - Engelberge N, római császárné kb. 826 
 

166,657,065,860. - Basil I il Macedone de Byzance, bizánci császár  818-886 
166,657,065,861. - Eudokia Ingerina bizánci császárné 
 

166,657,065,862. - Stiliano Zautse 
 

166,657,130,882. - Lothaire I. de Germanie, római császár kb. 795-855 
166,657,130,883 - Ermengarde de Tours Alsace hercegnıje 804-851 
 

166,657,130,888. - Boson L'Ancien, Itália grófja 
 

166,657,130,890. - Boson de Bourgogne, Arles grófja  800-855 
166,657,130,891. - Richeut N. kb. 800 
 

166,657,130,892. - Conrad I. d'Auxerre bajor herceg  800-863 
166,657,130,893. - Adélaïde de Tours hercegnı  kb. 805 
 

166,657,130,896. - N. de Nordgau 805 
 

166,657,130,912. = 83,328,516,138 



————    661661661661    ———— 

 
 

166,657,130,913. = 166,243,598,407 
 

166,657,130,952. - Adalhard de Tours, Metz grófja  805-878 
 

166,657,130,954. - Matfrid II d'Eifel † 860. 
 

166,657,130,976. - Eberhardt de Lebarten, Laurenburg grófja 825-870 
166,657,130,977. - Oda von Rutendord  825 
 

166,657,130,978. = 166,657,130,882 
166,657,130,979. = 166,657,130,883 
 

166,657,130,988. = 83,328,516,138 
166,657,130,989. = 83,328,516,139 
 

166,657,130,990. - Eberhardt von Zurichgau  kb. 830 
 

166,657,131,016. - Lambert II de Nantes, Herbauges grófja  kb. 795-852 
166,657,131,017. - Théodrate d'Italie, Itália királyi hercegnıje 
 

166,657,131,344. - Sembat VIII The Confessor Bagratid, Örményország hercege 
 

166,657,132,128. - Ratold  
166,657,132,129. - Ellanswind von Wittelsbach 
 

166,657,132,130. - Ratold  837 
 

166,657,145,090. - Luidolf von Sachsen, Szász herceg  kb. 876-912 
 

166,657,201,284. - Olaf II de Jutland, Jylland királya  † 840. 
 

166,657,201,796. - Roger de Laon 
166,657,201,797. - Heilwide de Frioul Frioul márkijának leánya 
 

166,657,201,856. - Aubri de Gâtinais 820 
166,657,201,857. - Engeltrude d'Orléans, grófnı 
 

166,657,202,816. - Raymond II de Toulouse, Toulouse grófja  kb. 861-924 
166,657,202,817. - Guinedilda de Barcelona grófnı 
 

166,657,202,818. = 83,328,633,464 
166,657,202,819. = 83,328,633,465 
 

166,657,202,844. - Damas várgróf (vicomte) 
166,657,202,845. - Berthe 
166,657,203,008. - Savary, Thouars várgrófja (vicomte) 
 

166,657,203,012. - Maingot, Aulnay várgrófja (vicomte) 
166,657,203,013. - Amaury N. 
 

166,657,203,014. - Amaury N. 
166,657,203,015. - Sénégonde de Marcillac 
 

166,657,203,040. = 166,244,206,528 
166,657,203,041. = 166,244,206,529 
 

166,657,203,200. - Hilduin d'Angoulême gróf 
 

166,657,203,384. = 41,560,899,600 
166,657,203,385. = 41,560,899,601 
 

166,657,203,594. - Bouchard, Vendôme grófja 
 

166,657,203,968. = 41,664,266,466 



————    662662662662    ———— 

 
 

166,657,203,969. = 41,664,266,467 
 

166,657,204,032. - Landry de Monceaux, Metz-le-Comte ura 
 

166,657,204,052. = 83,328,602,028 
166,657,204,053. = 83,328,602,029 
 

166,657,204,064. - Artaud I. Béranger, Lyon grófja 
166,657,204,065. - Raymodis N. 
 

166,657,261,708. = 166,657,032,276 
166,657,261,709. - Ermengarde de Hesbaye római császárné † 818. 
 

166,657,261,710. - Welf I. de Bavière, Bajorország grófja  787-818 
166,657,261,711. - Edith von Sachsen  kb. 777-838 
 

166,657,261,760. - Gebhard I Konradiner, Niederlahngau grófja  795/810-879 
 

166,657,261,762. = 166,657,130,892 
166,657,261,763. = 166,657,130,893 
 

166,657,262,960. - Robert (Robertien), Hesbaye grófja † 834. 
166,657,262,961. - Waldrade d'Orléans gróf  kb. 800-834 
 

166,657,262,962. - Hugues de Tours, Alsace grófja  kb. 810-866 
 

166,657,266,240. - Welf d'Altdorf 
 

166,657,266,306. = 83,328,516,138 
166,657,266,307. = 166,243,598,407 
 

166,657,266,344. = 166,657,004,864 
166,657,266,345. = 166,657,004,865 
 

166,657,266,346. = 166,657,032,276 
166,657,266,347. = 166,657,032,277 
 

166,657,266,352. = 166,657,130,890 
166,657,266,353. = 166,657,130,891 
 

166,657,266,356. = 166,657,130,882 
166,657,266,357. = 166,657,130,883 
 

166,657,266,408. - Pasquitan I de Vannes, Bretagne királya † 877. 
166,657,266,409. - Prostlon de Poher, Bretagne királyi hercegnıje † kb. 882. 
 

166,657,266,410. - Alain I. le Grand de Vannes, Bretagne királya † 907. 
166,657,266,411. - Ohurgen de Cornouaille  kb. 860 
 

166,657,266,880. - Aznar de Comminges 
 

166,657,266,888. - Oliba, Carcassonne grófja † kb. 849. 
166,657,266,889. - Elmetrude N. 
 

166,657,266,896. - N. de Substantion 
166,657,266,897. - Guilleme de Septimanie 
 

166,657,266,904. = 166,244,145,190 
166,657,266,905. = 166,244,145,191 
 

166,657,266,906. - Ermengaud d'Albi  kb. 810 
 

166,657,266,912. = 166,244,206,528 



————    663663663663    ———— 

 
 

166,657,266,913. = 166,244,206,529 
 

166,657,266,928. - Sancho Sanchez Mitarra, Gascogne hercege  kb. 837 
166,657,266,929. - Tuta Galindez de Urgel  kb. 835 
 

166,657,266,930. - Wulgrin, Angoulême grófja  kb. 825-886 
166,657,266,931. - Sancia de Septimanie, Agen grófnıje  kb. 842-886 
 

166,657,266,944. = 83,328,565,476 
166,657,266,945. = 83,328,565,477 
 

166,657,267,072. - Heimerich von Wettergau 791-812 
166,657,267,073. - Hadagurge von Lahngau 
 

166,657,267,328. – Udalrich 1. von Donaugau 
 

166,657,291,936. - Eberhardt II, Calw grófja  kb. 840 - kb. 893 
 

166,657,292,600. = 83,328,630,880 
166,657,292,601. = 83,328,630,881 
 

166,657,293,802. = 41,664,315,426 
166,657,293,803. = 41,664,315,427 
 

166,657,337,400. - Mauger de Normandie, Corbeil grófja  980-1040 
166,657,337,401. - Germaine de Corbeil  990 
 

166,657,337,404. = 20,832,150,224 
166,657,337,405. = 20,832,150,225 
 

166,657,337,406. = 10,390,258,700 
166,657,337,407. = 10,390,258,701 
 

166,657,337,520. = 20,832,158,298 
166,657,337,521. = 20,832,158,299 
 

166,657,337,524. - Aasperling de Bayeux  905 
166,657,337,525. = 5,208,037,541 
 

166,657,337,528. - Raoul de Toëny  kb. 940 
 

166,657,337,540. - Ernaud le Gros de Courcereaut 
 

166,657,337,542. - Richard Turstain de Bastembourg báró  927 
166,657,337,543. - Aubérée N. 
 

166,657,337,544. - Yves de Beaumont-sur-Oise 
166,657,337,545. - Gisèle de Chevreuse 
 

166,657,337,552. - Baudouin I. de Boulogne gróf 
 

166,657,337,554. = 2,604,019,786 
166,657,337,555. = 10,416,063,305 
 

166,657,337,560. = 166,657,337,542 
166,657,337,561. = 166,657,337,543 
 

166,657,337,564. - Raoul de Beaufou 
 

166,657,337,566. = 83,328,668,762 
166,657,337,567. = 83,328,668,763 
 

166,657,337,792. - Gregorios Taronites, Thesszaloniki hercege † 995. 
 



————    664664664664    ———— 

 
 

166,657,337,794. = 5,208,035,354 
166,657,337,795. = 5,208,035,355 
 

166,657,339,904. - Malfred d'Auvergne, Thiers ura, Auvergne várgrófja 
 

166,657,340,416. - Renard, Broyes ura  kb. 940 
 

166,657,340,444. - Guy I. de Vermandois, Soissons grófja  kb. 962-988 
166,657,340,445. - Adélaïde d'Anjou grófnı  kb. 968-1047 
 

166,657,340,450. - Fromont de Sens 
 

166,657,340,454. - Fromont de Sens, Joigny grófja † 1012. 
166,657,340,455. - Gerberge de Roucy 
 

166,657,342,024. = 5,208,039,584 
166,657,342,025. = 5,208,039,585 
 

166,657,342,026. = 10,416,063,312 
166,657,342,027. = 10,416,063,313 
 

166,657,342,028 - Henri le Grand (Robertien), Burgundia hercege kb. 944-1002 
 

166,657,343,104 - Archambaud I. "Le Franc", Bourbonnais ura  930-990 
166,657,343,105. = 41,561,034,827 
 

166,657,343,106. - Héribert, Sully ura  kb. 955 
 

166,657,343,264. - N. de Beaujeu 
 
 

39. generáció 
 

332,487,196,806. = 83,328,565,444 
332,487,196,807. = 83,328,565,445 
 

332,487,196,808. - Roricon du Maine 
332,487,196,809. - Bilichilde N. 
 

332,487,196,814. - Eudes, Orléans grófja  kb. 790-834 
332,487,196,815. - Engeltrude de Fézensac 805 
 

332,487,196,816. - Bernard d'Italie, Itália királya  kb. 797-818 
332,487,196,817. - Cunégonde de Gellone Itália királynéja 795-865 
 

332,487,196,828. - Josselin du Maine 
 

332,487,196,830. - Girard de Porthois 
332,487,196,831. - Wandelgarde de Troyes grófnı kb. 830 
 

332,488,278,296. - Nuño Moniz de Castrogeriz, Castro Xerez ura  † 899. 
332,488,278,297. - N. Rodriguez de Castilla, Kasztília grófnıje 
 

332,488,278,298. - Guterre Ermegildez de Coimbra, Coimbra grófja  kb. 810-875 
332,488,278,299. - Elvira N. 
 

332,488,278,316. = 83,328,633,464 
332,488,278,317. = 83,328,633,465 
 

332,488,278,336. - Alfonso III el Grande, Asztúria királya  kb. 848-910 
332,488,278,337. - Ximena Garcez de Pamplona Asztúria királynéja † kb. 912. 
 



————    665665665665    ———— 

 
 

332,488,278,338. = 166,244,247,116 
332,488,278,339. = 166,244,247,117 
 

332,488,278,340. - D. Ozorio Guterres, Coimbra grófja 
 

332,488,278,342. = 166,244,247,116 
332,488,278,343. = 166,244,247,117 
 

332,488,278,436. - Bernard Plantevelue, Aquitániai hercege 841-886 
332,488,278,437. - Ermengarde de Chalon  850-881 
 

332,488,278,438. = 83,328,532,928 
332,488,278,439. = 83,328,532,929 
 

332,488,278,448. - Tertulle de Gâtinais Alsace hercegének fia  kb. 835 
332,488,278,449. - Pétronille d'Auxerre 
 

332,488,278,450. - Foulques d'Anjou de Châteaudun 
332,488,278,451. - N. d'Amboise 
 

332,488,278,452. - Adard de Loches  kb. 830 
 

332,488,278,456. - Rivallon III, Poher grófja  † 857. 
 

