
A z Aranyosi Aranyossy család. 
Komáromvármegye egyik régi birtokos 

nemes családja, mely már a mohácsi vész előtt, 
a középkorban szerepet visz. Aranyos község
ről nevezi magát, hol adomány-birtoka volt. 
A család okleveles nyoma 1290-ig megy vissza.2 

1437-ben Aranyosi Péter fia, Tamás említtetik: 
kinek felesége kistoni (kistanyi) Lökös Mátyás 
leánya, Erzsébet volt. Ennek az Erzsébetnek 
fitestvérei: kistoni Lökös János és Dániel jelen
t ik a győri káptalan előtt, hogy Aranyosi 
Tamástól fogott birák egyeztetésére 3,5, arany 
forintot kaptak és ezzel nekik eleget tett . 3 

Harminc évvel, utóbb 1467-ben nemes 
Aranyosi Kálmán a pannonhalmi konvent előtt 
kijelenti, hogy aranyosi részbirtokát 11 arany 
forintért zálogba vetette Aranyosi Andrásnak, 
Imre fiának, Aranyosi Miklósnak, Máténak, 
Zsigmondnak, Tamás fiának, (kiről az előbb 
emiitett okirat szól), Aranyosi Imrének, Mihály
nak, János fiának, Lászlónak és Gergelynek, 
Jakab fiának, Jánosnak, Orbán fiának. és Ara
nyosi Barnabásnak, Anta l fiának. Az ily tere
bélyes családfa tehát jóval korábbi eredetű és 
nemessége bizonyára az Árpádok idejére nyúlik 
vissza. Mint emlitettük, ősi fészke a komárom
megyei Aranyos volt, hol bizonyos megszakí
tással évszázadokon át megtaláljuk a családot. 

Innen költözik át a család Pozsonyvár-
- megyébe, hol több tagjával találkozunk az idők 

rendjén. Donációkat nyernek a mohácsi vész 
utáni időkben és a későbbi királyoktól is, az 
utolsót 1738-ban. 

A családi levéltár első okirata 1538-ból 
őrzi egy királyi adomány emlékét. Az érdekes 
okirat Prágában 1538. feb. 14-én (in festő divi 
Valentini martiris) kelt 5 melyben Aranyossy 
László (Nobilis Ladislai literati de Aranyas) 
részére Komárom városában házat és kúriát 

' ) V. ö. Csánki Dezső: Magyarország történelmi 
földrajza a Hunyadiak korában I I I b\i). I . 

'•') Magyarország vármegyéi és városai: Komároni-
vúrniegye 5;»i* l . 

a ) Pannonhalmi hiteles helyi levéltár 58. sz. 
*) V. o. (¡8. sz. Sörös Pongrác barátom, a rend 

főlevéltárnoka szíves közléséből 
'-) A helyenként nedvességtől átitatott és elmosó

dott szövegű oklevél, melynek függő pecsétje hiány
zik, eredetije dr. Aranyossy László komáromi ügyvéd 
birtokában. Másolata a komáromi múzeum levéltárában. 

adományoz, amely ház Mohy András és Izsák 
Gergely szomszédok közt feküdt. A házat és 
telket minden adótól és szolgáltatástól mente
siti azzal a kikötéssel, hogyha azt László vagy 
maradékai eladnák, ismét adótárggyá válik és 
kiváltságai elenyésznek. Az adományt Kerecseni 
Zalay János Komáromvármegye főispánja1' esz
közli ki Aranyossy László részére. Az oklevél 
meghagyja Komárom vármegye fő- és alispán
jainak, szolgabiráinak és adószedőinek, . . . . 
Zsófia úrnőnek és Harduch . . . . várparancs
noknak, kiknek kezén volt az idő szerint Ko
márom vár és város (apud quorum in manus 
nunc A r x et oppidum nrum Komaron habetur), 
hogy Aranyossy háza és kuriája milyen kivált
ságokat élvez, minden adó és szolgáltatástól 
mentes. 

