
FüLÖP LászLó
Kiegészítésekanyitraszerdahelyizerdahelyi

családtörténetéhezésgenealógiájához

a történelmiMagyarországon valamikor háromszerdahelyi nevű családot ismerünk.
azonbananyitraszerdahelyi,azalamegyeiésazerdélybenéltazonosnevűfamíliák-
naksohanemvoltközükegymáshoz,nevükegyezésecsupánvéletlen.

azitttárgyaltzerdahelyicsaládtagok,őseikésutódaikanevüketmindigéskövet-
kezetesenebbenaformábanhasználták.anévelejénállóZ csakhelyesírási,hagyo-
mányelviörökségésragaszkodás,mertakiejtésesz hanggaltörtént.azonbanlegko-
rábbi adataik dokumentumokban történt rögzítésekor hazánkban a szabályozatlan
helyesírásmiattazsz hangotvagylatinosformábans-sel,vagyazazthelyettesítőz-vel
tudták jelölni.Csupánnéhányesetbenolvashatjuksz betűvel,amia18–19.századi
oklevélátíróknakköszönhető.

acsaládtörténetévelkapcsolatosannagyonsokkérdésmerültfölmára19.szá-
zadban,sőtelőtteésnapjainkbanis.nagyiván1 hatalmasésmindenrekiterjedőmun-
kájábanezzelkapcsolatosanszintemindetfölteszi(néhakörülírjavagyóvatosanmeg-
kerüli),oldalakatszánapontosításokrahitelesokmányok fölhasználásával,azonban
ezekrefeleletetnemmindenütttudadni.bizonyáranemkapottacsaládmégakkorélő
tagjaitól,aközeliéstávolileányágirokonaiktólkiegészítéseket,adatokat,mertfelhasz-
nálta volna őket a közel hét oldalon. nem ismerhette a család levéltárából közölt
későbbi dokumentumokat sem, mivel azok 1890-ben2 jelentek meg nyomtatásban,
valamintazinternetenközöltlevéltáriadatokatsem.3

akorábbanemlítettkérdésekközülnéhányatszeretnénkmegismertetniazolvasó-
val,hogylássa,mennyireérdekesecsaládévszázadokkalezelőttiélete,életmódjának
számunkra néha indokolatlan váltásai. a kérdéseinkbe egyúttal belefogalmazzuk
nagyon rövidenezeneseményeket,mivelazokat részletesenolvashatjákanagy-féle
kötetmegfelelőlapjainvagyazinterneten.

a családkorábbinevénekemlítésenemzerdahelyi, hanembikchei volt.ugyanis
1419előttaFejérmegyeibicskeéskörnyékénélt,birtokoltekiterjedtnépességűfamí-
lia.azerdahelyicsaládlevéltárábantalálhatóegy1350-benkeltokirat,amelybensze-
repelegybykcheiPéterbánésnővére,Katalinasszony,4 azonbannembiztos,hogyaz

1 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal XII. Pest,1865,
354–360.p.

2 szerémi (a keresztnév hiányzik): A Szerdahelyi család levéltárából. Történeti Tár, 1890,
539–550.p.

3 https://archives.hungaricana.hu/en/charters/search/results/?list=eyjxdWvyesi6iCjXskv
MPshcilplcmrhaGvseWkgy3nhbFx1MdblMWQgKFegMjc5KvwiKsj9&page=1&per_page=50

4 https://archives.hungaricana.hu/en/charters/43828/?list=eyjxdWvyesi6iCjXskvMPshc
ilplcmrhaGvseWkgy3nhbFx1MdblMWQgKFegMjc5KvwiKsj9
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őőseikrevonatkozikezenfennmaradtírás.amaibicskevárosnevénekelsőemlítése
1270/1279-benmégszinténbykche,amelyaz1256-banemlítettbyccheynemzetség-
névbőlszármazik.5 anévalakbanegy,arégimagyarnyelvbenelőfordulóhangtanijelen-
séggelvandolgunk,amelybenak ésacs hangokközötthangátvetés(metatézis)tör-
tént.6 nagyivánaztírjaróluk,hogy:„acsaládtörzseistvándebichke...1419-bencsere
adománybankaptanyitramegyébenzerdahelyt,acsaládistb.jószágokkal.”acsalád
ezek után vette föl a zerdahelyi nevet. azt azonban nem említi, hogy mely
családdal/családokkaltörténtezabirtokcsere,saztsem,hogyannakmivoltazoka,
hogyabikcseiekegyészakabbralévő,viszonylagtávolimegyébetelepedtekát.sajnos
amegmaradtCsaládilevéltárukirataisemadnakerreválasztszámunkra.azonbanfel-
tételezzük,hogymárkorábbaniskellettrendelkezniükvalamifélerokonivagycsaládi
kötelékkelazújlakóhelyükön,haviszonylaggyorsanbetudtakrendezkedni,alkalmaz-
kodni,azottaniszokásokatfelvenni,éskiépíteniakapcsolatokatazottélőnemesicsa-
ládokkal. ez utóbbit épp a beházasodási körük bizonyítja a legjobban (Pogrányi,
Családi,Gyepes~Gyöpöscsaládokstb.).