332,488,278,480. – Rigaud  
 

332,488,278,482. - Achard 
332,488,278,483. - Ermengarde 
 

332,488,278,600. = 166,657,266,930 
332,488,278,601. = 166,657,266,931 
 

332,488,278,608. - Foulques de Limoges gróf  kb. 840-884 
 

332,488,278,610. - Géraud d'Orléans gróf  kb. 800-867 
332,488,278,611. - Adaltrude N. 
 

332,488,278,732. - Landolfo I, Benevento hercege † 943. 
332,488,278,733. - Gemma di Napoli, Benevento hercegnıje † 961. 
 

332,488,278,736. = 166,244,139,366 
332,488,278,737. = 166,244,139,367 
 

332,488,278,752. - Atenolfo I, Benevento hercege † 910. 
332,488,278,753. - Sikelgaita de Gaete 
 

332,488,278,816. = 83,122,082,306 
332,488,278,817. = 83,122,082,307 
 

332,488,278,818. - Guifré, Barcelona grófja  kb. 874-911 
332,488,278,819. - Garsinde de Rouergue grófnı 
 

332,488,278,824. = 41,664,316,726 
332,488,278,825. = 41,664,316,727 
 

332,488,278,826. = 41,561,034,896 
332,488,278,827. - Aimilda N.  kb. 895-920 
 

332,488,278,828. - Frodin de Saint-Pierre 
332,488,278,829. - Hildegarde de Turenne grófnı 
 

332,488,278,880. - N. de Lodève 
 



————    666666666666    ———— 

 
 

332,488,278,980. - Aione II, Benevento hercege 
 

332,488,279,168. - Belló I, Carcassonne grófja  † kb. 810. 
332,488,279,169. - Nimilda  
 

332,488,286,978. - Sigelhelm kenti ealdorman 
 

332,488,287,136. - Causantín I, Skócia királya † 877. 
 

332,488,290,380. - Fulcoald, Rouergue grófja kb. 780 - kb. 849 
332,488,290,381. - Sénégonde de Rouergue kb. 790 
 

332,488,290,382. - Rémy, Reims grófja 790-824 
332,488,290,383. - Arsinde de Ponthieu kb. 798 
 

332,488,293,540. - Foucher, Valensole ura 880-kb. 915 
332,488,293,541. - Raymonde de Narbonne várgróf (vicomte)  885 
 

332,488,293,888. - Aton N. † 898. 
332,488,293,889. - Avigerne d'Aurillac 
 

332,488,303,616. - Eneco Garcia Pamplona királyi hercege 
 

332,488,308,992. - Sancho Garcez de Gascogne, Agen grófja, Gascogne hercege kb. 890-955 
 

332,488,309,056 - Centulle de Béarn 
 

332,488,309,060. - Loup Aznar d'Oloron 
 

332,488,309,064. - Odon-Donat, Gascogne várgrófja (vicomte)  
 

332,488,309,068. = 332,488,308,992 
332,488,309,069. - Aremburge de Périgord 
 

332,488,309,070. = 41,561,041,164 
332,488,309,071. = 166,244,151,833 
 

332,488,309,096. - Guillaume-Odon de Montaner 
 

332,488,329,216. = 332,488,279,168 
332,488,329,217. = 332,488,279,169 
 

332,488,329,248. - Boson de Béziers, Béziers várgrófja (vicomte)  
 

332,488,329,312. - Ximeno Garcez Íñigo de Aragón gróf  820 
332,488,329,313. – N. Sanchez de Gascogne hercegnı 
 

332,488,329,316. - Sancho Garcez, Pamplona királya 
 

332,488,329,318. - Fortun Garcez „el Monje” o „el Tuerto”, Pamplona királya kb. 830-906 
332,488,329,319. - Auria bint Lopo (Banu Qasi) Pamplona királynéja 
 

332,488,329,320. - Galindo I, Aragónia grófja 
332,488,329,321. - Guldreguda N. 
 

332,488,329,322. - Garcia I, Pamplona királya † 870. 
332,488,329,323. - Leodegundia Ordoñez de Astúrias Pamplona királynéja  kb. 846 
 

332,488,329,328. - Gonzalo Nuñez de Bureda, Bureda kormányzója 
332,488,329,329. - N. Fernandez (Ansurez) 
 

332,488,329,330. - Munio Nuñez el de Castrojeriz de Brañosera Liebana kormányzója † 910. 
332,488,329,331. - Argilo Diaz grófnı 
 



————    667667667667    ———— 

 
 

332,488,329,332. - Ordoño I, Asztúria királya † 866. 
332,488,329,333. - Munia Moniz de Brañosera  
 

332,488,329,334. - Diego Rodriguez Porcelos, Kasztília grófja † 885. 
332,488,329,335. - Ansura Fernandez 
 

332,488,391,940. = 166,244,247,108 
332,488,391,941. = 166,244,247,109 
 

332,488,392,224. - Aschot-Aboulabas Artsrouni 
 

332,488,392,226. = 83,328,565,672 
332,488,392,227. = 83,328,565,673 
 

332,488,392,240. = 41,664,282,836 
332,488,392,241. = 41,664,282,837 
 

332,488,392,320. - Gondesindo Eriz, Lugo grófja † 947. 
332,488,392,321. - Inderquina Menendez Pala de Coimbra † 947 
 

332,488,394,416. = 20,832,150,160 
 

332,488,394,420. - Garnegaud de Blois 
 

332,488,409,088. - Rodrigo Nuñez † 926. 
 

332,488,409,096. = 83,122,123,536 
332,488,409,097. = 83,122,123,537 
 

332,488,409,098. - Froila II, León királya † 925. 
332,488,409,099. - Nunilo Ximenez de Pamplona 
 

332,488,413,056. - Lopo Centulez, Gascogne hercege 
332,488,413,057. – N. de Bigorre 
 

332,488,413,058. = 166,244,145,190 
332,488,413,059. = 166,244,145,191 
 

332,488,441,348. = 166,244,247,116 
332,488,441,349. = 166,244,247,117 
 

332,488,441,376. - Ramiro I, Asztúria királya  kb. 805-850 
332,488,441,377. - Ortiga 
332,488,494,080. - D. Soeiro Anaulfiz de Souza, Souza grófja 
 

332,488,494,144. = 332,488,329,312 
332,488,494,145. = 332,488,329,313 
 

332,488,494,146. = 332,488,278,296 
332,488,494,147. = 332,488,278,297 
 

332,488,494,208. - Mauregato de Asturias 
 

332,488,494,210. - Hermenegildo Peres de Asturias gróf  † 885. 
332,488,494,211. - Iberia N. † 885. 
 

332,488,494,218. = 332,488,329,330 
332,488,494,219. = 332,488,329,331 
 

332,488,494,220. - D. Vimara Peres de Asturias, Portugália grófja  † 873. 
332,488,494,221. - (Onega) N. 
 

332,488,494,222. = 166,244,247,116 
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332,488,494,223. = 166,244,247,117 
 

332,488,494,232. = 332,488,278,298 
332,488,494,233 = 332,488,278,299 
 

332,488,494,234. - Gaton Ramirez de León, Bierzo, Astorga grófja, Asztúria királyi hercege  
† 874. 

332,488,494,235. - Egilona N. 
 

332,488,497,664. - D. Alvito Lucides de Portugal gróf 
332,488,497,665. - Munia Dias de Guimarães gróf  † kb. 973. 
 

332,489,102,336. - Adarnase II Bagratid, Grúzia királya † 923. 
 

333,314,009,728. - Béranger d'Artois, Saint Bertin ura 745 
 

333,314,009,730. - Bégon 1er de Paris Párizs, Toulouse grófja, Septimanie márkija  kb. 760-
816 

 

333,314,010,500. - Burghred of Mercie, Mercia királya  † 874. 
333,314,010,501. - Aethelswyth of England, Wessex hercegnıje  kb. 843-889 
 

333,314,010,502. = 83,328,516,108 
333,314,010,503. = 83,328,516,109 
 

333,314,017,352. - Halvan de Jutland 
 

333,314,021,024. - Alfred, Bamburgh lordja 
 

333,314,021,328. - Helgaud de Ponthieu 
 

333,314,021,348. = 41,664,253,258 
333,314,021,349. = 41,664,253,259 
 

333,314,021,352 - Guillaume de Ponthieu kb. 920 - kb. 980 
333,314,021,353. - Maud de Boulogne grófnı 
 

333,314,024,716. - Baudouin II de Clèves 
333,314,024,717. - Mechtilde von Sachsen szász hercegnı  kb. 885 
 

333,314,026,024. - Warin de Vergy, Auvergne grófja  kb. 760-819 
333,314,026,025. - Albane, Auvergne grófnıje 
 

333,314,026,124. = 83,328,633,152 
333,314,026,125. = 83,328,633,153 
 

333,314,026,368. - Pirinis, León grófja 
 

333,314,026,496. = 332,487,196,814 
333,314,026,497. = 332,487,196,815 
 

333,314,026,560. - N. de Carcassonne 
 

333,314,027,008. - Odakar V le Grand, Boulogne grófja 
 

333,314,043,200. = 83,328,565,494 
333,314,043,201. = 83,328,565,495 
 

333,314,064,432. - Egbert of England, Anglia királya 770/775-839 
333,314,064,433. - Redburga N.  Anglia királynéja 
 

333,314,064,434. - Oslac N. 
 

333,314,064,440. = 166,657,032,216 
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333,314,064,441. = 166,657,032,217 
 

333,314,064,514. - Ragnhard de Sarre 
 

333,314,064,518. = 83,328,633,172 
333,314,064,519. = 83,328,633,173 
 

333,314,064,552. - Charles de Herstal, római császár 747-814 
333,314,064,553. - Hildegarde de Vintschgau római császárné 758-783 
 

333,314,064,554. = 166,657,261,710 
333,314,064,555. = 166,657,261,711 
 

333,314,064,616. - Konstantinos Mamikonid edirnei nemes 785 
333,314,064,617. - Pancalo Bagratid 
 

333,314,066,064. - Wittekind von Sachsen, Németország királya  kb. 735-810 
333,314,066,065. - Geva Eysteinsdotter, Dánia hercegnıje † 807. 
 

333,314,066,066. - Eberhardt de Frioul 
 

333,314,066,068. - Bruno I. von Sachsen 756-813 
333,314,066,069. - Hasala von Sachsen 
 

333,314,131,024. - Pietro I Candiano Velencei dózse † 887. 
 

333,314,131,584. - Gérard, Auvergne grófja  kb. 800 
333,314,131,585. - Hildegarde (Carolingiens) római császári hercegnı 803-860 
 

333,314,131,586. = 332,487,196,808 
333,314,131,587. = 332,487,196,809 
 

333,314,131,716. = 166,657,130,882 
333,314,131,717. = 166,657,130,883 
 

333,314,131,718. - Suppo N. 
333,314,131,719. = 83,328,630,855 
 

333,314,131,720. = 333,314,064,616 
333,314,131,721. = 333,314,064,617 
 

 
333,314,261,764. = 166,657,032,276 
333,314,261,765. = 166,657,261,709 
 

333,314,261,766. - Hugues le Méfiant de Tours, Alsace hercege 775-837 
333,314,261,767. - Ava de Morvois Párizs grófnıje kb. 778-839 
 

333,314,261,780. - Boson de Bourgogne kb. 770 
 

333,314,261,784. = 166,657,261,710 
333,314,261,785. = 166,657,261,711 
 

333,314,261,786. = 333,314,261,766 
333,314,261,787. = 333,314,261,767 
 

333,314,261,792. - Eberhard de Nordgau 775 
 

333,314,261,904. - Leuthard de Fézensac Párizs grófja  765-811 
333,314,261,905. - Grimeut d'Alsace kb. 780 
 

333,314,261,908. - Matfrid d'Orléans  † 836. 
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333,314,261,952. - Waldrave III von Laurenburg, Laurenburg grófja  kb. 775 † 825. 
333,314,261,953. - N. von Deckenberg 
 

333,314,262,032. - Lambert I. Nantes grófja kb. 775-834 
 

333,314,262,034. - Pépin I. Itália királya 777-810 
333,314,262,035. - Ingeltude d'Autun Itália királynéja kb. 780 
 

333,314,262,688. - Ashot III The Brave Bagratid, Örményország hercege 
 

333,314,264,256. - Adalbert II  
 

333,314,290,180. = 41,664,258,258 
333,314,290,181. = 41,664,258,259 
 

333,314,402,568. - Gudrod de Jutland, Vestfold királya † 840. 
333,314,402,569. - Alfhild Alfarinsdatter Vestfold királynéja 
 

333,314,403,594. = 83,328,633,172 
333,314,403,595. = 83,328,633,173 
 

333,314,403,714. = 332,487,196,814 
333,314,403,715. = 332,487,196,815 
 

333,314,405,632. = 83,328,633,452 
333,314,405,633. = 83,328,633,453 
 

333,314,405,634. = 83,122,069,792 
333,314,405,635. = 83,122,069,793 
 

333,314,405,760. - Roland de Neustrie frank királyi herceg 
 

333,314,406,016. - Geoffroy, Thouars várgrófja (vicomte) 
 

333,314,406,030. - Ramnoul de Marcillac Marcillac várgrófja (vicomte) 
333,314,406,031. - Sénégonde d'Angoulême grófnı 
 

333,314,406,400. = 166,657,266,930 
333,314,406,401. = 166,657,266,931 
 

333,314,408,064. - Landry 
333,314,408,065. - Hildesinde N. 
 

333,314,408,128. - Guillaume Béranger Lyon kormányzója  880 
 

333,314,523,418. - Ingramm, Hesbaye grófja 
 

333,314,523,420. - Isebrand N. 
 

333,314,523,422. - Isembart von Sachsen  kb. 745 
333,314,523,423. - Théodrate de Saint-Quentin grófnı kb. 755 
 

333,314,523,520. - Udo I Konradiner, Niederlahngau grófja † 831. 
333,314,523,521. - Ruthildis † 831. 
 

333,314,525,920. - Robert II, Hesbaye és Wormsgau grófja 
 

333,314,525,922. - Hadrien, Orléans grófja  kb. 765 - kb. 821 
333,314,525,923. - Waldrade von Wormsgau grófnı  760 
 

333,314,525,924. = 333,314,261,766 
333,314,525,925. = 333,314,261,767 
 

333,314,532,480. = 166,657,130,892 
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333,314,532,481. = 166,657,130,893 
 

333,314,532,816. - Ridoredh N. 
 

333,314,532,818. = 166,244,139,228 
333,314,532,819. - Wembrit  
 

333,314,532,820. = 333,314,532,816 
333,314,532,821. = 333,314,532,817 
 

333,314,532,822. - Alfrond de Cornouaille kb. 830 
 

333,314,533,760. - Garcia de Gascogne 
 

333,314,533,776. = 332,488,279,168 
333,314,533,777. = 332,488,279,169 
 

333,314,533,794. - Guillaume de Septimanie, Bordeaux, Agen, Toulouse grófja 826-849 
 

333,314,533,856. - Sancho Sanchez Mitarra, Gascogne hercege, baszk herceg † 864. 
 

333,314,533,860. = 332,488,278,610 
333,314,533,861. = 332,488,278,611 
 

333,314,533,862. - Bernard, Septimanie hercege 800-844 
333,314,533,863. - Duoda Sanchez de Gascogne, Septimanie hercegnıje kb. 805 - kb. 843 
 

333,314,534,144. - Heinrich von Wettergau gróf 760-795 
 

333,314,583,872. - Astulf 1. de Calw  kb. 808 - kb. 874 
 

333,314,674,800. = 2,604,018,770 
333,314,674,801. = 10,416,079,149 
 

333,314,674,802. - Albert de Corbeil gróf 
 

333,314,675,056. - Hugues de Cavalcamp  kb. 910 
 

333,314,675,080. - Abon Le Breton 
 

333,314,675,084. = 41,561,049,302 
333,314,675,085. = 41,561,049,303 
 

333,314,675,088. - Yves de Beaumont-sur-Oise 
333,314,675,089. - Gisla de Vermandois grófnı 
 

333,314,675,090. - Guy de Chevreuse 
 

333,314,675,104. = 83,328,506,752 
 

333,314,675,584. - Ashot III Taronites † 968. 
 

333,314,679,808. = 166,657,013,280 
333,314,679,809. = 166,657,013,281 
 

333,314,680,888. = 83,328,505,328 
333,314,680,889. = 83,328,505,329 
 

333,314,680,890. = 20,832,126,628 
333,314,680,891. = 20,832,126,629 
 

333,314,680,900. = 166,657,340,454 
333,314,680,901. = 166,657,340,455 
 

333,314,680,908. = 41,664,300,992 
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333,314,680,910. = 10,416,079,170 
333,314,680,911. = 10,416,079,171 
 

333,314,684,056. = 20,832,157,870 
333,314,684,057. = 20,832,157,871 
 

333,314,686,208. - Aymon I. de Bourbon, Bourbon-l'Archambault ura † 954. 
333,314,686,209. - Aldesinde de Déols 
 

333,314,686,212. - Archambault de Sully 
 

333,314,686,528. - Béraud de Beaujeu 
333,314,686,529. - Wandelmode N. 

 
 

40. generáció 
 

664,974,393,616. - Roricon, Maine grófja † kb. 832. 
664,974,393,617. - Rotrude (Carolingiens) római császári hercegnı  775-810 
 

664,974,393,628. = 333,314,525,922 
664,974,393,629. = 333,314,525,923 
 

664,974,393,630. = 333,314,261,904 
664,974,393,631. = 333,314,261,905 
 

664,974,393,632. = 333,314,262,034 
664,974,393,633. = 333,314,262,035 
 

664,974,393,634. - Guillaume Le Saint de Gellone, Toulouse grófja  751-812 
664,974,393,635. - Cunégonde d'Austrasie frank királyi hercegnı † 835. 
 

664,974,393,656. - Gozbert du Maine 
 

664,974,393,662. - Aleran, Troyes grófja 
664,974,393,663. - N. d'Altdorf bajor hercegnı  kb. 810 
 

664,976,556,592. = 332,488,329,330 
664,976,556,593. = 332,488,329,331 
 

664,976,556,594. - Rodrigo Bermudes, Kasztília grófja † 873. 
664,976,556,595. - N. Diaz grófnı 
 

664,976,556,596. - Ermegildo de Coimbra, Coimbra grófja  kb. 780-841 
 

664,976,556,672. = 332,488,329,332 
664,976,556,673. = 332,488,329,333 
 

664,976,556,674. = 332,488,329,322 
664,976,556,675. - Amelina N. 
 

664,976,556,680. = 332,488,278,298 
664,976,556,681. = 332,488,278,299 
 

664,976,556,872. = 333,314,533,862 
664,976,556,873. = 333,314,533,863 
 

664,976,556,874. - Bernard d'Auvergne † 868. 
 

664,976,556,896. = 333,314,261,766 
664,976,556,897. = 333,314,261,767 
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664,976,556,898. = 166,657,130,892 
664,976,556,899. = 166,657,130,893 
 

664,976,556,902. - N. d'Amboise 
664,976,556,903. - N. de Nantes 
 

664,976,556,912. - Erispoë I. Poher grófja, Browaroch királya  775-812 
 

664,976,557,216. = 166,244,145,190 
664,976,557,217. = 166,244,145,191 
 

664,976,557,220. = 333,314,525,922 
664,976,557,221. = 333,314,525,923 
 

664,976,557,464. = 332,488,278,752 
664,976,557,465. = 332,488,278,753 
 

664,976,557,504. - Landenolfo di Capua 
 

664,976,557,636. = 83,122,069,792 
664,976,557,637. = 83,122,069,793 
 

664,976,557,638. = 83,328,633,452 
664,976,557,639. = 83,328,633,453 
 

664,976,557,658. - Rodulf, Cahors grófja 
664,976,557,659. - Aïga N. 
 

664,976,557,960. - Adelchi I, Benevento hercege † 878. 
664,976,557,961. - N. de Nantes gróf  
 

664,976,574,272. - Cináed I, Skócia királya † 859. 
 

664,976,580,760. - Gilbert de Rouergue gróf  kb. 750 - kb. 820 
664,976,580,761. - Berthe 
 

664,976,580,762. - Frédelon de Rouergue  kb. 775 - kb. 849 
 

664,976,580,764. - Josseaume de Reims kb. 762-802 
 

664,976,580,766. - Angilbert de Ponthieu  kb. 745-814 
664,976,580,767. - Berthe (Carolingiens) római császári hercegnı  kb. 779-823 
 

664,976,587,080. - N. 
 

664,976,587,082. - Mayeul de Narbonne, Mâcon várgrófja (vicomte)  kb. 870 
 

664,976,587,778. = 332,488,278,610 
664,976,587,779. = 332,488,278,611 
 

664,976,607,232. = 332,488,329,322 
664,976,607,233. - Urraca Sanchez de Gascogne Pamplona királynéja 
 

664,976,617,984. = 83,328,633,464 
664,976,617,985. = 83,328,633,465 
 

664,976,618,112. - Gaston de Béarn 
 

664,976,618,120. = 166,244,154,496 
664,976,618,121. = 166,244,154,497 
 

664,976,618,128. - Donat-Sanche de Gascogne gróf 
 

664,976,618,192. - Odon-Dat de Montaner 
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664,976,658,496. - Rainard, Béziers várgrófja (vicomte) 
664,976,658,497. - Dida  
 

664,976,658,624. - García I “el Malo” de Pamplona, Aragónia grófja † kb. 858. 
664,976,658,625. - Nunila Iñiguez de Pamplona Pamplona királyi hercegnıje 
 

664,976,658,626. - Sancho Lopez, Gascogne hercege † 816. 
664,976,658,627. - N. Galindez de Aragón 
 

664,976,658,632. = 332,488,329,322 
664,976,658,633. = 664,976,607,233 
 

664,976,658,636. = 332,488,329,322 
664,976,658,637. = 664,976,607,233 
 

664,976,658,638. - Lopo ibn Musa ibn Musa (Banu Qasi), Ebro, Tudela, Hueskb., Toledo, 
Zaragoza ura 

664,976,658,639. - Ayab Al Bulatiya 
 

664,976,658,640. - Aznar I, Aragónia grófja † 839. 
664,976,658,641. - Eneca Garcez 
 

664,976,658,644. - Íñigo Arista, Pamplona királya  kb. 781-852 
664,976,658,645 - Onega Velasquez de Pamplona Pamplona királynéja 
 

664,976,658,646. = 332,488,329,332 
664,976,658,647. = 332,488,329,333 
 

664,976,658,656. - Nuño Moniz „Rasura” 
 

664,976,658,660. = 664,976,658,656 
664,976,658,661. = 664,976,658,657 
 

664,976,658,662. - Diego Diaz gróf 
 

664,976,658,664. = 332,488,441,376 
664,976,658,665. - Controde N. 
 

664,976,658,666. = 332,488,329,330 
664,976,658,667. = 332,488,329,331 
 

664,976,658,668. = 664,976,556,594 
664,976,658,669. = 664,976,556,595 
 

664,976,658,670. = 166,244,247,108 
664,976,658,671. = 166,244,247,109 
 

664,976,784,448. - Hamza I. Artsrouni 
664,976,784,449. - Hripsimé Bagratid Örményország hercegnıje 
 

664,976,784,640. = 166,244,195,970 
664,976,784,641. = 166,244,195,971 
 

664,976,784,642. = 166,244,247,116 
664,976,784,643. = 166,244,247,117 
 

664,976,818,176. = 332,488,278,296 
664,976,818,177. = 332,488,278,297 
 

664,976,818,196. = 332,488,278,336 
664,976,818,197. = 332,488,278,337 
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664,976,818,198. - Ximeno Garcez de Pamplona Valdonsella grófja  † 931. 
664,976,818,199. - Sancha Aznarez de Larraun 
 

664,976,826,112. - Centulo Lopez de Gascogne Gascogne hercege † 787. 
 