amásikhasonlóanmegválaszolatlankérdésmindamainapigasomogymegyeibir-
tokaikkalkapcsolatos.ugyanisevármegyébennyolc-tízterületenvoltakfalvaik,szőlők,
kúriák, amelyeket nem tudni, hogy kiknekésmiért adtakel. Csupánebirtokrészek
körülipereskedésekre,egyezségekre,igazságtalanelfoglalásokra,elzálogosításrautal-
naknagyivánsorai.1500körülasomogymegyeijavakrólazadatokmegszakadnak.
nemtudjuk,hogypontosankiklettekazújbirtokosok,pedigolyan,maisismerttele-
pülésekvannakköztük,mintzákány,Gyékényes,amelyek1489-benmégzerdahelyi
istvántulajdonábanvoltak.1476-banpedigméga„szerdahelyiimrefiakbírtákzálog-
ban”arégikastélytzákányban–afalutörténeteszerint.azinternetenfelsoroltbirto-
kosváltásokeléggékövethetetlenek.7 aziskérdés,hogynyitramegyébőlhogyantudták
ezeket igazgatni, az adót, a terményt beszedni, és elszállíttatni somogyból
szerdahelyre.az1419-eselköltözésükutánugyanismajdszázévigmégövéikvoltakaz
említettfalvak,illetveazokbizonyosrészei.

aharmadikmegválaszolatlankérdésaz,hogyamennyibena15.századelejéntele-
pültekát(nyitra)szerdahelyre,akkorhogyanlehetségesaz,hogyacsaládilevéltáruk-
ban 1274-től találhatók „egy” zerdahelyi családdal kapcsolatos dokumentumok.
ezeketnem tudjukpontosanösszefüggésbehozni a címbenemlített családdal több
oknálfogvasem.ugyanisafennmaradtokiratokmindlatinnyelvűek,amelyekbenaz
említett férfiak „dezerdahel” utótaggal szerepelneka keresztnevükután. a13–14.
századbanezekbizonyáranemcsaládnevekvoltak,csupánazilletőklakhelyét/birtok-
helyétjelölhették.valószínűlegcsupánavéletlennévegyezésmiattkerültekezendoku-
mentumokacsaládlevéltárába.(Talánalegfigyelemreméltóbbadataz,amely1368.

5 KissLajos:Földrajzi nevek etimológiai szótára I. budapest,akadémiaiKiadó,1988,211–
212.p.

6 akéthanghelyetcserélt, részbenejtéskönnyítésokából, részbenazanalógiamiatt. ilyen
szavainkpéldául:fekcse>fecske,kekcse>kecske,szökcse>szöcskestb.

7 Újbirtokosként többcsaládneve isszámításba jöhet:dombai,zákányi,Marczali,báthori
stb.
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április 26-ára keltezett. ebben írják le, hogy a szent György-templom kegyurai a
zerdahelyiek, sacsalád tagjainkívül,azőhozzájárulásuknélkülodamásokatnem
temethetnek.)