664,976,882,752. - Bermudo Froilaz, Asztúria hercege  kb. 782-812/842 
664,976,882,753. - Nunilo de Coimbra grófnı 
 

664,976,988,160. - Anaulfo Belfages, Souza grófja  kb. 790 
 

664,976,988,416. - Hermenegildo de Asturias Asztúria királyi hercege 
 

664,976,988,420. - Pedro Tehon de Asturias gróf 
 

664,976,988,440. = 664,976,988,420 
664,976,988,441. = 664,976,988,421 
 

664,976,988,468. = 332,488,441,376 
664,976,988,469. = 664,976,658,665 
 

664,976,995,328. = 166,244,247,110 
664,976,995,329. = 166,244,247,111 
 

664,976,995,330. = 83,122,123,554 
664,976,995,331. = 83,122,123,555 
 

664,978,204,672. - David I Bagratid, Kaukázusi Ibéria hercege † 881. 
 

666,628,019,456. - Adalric d'Artois, Saint Bertin ura 720-780 
 

666,628,019,460. - Girard, Párizs grófja 740-778 
666,628,019,461. - Rotrude de Herstal 745 
 

666,628,019,462. = 333,314,064,552 
666,628,019,463. - Himiltrude N. 
 

666,628,021,002. = 166,657,032,216 
666,628,021,003. = 166,657,032,217 
 

666,628,034,704. - Harald de Jutland 
 

666,628,042,048. - Edulf, Bamburgh lordja  † 912. 
 

666,628,042,656. - Herbouin de Ponthieu 
666,628,042,657. - Hélissende de Ramerupt 
 

666,628,042,704. - Herbouin de Ponthieu  kb. 890 - kb. 945 
666,628,042,705. - N. de Dammartin 
 

666,628,042,706. = 41,664,258,066 
666,628,042,707. = 41,664,258,067 
 

666,628,049,432. - Luthard de Clèves 
666,628,049,433. - Berthe de Germanie római császári hercegnı 
 

666,628,049,434. = 41,664,258,258 
666,628,049,435. = 41,664,258,259 
 

666,628,052,048. - Adalard, Chalon grófja  † 763. 
 

666,628,052,050. - Ithier, Auvergne grófja 
 

666,628,052,736. - Wiomarch de Léon, Bretagne királya † 826. 
 



————    676676676676    ———— 

 
 

666,628,053,120. - Acfred I de Carcassonne, Razès ura 
666,628,053,121. - Adelinda d'Aquitaine Aquitánia hercegnıje kb. 865-905 
 

666,628,054,016. - Hernequin, Boulogne grófja 
666,628,054,017. - Berthe de Ponthieu  kb. 827 
 

666,628,129,104. - Pépin I. le Bref de Herstal, Frank királyság majordomusa  kb. 715 † 768. 
666,628,129,105. - Berthe au grand pied de Laon frank majordomus felesége kb. 720-783   
 

666,628,129,106. - Gérold I. de Vintzgau  kb. 725-799 
666,628,129,107. - Emma d'Alémanie sváb hercegnı  kb. 730-789 
 

666,628,129,232. - Hmayek Mamikonid örmény nemes † kb. 787. 
666,628,129,233. - N. of Armenia Örményország királyi hercegnıje † 791. 
 

666,628,132,128. - Wernekind von Sachsen, Szász király  kb. 710 - kb. 786 
666,628,132,129. - N. von Asseburg Szász királyné 
 

666,628,132,138. - Wittekind le Grand von Sachsen, Szász király 750-810 
666,628,132,139. - Hilda von Westfoelden Szász királyné 790-818 
 

666,628,263,170. = 166,657,032,276 
666,628,263,171. = 166,657,261,709 
 

666,628,523,532. - Luitfrid, Sundgau grófja  kb. 745-802 
666,628,523,533. - Hiltrude von Wormsgau 
 

666,628,523,534. = 666,628,019,460 
666,628,523,535. = 666,628,019,461 
 

666,628,523,808. = 666,628,019,460 
666,628,523,809. = 666,628,019,461 
 

666,628,523,810. - Hugues d'Alsace 
666,628,523,811. - Grimhilde de Paris  kb. 755 
666,628,523,904. - Walrave II von Laurenburg, Laurenburg grófja  kb. 750-812 
666,628,523,905. - Barbara von Muntzerberg 
 

666,628,524,064. - Guy de Nantes, Bretagne márkija 
 

666,628,524,068. = 333,314,064,552 
666,628,524,069. = 333,314,064,553 
 

666,628,525,376. - Sembat VII Bagratid, Örményország hercege † 804. 
666,628,525,377. - Constable Mamikonid Bagrevand hercegnıje 
 

666,628,528,512. - Adalbert I . 
 

666,628,805,136. - Halfdan de Jutland, Vestfold királya 
666,628,805,137. - Hlif Dagsdatter Vestfold királynéja 
 

666,628,811,520. - Charles II le Jeune (Carolingiens), Frank király  kb. 772-811 
666,628,811,521. - Juliana 
 

666,628,812,062. = 166,657,266,930 
666,628,812,063. = 166,657,266,931 
 

666,629,046,836. - Robert I. Hesbaye grófja  † 764. 
666,629,046,837. - Williswinthe N. 
 

666,629,046,846. - Bernard de Herstal, Saint-Quentin grófja  731 



————    677677677677    ———— 

 
 

666,629,046,847. - N. d'Autun  kb. 730 
 

666,629,047,040. - Konrad Konradiner 
 

666,629,051,840. - Thurimbert, Hesbaye grófja 740-770 
 

666,629,051,844. = 666,628,129,106 
666,629,051,845. = 666,628,129,107 
 

666,629,051,846. - Lambert, Wormsgau grófja 740 
666,629,051,847. - Gerberge de Laon  kb. 730 
 

666,629,065,644. - Justin de Cornouaille Bretagne királyi hercege kb. 790 
 

666,629,067,520. - Asnar Sanchez de Gascogne Gascogne hercege 
 

666,629,067,588. = 333,314,533,862 
666,629,067,589. = 333,314,533,863 
 

666,629,067,712. = 664,976,658,626 
666,629,067,713. = 664,976,658,627 
 

666,629,067,724. = 664,974,393,634 
666,629,067,725. - Guitburg 
 

666,629,067,726. = 664,976,658,626 
666,629,067,727. = 664,976,658,627 
 

666,629,068,288. - Rupert von Thurgau, Oberrheingau grófja 733-783 
666,629,068,289. - Angelina N. 
 

666,629,167,744. - Eberhardt 1. de Calw 780-811 
666,629,167,745. - Hiltrude (Carolingiens) római császári hercegnı 
 

666,629,349,604. - Aimon, Corbeil grófja † 978. 
666,629,349,605. - Élisabeth de Melun, Crécy grófnıje kb. 940-1013 
 

666,629,350,178. = 83,328,505,328 
666,629,350,179. = 83,328,505,329 
 

666,629,351,168. - Gregorios Taronites † kb. 923. 
 

666,629,372,416. - Adhémar ou Aymar de Bourbon  kb. 870-/945 
666,629,372,417. - Ermengarde N.  
 

666,629,372,418. - Launus, Déols ura  kb.860 - kb. 900 
666,629,372,419. - Arsende de Poitiers grófnı kb. 870 

 
 

41. generáció 
 

1,329,948,787,234. = 333,314,064,552 
1,329,948,787,235. = 333,314,064,553 
 

1,329,948,787,268. - Thierry I. Autun grófja  kb. 730-793 
1,329,948,787,269. - Aude de Francie Austrasia hercegnıje 732-793 
 

1,329,948,787,270. - Carloman 1. (Carolingiens), Frank király 751-771 
1,329,948,787,271. - Gerberga de Lombardie Frank királyné † 773. 
 

1,329,948,787,312. = 664,974,393,616 



————    678678678678    ———— 

 
 

1,329,948,787,313. = 664,974,393,617 
 

1,329,948,787,326. = 166,657,261,710 
1,329,948,787,327. = 166,657,261,711 
 

1,329,953,113,188. - Bermudo Alvarez 
1,329,953,113,189. = 664,976,658,665 
 

1,329,953,113,190. = 664,976,658,662 
1,329,953,113,191. = 664,976,658,663 
 

1,329,953,113,192. - Teudo de Coimbra, Coimbra grófja  kb. 757-805 
 

1,329,953,113,748. = 333,314,026,024 
1,329,953,113,749. = 333,314,026,025 
 

1,329,953,113,806. - Garnier de Nantes gróf 
1,329,953,113,807. - N. de Fézensac 
 

1,329,953,113,824. - Budic de Poher, Bretagne királya 740-780 
 

1,329,953,115,008. - Landolfo I il Vecchio di Capua  kb. 795-843 
 

1,329,953,115,920. - Radelchi I, Benevento hercege † 851. 
 

1,329,953,115,922. = 166,657,131,016 
1,329,953,115,923. = 166,657,131,017 
 

1,329,953,148,544. - Alpin mac Echdach, Kintyre királya  † 834. 
1,329,953,148,545. - N. Skócia hercegnıje 
 

1,329,953,161,520. = 1,329,948,787,268 
1,329,953,161,521. = 1,329,948,787,269 
 

1,329,953,161,524. = 664,976,580,760 
1,329,953,161,525. = 664,976,580,761 
 

1,329,953,161,528. - Thierry de Reims kb. 735-772 
 

1,329,953,161,532. - Nithard Martel 
1,329,953,161,533. - Richarde N. 
 

1,329,953,161,534. = 333,314,064,552 
1,329,953,161,535. = 333,314,064,553 
 

1,329,953,174,160. - Robert 
 

1,329,953,174,164. = 83,122,072,594 
1,329,953,174,165. = 83,122,072,595 
 

1,329,953,214,466. = 664,976,658,626 
1,329,953,214,467. = 664,976,658,627 
 

1,329,953,236,224. - Centulle de Béarn 
 

1,329,953,236,256. = 332,488,308,992 
1,329,953,236,257. = 332,488,308,993 
 

1,329,953,236,384. = 83,328,633,456 
 

1,329,953,317,248. - Galindo Velasquez de Pamplona 
1,329,953,317,249. - Faquileda N. 
 

1,329,953,317,250. = 664,976,658,644 



————    679679679679    ———— 

 
 

1,329,953,317,251. = 664,976,658,645 
 

1,329,953,317,252. - Lopo (prince des Basques), Gascogne hercege † 778. 
1,329,953,317,253. - Numabela de Cantábria Kantábria hercegnıje 
 

1,329,953,317,276. - Musa ibn Musa ibn Fortun (Banu Qasi), Ebro, Tudela, Hueskb., Toledo,  
Zaragoza ura kb. 785-863 

1,329,953,317,277. - Assona Iñiguez de Pamplona Pamplona királyi hercegnıje 
 

1,329,953,317,288. - Íñigo Ximenes Arista † 781. 
1,329,953,317,289. - Oneca N.  kb. 765-865 
 

1,329,953,317,290. - Velasco Velasquez, Pamplona grófja  † 816. 
 

1,329,953,568,896. - Gagik I. Artsrouni Vaspourakan hercege 
 

1,329,953,568,898. = 333,314,262,688 
1,329,953,568,899. = 333,314,262,689 
 

1,329,953,636,396. - García Iñiguez de Aragón, Valdonsella grófja  † 861. 
1,329,953,636,397. - Urraca N. 
 

1,329,953,636,398. = 166,244,164,658 
1,329,953,636,399. = 166,244,164,659 
 

1,329,953,652,224. = 1,329,953,317,252 
1,329,953,652,225. = 1,329,953,317,253 
 

1,329,953,765,504. - Froila de Cantábria, Asztúria infánsa  kb. 760-/812 
 

1,329,953,765,506. = 1,329,953,113,192 
1,329,953,765,507. = 1,329,953,113,193 
 

1,329,953,976,832. - Mauregato, Asztúria királya † 788. 
1,329,953,976,833. - Creusa Afonso de Braga Asztúria királynéja 
 

1,329,953,976,840. - Bermudo de Asturias Asztúria infánsának fia 
 

1,329,956,409,344. - Bagrat I Bagratid, Kaukázusi Ibéria hercege † 876. 
1,329,956,409,345. - N. Bagratid Örményország hercegnıje 
 

1,333,256,038,920. - Liutfrid, Alsace hercege † 767. 
1,333,256,038,921. - Hiltrudis N. 
 

1,333,256,038,922. - Carloman de Herstal Frank majordomus  kb. 715 - kb. 754 
 

1,333,256,069,408. - Sward de Jutland 
 

1,333,256,085,312. - Helgaud N. 
1,333,256,085,313. - Berthe de Ponthieu kb. 805-/859 
 

1,333,256,085,408. = 333,314,021,328 
 

1,333,256,098,866. - Arnoul I. de Bavière, római császár kb. 850-899 
 

1,333,256,104,096. - Childebrand de Nivelon 
 

1,333,256,105,472. - Argant de Cornouaille, Bretagne királya  kb. 792 
 

1,333,256,106,240. = 166,657,266,888 
1,333,256,106,241. = 166,657,266,889 
 

1,333,256,106,242. = 332,488,278,436 
1,333,256,106,243. = 332,488,278,437 



————    680680680680    ———— 

 
 

1,333,256,108,034. = 1,333,256,085,312 
1,333,256,108,035. = 1,333,256,085,313 
 

1,333,256,258,208. - Charles Martel de Herstal, Austrasia hercege kb. 688-741 
1,333,256,258,209. - Analindis N.  kb. 695-724 
 

1,333,256,258,210. - Caribert, Laon grófja  696-747 
1,333,256,258,211. - Gisèle d'Aquitaine 
 

1,333,256,258,212. - Agiluf de Bavière 
 

1,333,256,258,214. - Nébi d'Alémanie, Sváb herceg  kb. 710 - kb. 788 
1,333,256,258,215. - Hersuinde von Sachsen 
 

1,333,256,258,464. - Artavazd Mamikonid 720-778 
 

1,333,256,258,466. - Leo V Gnuni, Örményország királya † 820. 
1,333,256,258,467. - Theodosia Karan-Pahlavid Örményország királynéja 
 

1,333,256,264,256. - Weybrecht von Sachsen † 740. 
1,333,256,264,257. - Dobzogera d'Ascanie 
 

1,333,256,264,258. - Gundelhard von der Asseburg Rugiens királya  
 

1,333,256,264,276 = 666,628,132,128 
1,333,256,264,277. - Gundelinde de Rugie  kb. 725 
 

1,333,257,047,808. - Dietrich IV von Laurenburg, Laurenburg grófja  † 794. 
 

1,333,257,050,752. - Ashot III Bagratid, Örményország hercege † 782 . 
 

1,333,257,050,754. - Samuel II Mamikonid, Bagrevand hercege † 772. 
 

1,333,257,057,024. - Rotbert V . 
 

1,333,257,610,272. - Eysteinn de Jutland, Vestfold királya 
1,333,257,610,273. - Hildi Eiriksdatter Vestfold királynéja 
 

1,333,257,623,040. = 333,314,064,552 
1,333,257,623,041. = 333,314,064,553 
 

1,333,258,093,672. - Lambert, Hesbaye grófja  † 714. 
 

1,333,258,093,692. = 1,333,256,258,208 
1,333,258,093,693. - Ruodhaid de Gellone  kb. 710-755 
 

1,333,258,093,694. - Thierry d'Autun  705-752 
1,333,258,093,695. - Rolinde de Laon  kb. 705 
 

1,333,258,103,680. = 666,629,046,836 
1,333,258,103,681. = 666,629,046,837 
 

1,333,258,131,288. - Constantine de Cornouaille, Bretagne királya   kb. 750 
 

1,333,258,135,040. = 664,976,658,626 
1,333,258,135,041. = 664,976,658,627 
 

1,333,258,136,576. - Robert von Haspengau, Haspengau hercege 710-764 
1,333,258,136,577. - Williswinthe von Wormsgau 
 

1,333,258,335,490. = 333,314,064,552 
1,333,258,335,491. - Fastrade de Franconie római császárné  † 794. 
 

1,333,258,702,336. - Tornik Taronites 



————    681681681681    ———— 

 
 

1,333,258,744,832. – N. de Bourbon 
 

1,333,258,744,838. = 83,328,532,896 
1,333,258,744,839. = 83,328,532,897 

 
 

42. generáció 
 

2,659,897,574,536. = 1,333,258,093,694 
2,659,897,574,537. = 1,333,258,093,695 
 

2,659,897,574,538. = 1,333,256,258,208 
2,659,897,574,539. = 1,333,258,093,693 
 

2,659,897,574,540. = 666,628,129,104 
2,659,897,574,541. = 666,628,129,105 
 

2,659,897,574,542. - Desiderio de Lombardie, Longobárd király 710 † 786. 
2,659,897,574,543. - Ansa N. 
 

2,659,906,226,384. - Atanarico de Coimbra, Coimbra grófja  kb. 732-805 
 

2,659,906,227,612. = 166,657,131,016 
2,659,906,227,613. = 166,657,131,017 
 

2,659,906,227,648. - Daniel, Poher grófja  710-749 
 

2,659,906,297,088. - Eochaid IV the Poisonous of Scotland, Dalriata királya 
2,659,906,297,089. - Fergusa of Scotland Dalriata királynéja 
 

2,659,906,323,056. - Garnier de Reims  kb. 716-736 
2,659,906,323,057. - Rolande de Francie  kb. 715 
 

2,659,906,323,064. - Hieronymus de Herstal Austrasia hercege 
2,659,906,323,065. - Ermentrude 
 

2,659,906,472,448. - Loup Centulle de Béarn 
 

2,659,906,634,496. - Velasco de Pamplona 
 

2,659,906,634,504. - Lopo (prince des Basques), Gascogne hercege 
 

2,659,906,634,506. - Fruela Perez, Kantábria hercege † kb. 757. 
2,659,906,634,507. - N. Gosendes 
 

2,659,906,634,552. - Musa ibn Fortun ibn Qasi (Banu Qasi),Ebro, Tudela, Hueskb., Toledo,  
Zaragoza ura  † 798. 

2,659,906,634,553. = 1,329,953,317,289 
 

2,659,906,634,554. = 664,976,658,644 
2,659,906,634,555. = 664,976,658,645 
 

2,659,906,634,576. - Ximeno Garcez el Fuerte de Bigorre Bigorre grófja 
2,659,906,634,577. - Theida de Biscaye 
 

2,659,906,634,580. = 2,659,906,634,496 
2,659,906,634,581. = 2,659,906,634,497 
 

2,659,907,137,792. - Hamazasp I. Artsrouni, Vaspourakan hercege † 785. 
 

2,659,907,272,792. - Íñigo Garcez de Aragón 



————    682682682682    ———— 

 
 

2,659,907,272,793. - Jimena N. 
 

2,659,907,531,008. - Froila I El Cruel, Asztúria királya  722-768 
2,659,907,531,009. - Munia Lopez de Gascogne Gascogne hercegnıje 
 

2,659,907,953,664. - Alfonso I el Católico, Asztúria királya  kb. 693-757 
2,659,907,953,665. - Sisalda N. 
 

2,659,907,953,680. - Vimara, Asztúria infánsa † 767. 
 

2,659,912,818,688. - Ashot I Bagratid, Kaukázusi Ibéria hercege †  836. 
 

2,659,912,818,690. = 166,657,131,344 
2,659,912,818,691. = 166,657,131,345 
 

2,666,512,077,840. - Adalbert 1. Alsace hercege  675-727 
2,666,512,077,841. - Gerlinde de Bavière kb. 675-714 
 

2,666,512,077,844. = 1,333,256,258,208 
2,666,512,077,845. = 1,333,256,258,209 
 

2,666,512,138,816. - Regner de Jutland 
2,666,512,138,817. - Thora de Westrogothie 
 

2,666,512,170,624. - Nithard le Croniqueur de Ponthieu †  858/859. 
 

2,666,512,170,626. = 664,976,580,766 
2,666,512,170,627. = 664,976,580,767 
 

2,666,512,197,732. - Carloman de Bavière, Bajorország királya  kb. 829-880 
 

2,666,512,208,192. - Childebrand de Herstal, Burgundia hercege † kb. 751. 
 

2,666,512,210,944. = 1,333,258,131,288 
2,666,512,210,945. = 1,333,258,131,289 
 

2,666,512,516,416. - Pépin II le Jeune de Herstal, Austrasia hercege  kb. 635-714 
2,666,512,516,417. - Alpaïde von Sachsen 660-705 
 

2,666,512,516,418. - Liévin de Trèves 660-715 
2,666,512,516,419. - Willigarde de Bavière bajor hercegnı  665 
 

2,666,512,516,420. - Martin, Laon grófja  † 721 
2,666,512,516,421. - Berta de Prüm frank királyi hercegnı  kb. 676-740 
 

2,666,512,516,424. - N. de Bavière bajor herceg 
 

2,666,512,516,428. - Huoching d'Alémanie Alemann herceg 
2,666,512,516,429. - Berthe de Neustrie 676-740 
 

2,666,512,516,430. = 1,333,256,264,256 
2,666,512,516,431. = 1,333,256,264,257 
 

2,666,512,516,928. - Hmayeak Mamikonid  680-720 
 

2,666,512,516,934. - Arschavier Karan-Pahlavid, Kamsarakan hercege 
 

2,666,512,528,514. - Berthold d'Ascanie gróf  kb. 650-720 
2,666,512,528,515. - N. von Wormsgau 
 

2,666,512,528,554. - Gundelhard von der Asseburg Rugiens királya  kb. 700 
2,666,512,528,555. - Gerswinde d'Alémanie Rugiens királynéja  690-758 
 

2,666,514,095,616. - Walrave I von Laurenburg Laurenburg grófja 704-776 



————    683683683683    ———— 

 
 

2,666,514,095,617. - Hélène d'Ardennes  kb. 700 
 

2,666,514,101,504. - Sahak Bagratid, Örményország hercege 
 

2,666,514,101,508. - Musel IV Mamikonid, Örményország hercege  † 772. 
 

2,666,514,114,050. - Liutprand  690 
 

2,666,515,220,544. - Halfdan de Jutland, Uppsala királya  kb. 704 - kb. 745 
2,666,515,220,545. - Asa Eysteinsdatter Uppsala királynéja 708 
 

2,666,516,187,388. - Childebrand, Burgundia hercege † 752. 
 

2,666,516,187,390. = 2,666,512,516,420 
2,666,516,187,391. = 2,666,512,516,421 
 

2,666,516,262,576. - Judon de Cornouaille, Bretagne királya  kb. 710 
 

2,666,516,273,152. - Lambert von Haspengau 
 

2,666,517,404,672. - Bagrat II Bagratid † 851. 
 
 

43. generáció 
 

5,319,795,149,086. - Verissimo N. 
 

5,319,812,452,768. - Ataulfo de Coimbra, Coimbra grófja  kb. 706 
 

5,319,812,594,176. - Aed Find of Scotland, Knapdale királya  † 778. 
 

5,319,812,594,178. - Fergus of Scotland, Dalriata királya † 781. 
5,319,812,594,179. - N. of Lorn Pikt királyi hercegnı 
 

 
5,319,812,646,128. = 1,333,256,258,208 
5,319,812,646,129. - Rothaide  
 

5,319,812,944,896. - Centulle Loup de Béarn Gascogne hercege 
 

5,319,813,269,008. - Andeca (prince des Basques), Kantábria hercege  † 711. 
5,319,813,269,009. - Memorana des Francs 
 

5,319,813,269,012. - Pedro, Kantábria hercege  † 730. 
 

5,319,813,269,104. - Fortun Ibn Qasi (Banu Qasi) 
5,319,813,269,105. - Aisha bint Abd-al-Aziz (Omeyyades) 
 

5,319,813,269,152. - Garcia Ximenez, Bigorre grófja  † 758. 
 