1419.április20-ánanyitraikáptalan jelentetteazuralkodónak,hogyszerdahely
várábaésahozzátartozóbirtokokbaellentmondásnélkülbeiktattákbikche-iLászlót,
Pált ésPétert. azoklevélmagyartartalmikivonata(regesta)szerint:László,János, Pál,
Jakab ésPéter.8 Tehátacsaládekkortelepedettlenyitravármegyében,smégarégi
családnevükönemlítikőket.ebbőltudhatjukmegalegelsőkéntleírtötősüknevét.

számomraafentinkívülazelsőbiztosadat,amelyetfelleltemvelükkapcsolatban,
1437-bőlkeltezett(lásd:pársorrallejjebb).Tehátkörülbelülhúszévvelkésőbbi,mint
ahogyazáttelepülésükmegtörtént.

atovábbiakbanazerdahelyicsaláddalkapcsolatos,acímbenmegadottkiegészíté-
seimetamáremlítettnagyiván-félegenealógiáhozakövetkeződokumentumokalap-
jánkívánommegtenniésbemutatni:

a zerdahelyi család levéltára9 1248–1525-ig; a már idézett Történelmi Tárból
zerdahelyiMihálykiadásifeljegyzései(évszámnélkül);azerdahelyiekközöttipereske-
désjegyzőkönyve(1599);zerdahelyijánosvégrendelete(1604)észerdahelyiMihály
végrendelete1615-ből.

atovábbiakbanigyekszemidőrendbenbemutatniésfölsorolniacsaládegyesemlí-
tetttagjait,shalehet,akkorazokatbeilleszteniaközöltcsaládfába.azemlítetteknevé-
nél egy-egy leírt eseményt röviden ismertetni, amennyiben erre találtam utalást.
(néhányévszámnálazújonnanmegjelentkeresztnevekmiattazismétlődéseketnem
lehetettelkerülnöm.azerdahelyicsaládnevetatovábbiakbanZ-vel,vagyhanéhaúgy
írtákát,akkorSz-szelrövidítem.)

1437: zerdahel-i (ez a származási hely jelölése) Literatus György felesége Ilona
asszony.ezazilonaanéhaizerdahelyiTamás fiának,Mihálynak ésZsuzsanna nevű
feleségénekaleánya.(zsuzsannazentandrás-iorrosjakablányavolt.)apozsonyikáp-
talanáltalkiállítottoklevélbenfiaik:László, Mihály, Péter ésPál, leányaikpedigIlona
ésZsuzsanna.

1448:néhaiz.László édestestvérének, Jakabnak a fiaiLászló ésJános.nekikcsa-
ládinézeteltérésükvoltz.Péter, János,valamintezutóbbinakBenedek ésmás nevű
fiaiközött.(amásnevűnélnincsfelsorolás.ezekszerintjánosnakmárfelnőttkorúfiai
voltak.TalánTamás,László ésjakabtestvéreklehettek.

1462:sz.Farkas János (kettőskeresztnév)maga, felesége, testvéresennek fiai
nevébentiltakozott,mertsz.Mihály egyesbirtokaitelfoglalta (kár,hogyaszemélyek
nevétnempontosítottákazírásban).

ugyanebben az évben z.Farcas dictus János, szülei és fia,Ágoston tiltakoznak,
mivel z. Mihály a birtokon várat épített, s az ő birtokrészeiket is hozzácsatolta.

8 http://regesta.mi.btk.mta.hu/a-i%20a%20Magyar%20országos%20Levéltárban%
20őrzött%20iratokról%20készült%20regeszták/a-i-10%20diplomatikai%20Levéltár/
zerdahelyi/index.html#regeszta-398291-a-i-10%200000%208186.jpg

9 https://archives.hungaricana.hu/en/charters/search/results/?list=eyjxdWvyesi6iCjXskv
MPshcilplcmrhaGvseWkgy3nhbFx1MdblMWQgKFegMjc5KvwiKsj9&page=1&per_page=50
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Problémásavárépítésénekakérdése.ugyanisegyrésztmár1419-benistörténtróla
említés,másrésztpedigcsakkésőbbkaptakerreengedélyt(lásdpársorral lejjebb!).
elképzelhető, hogy inkább a régi kúria megerősítéséről, átalakításáról van itt szó.
KülönbenMihályhasonlóanagresszívviselkedésévelkésőbbistalálkozunk.

1465:valószínűlegakorábbanemlítettLászlóneveittújraolvasható.
szinténezenévbenMátyáskirálymegengediz.MihályésFrank(o) testvéreknek,

hogyszerdahelyenazeddigi„castellum”helyettfalakkal,árokkalésegyébmódonmeg-
erősítettváratépíthetnek.Frankónevévelcsakebbenazévbentalálkozunk.ezenvár
későbbisszerepelacsaládtörténetébenmintvitatárgya.afalu-éscsaládtörténetsze-
rintaPodmaniczky fivérek rohamoztákmegakúriáikat,ezértkérikvédekezésülegy
komolyabb vár építésének lehetőségét. állítólag azonban ekkor csupán egy torony
készültelbelőle.