5,319,814,545,584. = 166,244,164,656 
5,319,814,545,585. = 166,244,164,663 
 

5,319,815,062,016. = 2,659,907,953,664 
5,319,815,062,017. - Ermesinda Balthes Asztúria hercegnıje  kb. 708 
 

5,319,815,062,018. = 1,329,953,317,252 
5,319,815,062,019. = 1,329,953,317,253 
 

5,319,815,907,328. = 5,319,813,269,012 
5,319,815,907,329. = 5,319,813,269,013 
 

5,319,815,907,360. = 2,659,907,953,664 



————    684684684684    ———— 

 
 

5,319,815,907,361. = 5,319,815,062,017 
 

5,319,825,637,376. - Adarnase Bagratid 
 

5,333,024,155,682. - Odon de Bavière 
5,333,024,155,683. - Adèle d'Austrasie Austrasia királyi hercegnıje † 735. 
 

5,333,024,341,248. = 664,976,580,766 
5,333,024,341,249. = 664,976,580,767 
 

5,333,024,395,464. = 83,328,630,854 
5,333,024,395,465. = 83,328,630,855 
 

5,333,024,416,384. = 2,666,512,516,416 
5,333,024,416,385. = 2,666,512,516,417 
 

5,333,025,032,832. - Anségise de Metz Austrasia hercege  kb. 615 - kb. 679 
5,333,025,032,833. - Begga de Landen Austrasia hercegnıje  kb. 615 - kb. 694 
 

5,333,025,032,834. - Childebrand von Sachsen  630 
 

5,333,025,032,836. - Guérin de Trèves  630-677 
5,333,025,032,837. - Gunza de Metz  635 
 

5,333,025,032,838. - Theodo II, Bajorország hercege  kb. 625 - kb. 716 
5,333,025,032,839. - Folchaïde de Salzburg 
 

5,333,025,032,840. - Hugobert d'Aquitaine  † 697. 
5,333,025,032,841. - Irmine d'Oeren  † 698 
 

5,333,025,032,842. - Thierry III (Mérovingiens), Frank király  652-691 
5,333,025,032,843. - Clotilde de Herstal, Frank királyné  kb. 650-699 
 

5,333,025,032,848. = 5,333,025,032,838 
5,333,025,032,849. = 5,333,025,032,839 
 

5,333,025,032,856. - Godefried d'Alémanie, Alemann herceg † 709. 
5,333,025,032,857. - Regintrud de Bavière bajor hercegnı  645/650 
 

5,333,025,033,856. - Artavazd Mamikonid  650-693 
5,333,025,033,868. - Bardas Karan-Pahlavid  735-791 
 

5,333,025,057,028. - Aribert d'Ascanie, Ballenstaëdt grófja  kb. 620-704 
5,333,025,057,029. - Heila d'Ascanie 
 

5,333,028,191,232. - Dietrich II von Laurenburg, Nassau grófja 
5,333,028,191,233. - Bruta von Quelimburg 
 

5,333,028,191,234. - Jean d'Ardennes 
 

5,333,028,203,008. - Sembat V Byuratian Bagratid, Örményország hercege 
5,333,028,203,009. - N. Arschakouni 
 

5,333,028,203,016. - Tiran I Mamikonid, Örményország hercege 
 

5,333,028,228,100. - Ansbrand  655 
5,333,028,228,101. - Theodorada  
 

5,333,032,525,152. - Concar Cheronnog, Cornouaille hercege  kb. 660 
 

5,333,032,546,304. - Chrodobert von Haspengau  650 
 

5,333,034,809,344. = 333,314,262,688 



————    685685685685    ———— 

 
 

5,333,034,809,345. = 333,314,262,689 
 
 

44. generáció 
 

10,639,624,905,536. - Sisebuto de Coimbra, Coimbra ura  682-734 
 

10,639,625,188,352. - Eochaid III of Scotland, Knapdale királya † 733. 
 

10,639,625,188,356. = 10,639,625,188,352 
10,639,625,188,357. = 10,639,625,188,353 
 

10,639,625,188,358. - Feredach of Lorn, Pikt király 
10,639,625,188,359. - N. of Scotland Knapdale királyi hercegnıje 
 

10,639,625,889,792. = 332,488,413,056 
 

10,639,626,538,024. - Vitulo, Kantábria hercege † 693. 
 

10,639,626,538,208. - Qasi, Borja grófja  kb. 685 
 

10,639,626,538,210. - Abd al-Aziz ibn Musa bin Nusair (Omeyyades) Andalúzia kormányzó-
ja † 716. 

10,639,626,538,211. - Egilona N. † 718. 
 

10,639,626,538,304. - Ximeno (prince des Basques), Bigorre grófja 
 

10,639,630,124,034. - Pelayo Balthes, Asztúria hercege kb. 680-737 
10,639,630,124,035. - Gaudiosa kb. 690 - kb. 737 
 

10,639,651,274,752. - Vasak Bagratid 
10,639,651,274,753. - N. Chosroid Kaukázusi Ibéri hercegnıje 
 

10,666,048,311,366. - Dagobert II (Mérovingiens), Austrasia királya  kb. 652-679 
10,666,048,311,367. - Gislis de Razès 
10,666,050,065,664. - Arnoul de Metz  kb. 582-641 
10,666,050,065,665. - Dode d'Héristal  kb. 586 
 

10,666,050,065,666. - Pépin l'Ancien de Landen  kb. 580-640 
10,666,050,065,667. - Itta de Nivelles 597-652 
 

10,666,050,065,674. - Cloud de Metz † kb. 660. 
 

10,666,050,065,676. - Théodon I. Bajorország hercege 
10,666,050,065,677. - Fara Balthes 
 

10,666,050,065,684. - Clovis II Le Fainéant (Mérovingiens), Neustria királya  kb. 635-657 
10,666,050,065,685. - Bathilde N. Neustria királynéja  kb. 626-680 
 

10,666,050,065,686. = 5,333,025,032,832 
10,666,050,065,687. = 5,333,025,032,833 
 

10,666,050,065,714. = 5,333,025,032,838 
10,666,050,065,715. - Regintrud (Mérovingiens) frank királyi hercegnı  kb. 630 
 

10,666,050,067,712. - Hamazasp Mamikonid  610-658 
 

10,666,050,114,056. - Berenthobald d'Ascanie  kb. 590-670 
 

10,666,050,114,058. - Bérenger d'Ascanie 
 

10,666,056,382,464. - Adolf von Laurenburg, Laurenburg grófja  kb. 640-703 



————    686686686686    ———— 

 
 

10,666,056,382,465. - Clodone von Sachsen 
 

10,666,056,382,466. - Otto von Quelimburg 
10,666,056,382,467. - Aregonde N. 
 

10,666,056,406,016. - Ashot Bagratid, Örményország hercege 
 

10,666,056,406,032. - Vahan III Mamikonid, Örményország hercege 
 

10,666,056,456,202. - Liutpert 
 

10,666,065,050,304. - Gradlon Flam de Cornouaille  kb. 632 
 

10,666,065,092,608. - Lambert von Haspengau 
 
 

45. generáció 
 

21,279,249,811,072. - Egica I, Hispánia vizigót királya  kb. 627-702 
21,279,249,811,073. - Cixilo Balthes Hispánia hercegnıje 
 

21,279,250,376,704. - Eochaid II Crooked-Nose of Scotland, Knapdale királya † 697. 
 

21,279,250,376,716. - Selbach mac Ferchair, Lorn királya  † 730. 
 

21,279,250,376,718. = 21,279,250,376,704 
21,279,250,376,719. - N. of the Picts 
 

21,279,253,076,048. - Froila, Kantábria grófja † kb. 660. 
21,279,253,076,049. - Glasvinta Balthes, Hispánia hercegnıje 603/605 
 

21,279,253,076,416. - Fortun, Borja grófja 
 

21,279,253,076,420. - Moussa Ibn Noçaïr (Omeyyades) Ifriqiya kormányzója 640-716 
21,279,253,076,421. - Ne bint Marwân ibn al-Hakam al-Qurayshi  
 

21,279,253,076,608. = 5,319,813,269,008 
21,279,253,076,609. = 5,319,813,269,009 
 

21,279,260,248,068. - Fávila Balthes, Kantábria hercege kb. 650-710 
21,279,260,248,069. - Luz de Cantábria Kantábria hercegnıje 
 

21,279,302,549,504. = 1,333,257,050,752 
21,279,302,549,505. = 1,333,257,050,753 
 

21,279,302,549,506. - Gouaram III Chosroid, Kaukázusi Ibéria hercege 
 

21,332,096,622,732. - Sigebert III (Mérovingiens), Frank király  631-656 
21,332,096,622,733. - Imnechilde des Burgondes Frank királyné  kb. 625-672 
 

21,332,100,131,328. - Bodogisel d'Aquitaine  562-589 
21,332,100,131,329. - Oda de Savoie  kb. 560-/634 
 

21,332,100,131,330. - Arnoald de Rodez  560-611 
21,332,100,131,331. - Oda N. 
 

21,332,100,131,334. = 21,332,100,131,330 
21,332,100,131,335. = 21,332,100,131,331 
 

21,332,100,131,348. = 10,666,050,065,664 
21,332,100,131,349. = 10,666,050,065,665 
 

21,332,100,131,368. - Dagobert 1. (Mérovingiens), Frank király 604-639 



————    687687687687    ———— 

 
 

21,332,100,131,369. - Nanthilde, Frank királyné  kb. 610-642 
 

21,332,100,131,430. = 21,332,100,131,368 
21,332,100,131,431. = 21,332,100,131,369 
 

21,332,100,135,424. - David Mamikonid Örményország hercege  580-620 
 

21,332,100,228,116. - Berenger d'Ascanie kb. 585-649 
 

21,332,112,764,928. - Dietrich I von Laurenburg, Laurenburg grófja  kb. 610-682 
 

21,332,112,812,032. - Sembat IV Bagratid, Örményország hercege 
 

21,332,112,812,064. - Smbat I el valent Mamikonid, Örményország hercege 
 

21,332,112,912,404. - Kunibert  
 

21,332,130,100,608. - Judicael de Cornouaille  kb. 602-658 
 

21,332,130,185,216. - Chrodobert von Haspengau  kb. 595-631 
 
 

46. generáció 
 

42,558,499,622,146. - Ervigio I Balthes, Hispánia Vizigót királya  † 687. 
42,558,499,622,147. - Liuvigoto Balthes, Hispánia hercegnıje 
 

42,558,500,753,408. - Domangart II of Scotland, Dalriata királya  † 673. 
 

42,558,500,753,432. - Ferchar Fota the Tall, Lorn királya  † 697. 
 

42,558,500,753,438. - Ainftech of the Picts 
42,558,500,753,439. - N. of Strathclyde Fortrinn királyi hercegnıje 
 

42,558,506,152,096. - Suintila I Balthes, Hispánia Vizigót királya  † 635. 
42,558,506,152,097. - Theodora Balthes Hispánia királyi hercegnıje 
42,558,506,152,098. - Chindasvinto I Balthes, Hispánia Vizigót királya  kb. 562-653 
42,558,506,152,099. - Riciberga N. 
42,558,506,152,842. - Marwân ibn al-Hakam al-Qurayshi 
42,558,506,152,843. - Aisha bint Uthman ibn Affan (Omeyyades) 
 

42,558,520,496,136. - Fávila Balthes, Galicia grófja  kb. 622 
 

42,558,520,496,138. = 10,639,626,538,024 
42,558,520,496,139. = 10,639,626,538,025 
 

42,558,605,099,012. - Waraz Bakur Chosroid Kaukázusi Ibéria hercege 
 

42,664,193,245,464. = 21,332,100,131,368 
42,664,193,245,465. - Ragnetrude  608 
 

42,664,193,245,466. - Wilibald des Burgondes 586-642 
42,664,193,245,467. - Leudegarde de Frioul Frioul hercegnıje kb. 600 
 

42,664,200,262,656. - Mummolin de Soissons 530-566 
 

42,664,200,262,660. - Ansbert de Rodez 
42,664,200,262,661. - Bilichilde N. 
 