1466,1469 és1472:azelsőévbensz.jános,amásodikbansz.jakabfiai,László
ésjános,aharmadikbansz.FarkasLászlóésjánospereskednekMihályésImre újabb
hatalmaskodásaésterületfoglalásaellen.

1478: az ekkor íródott oklevélből tudjuk meg, hogy Mihály feleségének a neve
Margit asszony.

1499:Mihályekkormárnemélt,mivelafeleségét,Margitotmintözvegyetemlítik.
ebbenazévbenolvashatjukafiuk,Tóbiás nevételőszörazokiratokban.

az1500.évtőlmegszaporodnakazerdahelyicsaláddalkapcsolatosanfennmaradt
nevek,adatok,évszámok,viselttisztségeikleírásai.ebbőlkövetkezik,hogyanők(fele-
ségek, lányok) nevét is mindinkább rögzítették, pontosították a férfiaké mellett. a
házasságok révén olyan, főként nyitramegyei vagy az ahhoz közeleső barsmegyei
nemescsaládokisbekerülnekatovábbileírásunkba,mint:Családi,aszúpatakiHencz,
Germendy,silyenkornéhányszóvalkiegészítjükazerdahelyicsaládtörténetet.

1504: sz.Benedek nyitra várnagya lesz, aki egyúttal amegye alispáni tisztét is
ellátja.agenealógusoktőlevezetikle„biztosan”atovábbiakbanazerdahelyicsalád
nemzedékrendjét.

ugyanebbenazévbenemlítikTóbiástelőszörmintnősembert.afeleségeCsaládi
(Chaladi) Péter özvegye, Ilona asszony. (nagy iván iii. kötetében a hölgy neve:
„Germendyeleonóra,kiutóbbz.Tóbiásnő”–valószínűlegittTóbiásmásodikházassá-
gáról van már szó.) a Családi/y család a szerdahellyel szomszédos faluról,
Családkáról10 vette a nevét, amelynek egy része a zerdahelyiek birtoka volt. a férj,
Tóbiásnevétnemjelenítikmeganemzedékrenditáblák.

1514:sz.i.György feleségeCsaládiPéterleánya,Anna.(elsőemlítés:1508.)ezzel
aházassággaltovábbnőakét,márrokonfamíliaköztikapcsolat.

1521–22:sz.benedekfiaitolvashatjukkétoklevélben:Pál, Péter, Márton,11 saz
előbbírtGyörgy.(PéterésMártonnevévelmáscsaládiforrásokbannemtalálkozunk.)

10 Családka(régenCsalád)falucskanyitraszerdahelytőldélre.szlovákneve:Čeľadince.Kiss:i.
m.i.,303.p.

11 1563:z.MártonfeleségeÚjfalussyKata.
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1524: Családi Ferenc leánya, dorottya, aszúpataki Hencz benedek özvegye.
(Másodikférje:Kis-KöröskényiMihály.)TalánőazaDorkó asszony,akirőlmajdakésőb-
biekben a második végrendeletben lesz szó, tőle is örököltek a halála után a
zerdahelyiek. abizonytalanságotazokozza, hogyott viszont zerdahelÿdorkónéven
szerepel.ilyennevűhölgyazonbannincsacsaládfán,lehetséges,hogyanévelőtagja
csupánalakhelyétjelöltemeg,nemavalódicsaládnevét.

ugyanezenévbenkeltokmánybólismerjükmegz.GyörgyésCsaládiannaakkorélt
gyermekeinekanevétis:András ésErzsébet.

ezennelmegszakadnakacsalád levéltárábólközöltokiratok.névszerintez idáig
nemszerepeltekanagyiván-félekötetbenszereplőkövetkezőutódokbenedekgyer-
mekeiközül:sebestyén,Margitésbora.

akövetkezőszemélyek,adatok,eseményekmáraTörténelmiTárbanközöltközle-
ményekbőlbővítik továbba család történetét. időbennagyotugrunkelőre,1599-re.
addigraazeddigemlítettszemélyeknagyrészeelhunyt,gyermekeik,unokáikkövetkez-
nekasorban,sakörülbelülháromgenerációnyihiánytnemlehetségessemévszámok-
kal,semacsaládfánvégigvezetni,kiegészíteni.