42,664,200,262,736. - Clotaire II le Jeune (Mérovingiens), Frank király  584-629 
42,664,200,262,737. - Bertrude de Burgundie, Frank királyné  kb. 590 - kb. 618 
 

42,664,200,270,848. - Vahan le Loup Mamikonid, Örményország hercege  555-604 



————    688688688688    ———— 

 
 

42,664,200,456,232. - Berthold d'Ascanie kb. 560-630 
 

42,664,225,529,856. - Werner von Laurenburg † 656. 
42,664,225,529,857. - N. de Toulouse grófnıje  kb. 580 
 

42,664,225,624,064. - Varaz-Tirots Bagratid, Örményország hercege † 643. 
 

42,664,225,624,128. = 42,664,200,270,848 
42,664,225,624,129. = 42,664,200,270,849 
 

42,664,225,824,808. - Berthari  
 

42,664,260,201,216. - Hoël III de Cornouaille, Bretagne királya  kb. 580-612 
42,664,260,201,217. - Fratelle N.  kb. 580 
 

42,664,260,370,432. - Charibert von Haspengau  kb. 575 
42,664,260,370,433. - Wulfgurde de Paris 

 
 

47. generáció 
 

85,116,999,244,292. - Ardebasto o Grego Balthes 
85,116,999,244,293. = 21,279,253,076,049 
 

85,116,999,244,294. = 42,558,506,152,096 
85,116,999,244,295. = 42,558,506,152,097 
 

85,117,001,506,816. - Donald I Brecc of Scotland, Dalriata királya † 643. 
 

85,117,001,506,878. - Beli I of Strathclyde, Fortrinn királya 
85,117,001,506,879. - N. of the Picts Bernicia királyi hercegnıje 
 

85,117,012,304,192. - Recaredo I Balthes, Hispánia Vizigót királya  † 601. 
85,117,012,304,193. - Bado Afonso Hispánia Vizigót királynéja 
 

85,117,012,304,194. - Sisebuto I Balthes, Hispánia Vizigót királya  † 621. 
85,117,012,304,196. - Leovigildo I Balthes, Hispánia Vizigót királya † 586. 
85,117,012,304,197. - Godesvinta (Wisigoths)  kb. 542 
 

85,117,040,992,272. = 42,558,506,152,098 
 

85,117,210,198,024. - Gouaram II Chosroid, Kaukázusi Ibéria hercege kb. 620 - kb. 693 
 

85,328,386,490,930. - Brunulfe II ., Ardennes grófja 
 

85,328,386,490,932. - Alethée des Burgondes 
85,328,386,490,933. - Théodelinde de Bavière 
 

85,328,386,490,934. - Gisulf II, Frioul hercege 
85,328,386,490,935. - Sigolene d'Austrasie 
 

85,328,400,525,312. - Munderic de Cologne Frank királyi herceg  kb. 500-532 
85,328,400,525,313. - Artemia N. 
 

85,328,400,525,320. - Ferréol de Rodez 
85,328,400,525,321. - Dode de Cologne Frank királyi hercegnı 
 

85,328,400,525,472. - Chilpéric 1. (Mérovingiens), Soissons királya  539-584 
85,328,400,525,473. - Frédégonde Soissons királynéja  545-597 
 

85,328,400,525,474. - Ricomer de Burgundie  kb. 560-607 



————    689689689689    ———— 

 
 

85,328,400,525,475. - Gertrude de Bavière  kb. 570-649 
 

85,328,400,541,696. - Musel II Mamikonid † 593. 
 

85,328,400,912,464. - Berenthobald d'Ascanie † 618. 
85,328,400,912,465. - N. von Sachsen szász királyi hercegnı 
 

85,328,451,059,714. - Didier, Toulouse grófja  kb. 546-587 
85,328,451,059,715. - Tétradie N. 
 

85,328,451,248,128. - Smbat Victorious Bagratid, Sper ura 
 

85,328,451,649,616. - Albert I . 595 
 

85,328,520,402,432. - Alain I. le Blanc de Cornouaille, Bretagne királya  kb. 560-595 
85,328,520,402,433. - Azenor N. Bretagne királynéja  kb. 560 
 

85,328,520,402,434. - Osoche N. 
 
 

48. generáció 
 

170,233,998,488,584. - Atanagildo Balthes 583 
170,233,998,488,585. - Juliana Flavia 
 

170,234,003,013,632. - Eochaid I Buide of Scotland, Dalriata királya 
170,234,003,013,633. - N. N. † 630. 
 

170,234,003,013,756. - Nechtan Neithon of Strathclyde, Pikt király 
 

170,234,003,013,758. - Eanfrith, Bernicia királya  kb. 590 - kb. 633 
170,234,003,013,759. - N. of the Picts 
 

170,234,024,608,384. = 85,117,012,304,196 
170,234,024,608,385. - Theodora de Cartagène † kb. 560. 
 

170,234,024,608,388. = 85,117,012,304,192 
170,234,024,608,389. - Floresinda. 
 

170,234,024,608,392. - Liuverico Balthes, Septimania grófja 
 

170,234,024,608,394. - Atanagildo I, Hispánia Vizigót királya † 567. 
170,234,024,608,395. - Goswinta (Wisigoths) 515/520-582 
 

170,234,420,396,048. - Stephen I Chosroid, Kaukázusi Ibéria hercege † 627. 
 

170,656,772,981,868. - Gisulf 1. de Frioul 540 
170,656,772,981,869. - Romhilde d'Austrasie 
 

170,656,801,050,624. - Chlodéric de Cologne, Frank  király  kb. 477-509 
 

170,656,801,050,640. - Tonance Ferreol gall-római szenátor 462-517 
170,656,801,050,641. - Industrie de Narbonne 
 

170,656,801,050,642. = 170,656,801,050,624 
170,656,801,050,643. = 170,656,801,050,625 
 

170,656,801,050,944. - Clotaire I. Le Vieux (Mérovingiens), Frank király 498-561 
170,656,801,050,945. - Arégonde de Thuringe kb. 510 
 

170,656,801,050,948. - Betton de Reims  kb. 535 
170,656,801,050,949. - Austregilde d'Orléans  kb. 540 
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170,656,801,050,950. - Théodebald de Bavière  kb. 545 
 

170,656,801,824,928. - Berenthobald d'Ascanie 
170,656,801,824,929. - Amalaberge von Thüringen 
 

170,656,801,824,930. - Berthold von Sachsen, Szász király 
 

170,656,902,119,428. - Laubebode de Toulouse 
170,656,902,119,429. - Bérétrude N 
 

170,656,902,496,256. - Spandiat Bagratid 
 

170,657,040,804,864. - Hoël II Fychan de Cornouaille, Bretagne királya  kb. 522 
170,657,040,804,865. - Rimo of Gwynedd Bretagne királynéja  kb. 528 

 
 

49. generáció 
 

340,467,996,977,168. - Hermenegildo II Balthes Hispáni hercege  kb. 555-586 
340,467,996,977,169. - Ingonde (Mérovingiens) Reims királyi hercegnıje 567-kb. 586 
 

340,468,006,027,264. - Aidan Fradawg of Scotland, Dalriata királya † 608. 
 

340,468,006,027,512. - Gwyddno Garanhir of Strathclyde 
340,468,006,027,513. - Irb of Strathclyde 
 

340,468,006,027,516. - Ethelfrith, Bernicia királya † 617. 
340,468,006,027,517. - Acha of Deire Bernicia királynéja 
 

340,468,006,027,518. - Wid Foith of the Picts Pikt királyi herceg 
340,468,006,027,519. - N. of Strathclyde 
 

340,468,049,216,770. - Severinus de Cartagène 
340,468,049,216,771. - Theodora Amales 
 

340,468,049,216,790. - Hoamer Hasdingi kb. 485 - kb. 533 
340,468,049,216,791. - Gossana (Wisigoths)  kb. 500 
 

340,468,840,792,096. - Gouaram I Chosroid, Kaukázusi Ibéria hercege 
 

341,313,545,963,736. - N. de Lombardie 
 

341,313,545,963,739. - N. des Burgondes 
 

341,313,602,101,248. - Sigebert de Cologne, Frank király 455-508 
 

341,313,602,101,280. - Tonance Ferreol 415-486 Gallia katonai prefektusa 
341,313,602,101,281. - Papianilla Tarasicodissa bizánci császári hercegnı 
 

341,313,602,101,282. - Flavius Probus de Narbonne kb. 420-435 római szenátor 
341,313,602,101,283. - Eulalie Apollinaire 
 

341,313,602,101,888. - Clovis I. le Grand (Mérovingiens), Frank király  kb. 466-511 
341,313,602,101,889. - Clotilde (Burgondes) Burgundia királyi hercegnıje † 544/548. 
 

341,313,602,101,896. - Parovius de Reims  kb. 510 
341,313,602,101,897. - N. N.  kb. 515 
 

341,313,602,101,900. - Agivald de Bavière kb. 515 
 

341,313,603,649,858. - Hermanfried von Thüringen 
 

341,313,804,992,512. - Isaac Bagratid 



————    691691691691    ———— 

 
 

341,314,081,609,728. - Hoël I. Mawr de Cornouaille, Bretagne királya  kb. 491-545 
341,314,081,609,729. - Alma Pompea de Domnonée Bretagne királyné  kb. 485 
 

341,314,081,609,730. - Rhun Hir, Gwynedd királya  kb. 508-586 
341,314,081,609,731. - Perfawr ferch Rhun N Gwynedd királynéja  510 

 
 

50. generáció 
 

680,935,993,954,336. = 85,117,012,304,196 
680,935,993,954,337. = 170,234,024,608,385 
 

680,935,993,954,338. - Sigebert 1. (Mérovingiens), Reims királya  535-575 
680,935,993,954,339. - Brunehaut (Wisigoths), Austrasia királynéja  545/550-613 
 

680,936,012,054,528. - Gabran of Scotland, Dalriata királya  † 559. 
680,936,012,054,529. - Lleian of Manau Guotodin 
 

680,936,012,055,024. - Cawdar of Strathclyde 
 

680,936,012,055,026. - Wdrust of Strathclyde 
680,936,012,055,027. - N. of Strathclyde Strathclyde királyi hercegnıje 
 

680,936,012,055,034. - N. of Deire 
 

680,936,012,055,036. - Brude I, Pikt király † 584/586. 
680,936,012,055,037. - Peithan of Strathclyde Pikt királyné 
 

680,936,012,055,038. = 340,468,006,027,512 
680,936,012,055,039. = 340,468,006,027,513 
 

680,936,098,433,580. - N. Hasdingi Vandál királyi herceg  kb. 462 
 

680,937,681,584,192. - Leo Chosroid, Kaukázusi Ibéria hercege 
 

682,627,091,927,476. - Mummolin, Austrasia hercege 
 

682,627,091,927,478. - Arembert des Burgondes 
 

682,627,204,202,562. - Zénon Tarasicodissa, bizánci császár  430-491 
682,627,204,202,563. - Ariane Théodosien, bizánci császárné 
 

682,627,204,202,566. - Thaumastus Apollinaire 
 

682,627,204,203,776. - Childéric I. (Mérovingiens), Frank király  kb. 436-481 
682,627,204,203,777. - Basine, Frank királyné kb. 445-491 
 

682,627,204,203,778. - Chilpéric II (Burgondes), Burgundia királya  kb. 436-491 
 

682,627,204,203,800. - Agilulf de Bavière  kb. 490 
682,627,204,203,801. - N. (Burgondes) Genf királyi hercegnıje  kb. 490 
 

682,627,609,985,024. - Tirots Bagratid 
 

682,628,163,219,456. - Budic II de Cornouaille, Bretagne királya  kb. 460-544 
682,628,163,219,457. - Elaine N. Bretagne királynéja  kb. 475 
 

682,628,163,219,458. - Riothamus de Domnonée, Bretagne királya  kb. 435 
 
 
 



————    692692692692    ———— 

 
 

51. generáció 
 

1,361,871,987,908,676. = 170,656,801,050,944 
1,361,871,987,908,677. - Ingonde de Thuringe Frank királyné kb. 500-538 
 

1,361,871,987,908,678. = 170,234,024,608,394 
1,361,871,987,908,679. = 170,234,024,608,395 
 

1,361,872,024,109,056. - Domangart I of Scotland, Kintyre királya  † 506. 
1,361,872,024,109,057. - Fedlim Foltchoem Kintyre királynéja 
 

1,361,872,024,110,048. - Garwynwyn Gervinion of Strathclyde Birrens és Annandale lordja 
 

1,361,872,024,110,054. - Geraint, Strathclyde királya 
 

1,361,872,024,110,072. - Maelgwn, Gwynedd királya 
1,361,872,024,110,073. - N. of the Picts 
 

1,361,872,024,110,074. - Euryn y Coed Aut of Strathclyde Strathclyde királyi hercege † 510. 
 

1,361,872,196,867,160. - Huneric Hasdingi, Vandál király kb. 420-484 
1,361,872,196,867,161. - Eudoxie Flavia Placidia Vandél királyné  kb. 441 
 

1,361,875,363,168,384.  - Vakhtang I Gorgasali Chosroid, Kaukázusi Ibéria királya 440-502/522 
1,361,875,363,168,385. - Hélène de Byzance 
 

1,365,254,183,854,952. - Ansbert de Thérouanne kb. 485-556 
1,365,254,183,854,953. - Lucilla de Narbonne kb. 485-526 
 

1,365,254,408,405,126. - Léon I. Théodosien, bizánci császár † 474. 
1,365,254,408,405,127. - Vérine de Rome, bizánci császárné  † 484. 
 

1,365,254,408,405,132. - Sidoine Apollinaire 430-486 szenátor, praefectus, Clermont püspö-
ke, költı 

1,365,254,408,405,133. - Papianilla Avitus 
 

1,365,254,408,407,552. - Mérovée (Mérovingiens), Frank herceg kb. 410 - kb. 458 
1,365,254,408,407,553. - Clodeswinthe de France 418-449 
 

1,365,254,408,407,554. - Medelphus de Thuringe, Frank király 415 
1,365,254,408,407,555. - Basine de Saxe szász királyi hercegnı  kb. 408-476 
 

1,365,254,408,407,556. - Gunderic (Burgondes) burgund királyi herceg  kb. 411-463 
1,365,254,408,407,557. - Clothilde des Wisigoths  414 
 

1,365,254,408,407,602. - Godogésile (Burgondes), Genf királya  kb. 450-500 
1,365,254,408,407,603. - Théodelinde de Burgondie 
 

1,365,255,219,970,048. - Sembat Bagratid, Sper ura 
 

1,365,256,326,438,912. - Erich de Cornouaille, Bretagne királya  kb. 425-478 
 
 

52. generáció 
 

2,723,743,975,817,354. = 341,313,602,101,890 
 

2,723,743,975,817,355. = 341,313,602,101,891 
 

2,723,744,048,218,112. - Fergus Mor the Great, Írország királya  kb. 434 - kb. 501 
 



————    693693693693    ———— 

 
 

2,723,744,048,220,096. - Dyfnal Hen of Strathclyde, Birrens és Annandale ura 
 

2,723,744,048,220,108. - Erbin, Strathclyde királya 
 

2,723,744,048,220,146. - Girom of the Picts 
2,723,744,048,220,147. – N. of Strathclyde Strathclyde királyi hercegnıje 
 

2,723,744,048,220,148. - Galam, Strathclyde királya † 513. 
 

2,723,744,393,734,320. - Geiseric the Lame Hasdingi, Vandál király  kb. 389-477 
 

2,723,744,393,734,322. - Valentinianus III Flavius Placidius, Róma császára  419-455 
2,723,744,393,734,323. - Licinia Eudoxia Flavia Róma császárnéje, Vandál királyné 422-462 
 

2,723,750,726,336,768. - Mihrdat V Chosroid, Kaukázusi Ibéria királya 
2,723,750,726,336,769. - Sagdoukht de Ran 
 

2,730,508,367,709,904. - Sigiswald de Thérouanne † 531. 
 

2,730,508,367,709,906. - Tonance Ferréol de Narbonne 
2,730,508,367,709,907. - Industria de Reims 
 

2,730,508,816,810,254. - N. de Rome 
 

2,730,508,816,810,266. - Eparchus Avitus 395-456 nyugat-római császár 
 

2,730,508,816,815,110. - Wildelphe de Saxe, Szász király  380-408 
2,730,508,816,815,111. - Amalaberge Amal  377-443 
 

2,730,508,816,815,112. - Gundicaire (Burgondes), Burgundia királya  kb. 385-436 
2,730,508,816,815,113. - Childéramna de Francie frank hercegnı  kb. 392-446 
 

2,730,508,816,815,204. = 1,365,254,408,407,556 
2,730,508,816,815,205. = 1,365,254,408,407,557 
 

2,730,510,439,940,096. - Isaac Bagratid 
 

2,730,512,652,877,824. - Aldrien de Cornouaille, Bretagne királya  kb. 373-464 
 
 

53. generáció 
 

5,447,488,096,440,192. - Cinuit of Strathclyde, Birrens és Annandale ura 
 

5,447,488,096,440,216. - Coroticus Ceretic Guletic, Strathclyde királya 
 

5,447,488,096,440,294. = 1,361,872,024,110,054 
5,447,488,096,440,295. = 1,361,872,024,110,055 
 

5,447,488,096,440,296. = 1,361,872,024,110,054 
5,447,488,096,440,297. = 1,361,872,024,110,055 
 

5,447,488,787,468,640. - Godigisel Hasdingi, Vandál király 359-406 
5,447,488,787,468,641. - Frilla 
 

5,447,488,787,468,644. - Constantius III Flavius, Róma császára kb. 370-421 
5,447,488,787,468,645. - Galla Placidia, Róma császárnéja 389-450 
 

5,447,488,787,468,646. - Teodosio II di Bisanzio 401-450 
5,447,488,787,468,647. - Eudoxia Augusta  kb. 405-460 
 

5,447,501,452,673,536. - Arch'il I Chosroid, Kaukázusi Ibéria királya 
5,447,501,452,673,537. - N. (Jovien) 



————    694694694694    ———— 

 
 

5,461,016,735,419,808. - Chlodgar de Thérouanne  445-510 
5,461,016,735,419,809. - Gancie de Bretagne 
 

5,461,017,633,620,532. - Agricola kb. 365 † 421. Róma konzulja, szenátor, praetoriánius 
prefectus 

 

5,461,017,633,630,220. - Wittichius de Saxe, Szász király 336-384 
 

5,461,017,633,630,222. - Walderavans Amal kb. 330-376 
 

5,461,017,633,630,224. - Gislahaire (Burgondes), Burgundia királya  kb. 360-411 
5,461,017,633,630,225. - Dietlinde de Gothie Burgundia királynéja 
 

5,461,017,633,630,226. - Sunnon de Francie, Frank herceg kb. 358-401 
5,461,017,633,630,227. - N. d'Ostrogothie 
 

5,461,025,305,755,648. - Salomon I. Bretagne királya † 446. 
5,461,025,305,755,649 - Flavia Ferch Patricius Flavius † 410. 

 
 

54. generáció 
 

10,894,976,192,880,384. = 5,447,488,096,440,216 
10,894,976,192,880,385. = 5,447,488,096,440,217 
 

10,894,977,574,937,290. - Teodosio I il Grande Flavius, Róma császára  347-395 
10,894,977,574,937,291. - Galla de Rome Róma császárnéja 365-394 
 

10,894,977,574,937,292. - Arcadius Flavius bizánci császár 377-408 
10,894,977,574,937,293. - Aelia Eudoxia bizánci császárné † 404. 
 

10,895,002,905,347,072. - Mihrdat IV Chosroid, Kaukázusi Ibéria királya  kb. 378 
 

10,922,033,470,839,616. - Lambert de Thérouanne frank királyi herceg 
10,922,033,470,839,617. - Theudria des Ruthènes 
 

10,922,035,267,260,440. - Wechta de Saxe, Szász király kb. 300-358 
 

10,922,035,267,260,444. - Wuldulf Amal, Keletgót király kb. 310-376 
 

10,922,050,611,511,296. - Gradlon de Bretagne, Cornouaille grófja † 437. 
10,922,050,611,511,297. - Tigridia d'Irlande 

 
 

55. generáció 
 

21,789,955,149,874,580. - Flavius Theodosius kb. 320-376 
21,789,955,149,874,581. - Thermantia l'Ainée kb. 315 
 

21,789,955,149,874,582. - Valentinianus I de Rome, Róma császára  321-375 
21,789,955,149,874,583. - Justina Flavia Augusta Róma császárnéja kb. 325-388 
 

21,789,955,149,874,584. = 10,894,977,574,937,290 
21,789,955,149,874,585. - Aelia Flavia Flaccilla Róma császárnéja † 386. 
 

21,789,955,149,874,586. - Baute 
 

21,790,005,810,694,144. - Varaz-Bakur II Chosroid, Kaukázusi Ibéria királya  kb. 340 
21,790,005,810,694,145. - (Salomé) Chosroid Kaukázusi Ibéria királynéja 
 



————    695695695695    ———— 

 
 

21,844,066,941,679,232. - Chlodion le Chevelu des Francs, Frank  király 
21,844,066,941,679,233. - Hildegonde de Cologne frank királyi hercegnı kb. 399 - kb. 450 
 

21,844,070,534,520,888. - Achiulf Amal, Keletgót király kb. 290 
 

21,844,101,223,022,592. - Conan Meriadec, Bretagne királya 360-421 
21,844,101,223,022,593. - Dareca d'Irlande 

 
 

56. generáció 
 

43,579,910,299,749,164. - Gratien l'Ancien de Cibalae kb. 290 
43,579,910,299,749,165. - Fausta  kb. 305 - kb. 330 
 

43,580,011,621,388,288. - Mihrdat III Chosroid, Kaukázusi Ibéria királya  kb. 310 
 

43,580,011,621,388,290. - T'rdat Chosroid, Kaukázusi Ibéria királya 
 

43,688,133,883,358,466. - Marcomir de Francie, Frank király kb. 370-424 
43,688,133,883,358,467. - Hildegonde de Lombardie Frank királyné  kb. 375 
 

43,688,141,069,041,776. - Athal The Noble One Amal, Keletgót király  kb. 270-336 
 

43,688,202,446,045,184. - Gereint de Bretagne 
 
 

57. generáció 
 

87,160,023,242,776,576. - Varaz-Bakur I Chosroid, Kaukázusi Ibéria királya kb. 288-365 
 

87,160,023,242,776,580. - Rev II Chosroid Kaukázusi Ibéria királyi hercege  
87,160,023,242,776,581. - Salomé d'Arménie Örményország királyi hercegnıje 
 

87,376,282,138,083,552. - Unilt Amal, Keletgót király  kb. 240-295 
 

87,376,404,892,090,368. - Einudd de Bretagne  kb. 250 
 

58. generáció 
 

174,320,046,485,553,152. - Mirian III Chosroid, Kaukázusi Ibéria királya  265-361 
174,320,046,485,553,153. - Abeshura Arsacid Kaukázusi Ibéria hercegnıje  kb. 268-292 
 

174,320,046,485,553,160. = 174,320,046,485,553,152 
174,320,046,485,553,161. - Nana de Pontus 
 

174,320,046,485,553,162. - T'rdat IV le Grand d'Arménie, Örményország királya 
174,320,046,485,553,163. - Aschken des Alains Örményország királynéja 
 

174,752,564,276,167,104. - Ostrogotha Amal, Keletgót király 
 

174,752,809,784,180,736. - Gorddwfn de Bretagne 
 
 

59. generáció 
 

348,640,092,971,106,304. - Shapur I Sassanian, Perzsia császára kb. 215-272 
348,640,092,971,106,305. - görög nı 
 

348,640,092,971,106,306. - Aspagour I Arsacid, Kaukázusi Ibéria királya 



————    696696696696    ———— 

 
 

348,640,092,971,106,324. - Khosrov II, Örményország királya 
 

349,505,128,552,334,208. - Hisarna The Iron One Amal, Gót király 
 
 

60. generáció 
 

697,280,185,942,212,608. Ardashir I Sassanian, Perzsia császára  kb. † 241.  
 

699,010,257,104,668,416. - Amal Amali Atyja, Gót király kb. 150 

 