nyitrán kelt1599. szeptember10-énegypereskedési jegyzőkönyv,12 amelybena
családegyesérintetttagjaiszerepelnek.apervalódiokanemderülkiadokumentum-
ból.ÚjraegyMihály nevűcsaládtagellenprotestálarokonAndrás ésfia,Tóbiás, aki
nemrégérkezetthazaerdélyországból.ezaTóbiásvalószínűlegaz1504-benmáremlí-
tett Tóbiás unokája vagy unokaöccse lehetett. van egy bátyja, Ferenc, aki ekkor
erdélybentartózkodott.Különbenacsaládbólnégyfőkatonáskodotterdélyben.amár
előzőlegemlítettkétfivérenkívülJános öccse,György,valamintMihályöccse,szintén
György. (apró érdekesség, hogy a jegyzőkönyvbe bekerült az akkori szerdahelyi pap
neveis:Paulussaffarowicz.)

a következő közölt dokumentum zerdahelyi János végrendelete, amely 1604.
november7-én íródott.13 ebbőlnéhányújabbcsaládtaggalbővíthetjükazeddigieket.
Többalkalommalemlítiegynagyonközeli,kedveltrokonát,„szegénysz.István uram”-
at,akiajelzőbőlítélvemárelhalálozott.azévszámokalapjánúgyjönki,hogyi.György
ésCsaládiannaegyikfiatalabbfialehetett,bárnagyivánnálenneknemlelnianyomát,
mintahogyjánosnaksem.aggódvaszólistvánméghajadonlányainaktovábbisorsá-
ról,sajnosneveknélkül.azidősebbTóbiástiselhaltkéntírjale.jánosmásodikfelesé-
ge14 amárelhunytjókúthyMiklóslányavolt,akiekkormárszinténnemélt,csupánaz
anyósa.őkKomárommegyeibirtokosokvoltak.egyöccsérőlír,afeljebbmáremlített
Györgyről,aki„erdélybenelveszett”.Lánytestvéreitúgyemlíti,hogyhúgaim,kikközül
csakegyetnevezmeg.z.Zsuzsanna15 zékel(székely)ádámfeleségevolt,snekikvolt
egy„fiacskájuk”.végrendeletébenatöbbirokonátegyszóvalsememlíti,ezérttovábbi
kapcsolatokatnemtudunkkiépíteni.atestamentumánaktanúi(12fő)közöttviszont

12 szerémi:i.m.,543.p.
13 szerémi:i.m.,541.p.
14 elsőfeleségenyárÿLajostestvérevolt,ugyanisasógorátemlítiatestamentumban.
15 zsuzsannamásodikférjevásárdyFerencvolt.
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szerepel három távoli rokon is: johannes elefántÿ senior, Laurentius elefántÿ és
johanneselefántÿjunior.amárkorábbanemlítettz.Ferencfiának,andrásnakvolta
feleségeElefánty Ilona,16 kinekacsaládjaKálmánkirály17 idejétőlszámítnyitramegyei
birtokosnak.egynagyontávolirokonaolvashatómégaszövegben:Pogrányijános.a
nagyapjalánytestvérének,MargitnakaférjePogrányiMihályvolt,inneneredarokoni
kapcsolat.z. jános–shasonlóanacsaládmindentagja–evangélikusvallásúvolt,
ezértavégrendeletébenmegemlékezikaszerdahelyiprédikátorrólis(névnélkül)mint
örökösről.

akövetkező,családilevéltárbanfennmaradtemlékz.Mihálynak,nyitravármegye
alispánjának (említés: 1589–1620) saját kezű feljegyzéseit tartalmazza arról, hogy
családtagjaiközülkiknekésmilyenalkalommaladottbizonyosösszegeket.ezamemo-
riale(emlékeztetőfeljegyzés)keltezésnélküli,ígyújranehézségbeütközikazittemlített
személyekcsaládfárahelyezése.Körülbelülnégy-ötévetölelföl,azegyestételekalatt
pontosanösszesítve,hogyéventehányaranyforintésdénárértékettesznekkietéte-
lek.bevezetőjébenaztírja,hogymindezeketabátyjának,Pálnakmégazéletébenadta,
majdannakhalálautánafeleségénekésgyermekeinek.ebbenszerepelneksokadal-
mak,azazvásárok(Tapolcsány,Privigye),pozsonyiutazás,vásárlások(különbözőruha-
darabok,anyagok,fűszerekstb.),valamintazunokahúgamenyegzője,amelyrearuhá-
katbécsbenvásároltamegneki.valószínűlegezPálhalálautántörténhetettmár,mert
Mihály fizeti a szakácsokat, a hegedűsöket, a trombitásokat is. Pál feleségét nagy-
váthy Katának18 hívták. Családja többmegyében birtokolt: vas, Komárom, szatmár,
Trencsén–nemtudjuk,hogyafeleségmelyikágbólszármazott.anaplóbólPálnégy
gyermekénekanevét ismerjükmeg.szeretnémezeketabbanazalakban fölsorolni,
ahogyMihálynagybátyjukemlítetteőket:Suska, Gyurkó, Andráskó ésaférjhezment
Annók asszony.Közülükcsakkettőszerepelnagyivánkötetében,viszontottolvasha-
tunkegyistvánról,akibiztosannemPálgyermekevolt,hiszMihályírtvolnaróla.

végülugyanezenz.MihályvégrendeleteolvashatóaTörténelmiTárbanátírásban,
ez 1615-ben kelt. nyitra vármegye viceispánja volt, s egyben nádori ítélőmester.
Testamentumanagyonkörülményesenvanmegfogalmazva,nehézegymásmelléillesz-
teniidőbenéssorrendbenabenneszereplősokszemélynevet.ráadásulmindenférfi
„uram,uramöcsém”,mindennő„húgom”köznévvelvanemlítve,ezáltalarokonikap-
csolatoknemderülnekkipontosanmindigaszövegből.azalispánkétszerházasodott
meg.elsőfeleségeKoronthály N.amásodikpedigNyáry N.volt(egyikneksemtudjuk
megakeresztnevét.)azelsőfeleségénekemlítiafiútestvéreit(azazasógorait):istván
ésGábor19 –ezutóbbiazidőbenhalálozhatottel,mertgyermekeitárvakéntírjale.a
második feleségének pedig csak az anyját ismerjük meg: nyáry Magdolna asszony
névalakban.Mihálynagyonsokszoríregyetlengyermekéről,Mihókról,akitmindvégig

16 ilonaapja:elefántyPétervolt.
17 Kálmán(Könyves)1095–1116.
18 nagyi.:i.m.,viii.,1861,95.p.
19 nagyi.:i.m.,vi.,1860,372.p.anyáricsaládnálnemtalálniakapcsolatotazerdahelyicsa-

láddal.
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ebben a becézett névalakban említ. szintemegható, hogy apaként, férfiemberként
milyenaggodalommalgondoskodikMihókról, annak további sorsáróléséletéről.azt
kériatutoraitól,hogyfiátegyütttaníttassákamárelhaltPálbátyjaandrásnevűfiával,
tehátakétifjúkörülbelülazonoskorúésmégigenfiatallehetett.Kéri,hogyhalálaután
majdaszerdahelyitemplombantemessékelakétfeleségeközé.

nemszeretnénkeltérniacímbenmegadotttémától,ezértnemsoroljukföl,hogykik
ésmit örököltek tőle (birtokok, ékszerek,pénzösszegek, ruhaneműkstb.), csupána
családtagokésarokonoknevére,azoknakakapcsolatairafigyelünkatovábbiakban.
bátyjaavégakaratírásakormárnemélt,afelesége,akitMihály„ángyomnak”(!)nevez,
még nincs egy esztendeje, hogy szintén elhunyt. egy öccsét említi, Györgyöt, aki
„erdélyben elvesze” – a szókapcsolat többször előfordul a dokumentumokban,már
korábbanisolvashattukjánostestamentumában1604-ben.nemtudnibiztosan,hogy
egyavagykétkülönbözőszemélyrőlvan-eszó.azonbanazévszámokésarokonikap-
csolatokalapjánvalószínűsíthetjük,hogycsupánvéletlenülegyezettakét férfirokon
neve.akövetkezőkbenanévszerintmegnemnevezetthúgairólszól.előszörazokat
emeljük ki, akik vér szerinti testvérei voltak. ekkor még élt Teorek Györgyné20

(Fruzsina).Háromgyermekérőlszól:siga,nlány(későbbMéreyjánosné)ésahajadon
Treska.amásikhúg,Symonÿ Jánosné (jusztina)mármeghalt.nekikétárvagyermeke
volt, egy fiú, amásikat csak „gyermekként”olvashatjuk, tehát semanemét, sema
nevétnemismerjükmeg.abarsmegyeisimonyinevűsógoránakmegtudjukatestvére
nevétisaszövegből,mivelőisörökölt.ritkakeresztnevetkapott,Moyses. (azapjukat
isMózesnekhívták.)aharmadikhúgzsuzsavolt,férjevásárdyFerenc.bizonyáranem
éltekmár,mivelcsupánasógorarokonaiközülemlítkettőtis:Vásárdy Mihályt, annak
fiait ésGyörgyöt.21 Kiemeli,hogyreájuknemhagysemmitsem,mivelsohakedvétnem
keresték,ésnemhallgattakaszavára.elánytestvérének,zsuzsannánaknemlehettek
utódai,ugyanisnemteszrácélzástsem.

ezekutánkövetkezzenekazoka„húgai”,akikmártávolabbirokonokvoltak,azon-
ban bizonyára fiatalabbak voltak őnála, ha így említi a nevüket. egyikük „Leffánthy
Imréné (elefánthy)húgomasszony,akinekegyhajadonleányavan,suska.amásikuk
Abaffÿ Györgyné, nekiszinténegy leányavan.aharmadikpedigUyffalussÿ Istvánné,
kinekszinténvangyermeke.ezutóbbicsaláddalazerdahelyieknekrégótaéstöbbszö-
rösvoltakapcsolatuk.Márton22 feleségeÚjfalussyKatavolt(1563),akésőbbemlíten-
dőunokaöcsGábornakpedigÚjfalussyzsuzsa(1620körüliadat).bekerültavégren-
deletbeegyÚjfalussyandrásésjános23 is,viszontaztnemtudjukmeg,hogyazelőzők-
kelmilyenkapcsolatbanálltak.

20 Más források szerint 1550körülKereskényiGyörgyné, aki az első férje lehetett. ugyanis
Köreskényi Farkasra–akiGyörgy testvére lehetett–örökségül készpénzthagyott (anév
írásaváltozó).

21 avásárdykihaltnyitramegyeicsalád.
22 errőlaMártonrólcsakazÚjfalussycsaládnemzedékrendjénolvashatunk.nagyi.:i.m.,Xi.

1865,379.p.
23 anevekírásaeltérő:Wjffalusy,uyfalussÿstb.
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(rokonaimellettfelsorolja,hogyhűjobbágyaiközülkiknekmithagyörökül.Megkell
jegyezni,hogyvelükszemben isnagyonbőkezűvolt.Kikellemelni,hogy tekintélyes
összeggel támogatta a falu prédikátorát, iskolamesterét, s a templomot, amelynek
évenkéntifelújítására,építésérekülöngondolt.)

néhányszemélytmégbizonytalanabbulsikerülelhelyeznünkazerdahelyicsalád-
ban.ezekközétartozikazazIstván,akirőlmindkétfiútestvér,jánosésMihályisnagy
tisztelettelemlékezikmegavégakaratában.1604-benmárnemélt,hiszenjános,akor
szokásánakmegfelelően, „szegény” jelzővel illeti. vélhetően a nagybátyjuk lehetett,
hiszkétgyermekérőlismegemlékeznek:István ésGábor.éppezutóbbibóllehetkiszá-
mítani,hogynálukidősebblehetett,hiszGábor„uramöcsém”-kéntolvasható.Gábor
unokatestvérüknekisélegyifjabbGábornevűfia,akinekmártöbbgyermekevan.24 ez
azistvánésleszármazottaiseholnemtalálhatóakacsaládfán,sazistvánnévgyako-
riságamiattnéhamégaztisnehézeldönteni,hogymelyikszemélyrőlesikszó.(azbiz-
tos,hogynemaz1489-bensomogybanbirtokoltistvánrólvanszó,hiszazmárnagyon
rég elhalálozhatott.) a másik bizonytalan, de közeli rokon a korábban is említett
zerdahelyiDorkó asszony,akitőlföldeketörököltek.MindeztMihályGyurkónevűispán-
járahagyta.25

azerdahelyicsaládnemzedékrenditáblájátazittfelsoroltbizonytalanságokmiatt
utólaglehetetlenrekonstruálni.ezértistörekedtünkarra,hogylegalábbavalamikorélt
családtagok és rokonok nevét szinte csokorba szedve megörökítsük az utókornak.
Többokaisvanennekazemlítettbizonytalanságnak.egyrésztaz,hogyegy-egycsalád-
tagnak általában több gyermeke született, s köztük már nagy volt a korkülönbség.
Másrészt:amígalányokatnagyonfiatalon,12–16éveskorbankiházasították,addiga
fiúk–a leírásszerint–csakhuszadikévükután letteknagykorúak.addig tanultak,
semmifélebirtokfölöttnemrendelkezhettek,házasságraiscsakezutángondolhattak.

Havégigolvassukazittemlítettdokumentumokat,akkorföltűnik,hogyazerdahelyi
családbana16.századbanszokásosneveketkaptákafiúgyermekek,emiattnagyon
sokazismétlődőkeresztnév.ezalólcsupánágostonésakétTóbiáskivétel,akiknek
viszont nagyon ritka nevet választottak a szüleik. Ha az itt olvasható családneveket
tesszükavizsgálódásunkközéppontjába,akkormegállapíthatjuk,hogymindenrokon
nemescsaládmagyarnevetviselt,sazáltalábanavalamikoribirtokközpontjuk -i kép-
zősalakjábólszármazott.viszonthakigyűjtenénkavégrendeletekbenfelsoroltjobbá-
gyok,szolgák,cselédeknevét,akkorkitűnne,hogynéhánykivétellelazokmindegyike
szláv(szlovák,lengyel)családnév,keresztnévvagybecenév.

végülamásodiktestamentumbólegynagyonérdekesésritkaesetetkellkiemel-
nünk.aztírjaMihály,hogyazsámbokréten26 lakóHrusóczÿGyörgyuramházábanlakik
„a”képíró,akirőlatovábbiakbangondoskodnikell.nemisgondoltukvolna,hogya16–

24 Más,későbbiforrásokszerintistvánözvegyeamadéKatalin(1618).ifjabbGáborfia:istván,
lányapediganna,akinekférjetőkésujfalusiÚjfalussyistván.

25 az eset érdekessége, hogymindegyiknek a szlovák nevét írta le: dworcsinska kopanicza
(föld),Pawelkostrikopanicza(egyholdnyiföldrész)ésKosutowskÿLazmellettegyrétecske.

26 nagyzsámbokrétfalunagytapolcsánytólészakkeletre.
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17.századbanéltalispánolyanhiúemberlettvolna,hogyáldozarra,hogymegörökít-
tesse magát, pontosabban életnagyságú arcképét egy festővel. Természetesen az
anyagi helyzete megengedte, hogy ezt megtegye. ezt a festményt a nemzeti
Portrétárban őrzik,mérete körülbelül 67 x 85 cm.27 az ismeretlen nevű (ugyanis a
nevét nem jegyezték föl) festő arra törekedett, hogy minél hűbben adja vissza
zerdahelyiMihályarcátésruházatát.azelkészültképaljánakétkézfejkidolgozása
viszontmárelnagyolt.szerémi,adokumentumközlőjeészrevette,ésnagyontalálóan
megjegyezte,hogytalánéppenazaruhavanrajta,amelyet„Leffántÿimrénéhúgom
asszony...hajadonleányának”,suskánakhagyottörökül.ahogyírjaaz552.lapon:ez
egyfeketebársony,prémezett„nyárikissuba”,amelynek„azeleifeketegubás[für-
tösreszőtt]bársony.”

zerdahelyiMihály1615-bennagybetegenkészíttetteelavégakaratát.Mintutólag
megtudjuk,kigyógyultesúlyosbetegségéből,sfölépüléseutánmégévekig,nagyiván
szerint1620-ig(talánekkorhaltmeg?)„közpályánműködött”.

anyitraszerdahelyizerdahelyicsaládezutánélttagjaival,életükkel,viselttisztsége-
ikkel,rokonaikkal1615utánazáltalamhivatkozottnagyiván-félekötetbentaláltováb-
biadatokatazolvasó.

27 https://www.google.hu/search?hl=hu&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=703&ei=
eo2HWrzpFiGiwaL50aHgCQ&q=zerdahelyi+Mih%C3%a1ly&oq=zerdahelyi+Mih%C3%a1ly&
gs_l=img.3...2423.8255.0.9467.19.8.0.11.11.0.120.591.5j1.6.0....0...1ac.1.64.img..2.10.
692.0..0j0i19k1j0i10i19k1j0i24k1.0.y1ka_rFQs5a#imgrc=wzFse32l4u8noM:
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