Újlaky Ferenc egri püspök és királyi hely
tartó 1553-ban az aranyosi teleki jószágot ado
mányozza Lászlónak és Kristófnak; zovádi 
Lipóth Miklós a statutíónak ellene mond. 7 

A győri káptalan előtt 1577-ben özvegy 
Pethe Kelemenné, néhai Aranyossy Gergely 
(Orsolya leányától született) unokája aranyosi 
kúriáját Czina Andrásnak, Komárommegye 
szolgabirájának és fiainak felvallja 58 magyar 
forintért.8 Ugyanez esztendőben Aranyossy 
Tamás aranyosi kúriáját eladja Czina András
nak, mert ezen az áron szabadult meg a török 
fogságból. 

A pozsonyi káptalan előtt 1579-ben osz
tozkodnak a peres aranyosi birtokon Aranyossy 
János, László fia és másik János, Kristóf fia 
zovádi Lipóth Mátéval." Ez utóbbi egy év múlva 
eladja birtokát Aranyossy Jánosnak a pozsonyi 
káptalan előtt. 

A győri káptalan előtt 1582. évben kelt 
örökfelvallás szerint Aranyossy János komáromi 
házát 150 forintért eladja a hozzátartozó kert
tel együtt Zamaria de Speciacasa Ferdinánd 
érsekújvári és veszprémi kapitánynak, a komá
romi vár későbbi parancsnokának. Ugyanekkor 
aranyosi 50 hold birtokát is elzálogosítja Zamaria 

*) Nevét csak ebből az oklevélből ismerjük. 
')Koniáronivm. levéltára. Vegyes perek 4. 1. 11. 
' ) U. V. I . n. 
' ) L\ o 
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Ferdinándnak.1 0 1585-ben ezt a birtokát ugyan
csak Zamaria javára leköti a győri káptalan 
előtt. 1 1 

1582-ben Radecius (Radez) István egri 
püspök és királyi helytartó a távollevő király 
nevében Aranyossy László és Jánosnak, néhai 
László fiának (Araniassy de Aranyas) a teleki 
szántóföld birtokot adományozta Aranyos köz
ség mellett ; Zovádi Lipóth Máté, néhai Miklós 
fia is részes a donációban. 1 2 Ez a János és 
László az 1538-ban donációt nyert László fiai. 

A család aranyosi birtokában él pár év
tizedig ; Komáromvármegye legrégebbi nemesi 
összeírása (1623) 1 3 Komárom városában az 
Aranyossy családot, Alsó-Aranyos községben 
Aranyossy Mártont említi. 

1628-ban László, János testvére a pozsonyi 
káptalan előtt aranyosi részbirtokát vejének, 
nemes Keszey Gergelynek, Éva leánya férjének 
átadja azzal a kikötéssel, hogy azt néhai Szily 
Lőrinc, Komárommegye jegyzője özvegyétől 
váltsa ki és neki a jövedelem tizedét kiszol
gáltassa. 1 4 

Komárommegyei és speciálisan Komárom 
városi birtoklásának van még egy, az 1538-i 
donációt megelőző adata. Ez az oklevél 1508-
ban Ferenc hitvalló ünnepe előtti másodnapon 
kelt, melyben a pannonhalmi konvent előtt 
ócsai Aranyossy Benedek (Benedictus Aranyas 
de Olcha) felesége Ilona, Ambrus és János fiai 
valamint vérrokonai Máté és Egyed részéről 
is Komáromban levő házát nagymegyeri Keék 
János és fiai Márton, Anta l és Balázs és leányai 
részére felvallja. 1 5 

Komárommegyében, mint emlitettük Ara
nyoson székelt a család az Ősi birtokon. Egyik 
tagját, Tamást, említi a Pozsonyban 1570. 
április 20-án kelt oklevél, mely az ócsai Nagy 
család statutióját rendeli e l . 1 6 A z 1582. évi 
aranyosi donációról megemlékeztünk. 

1614-ben már zavarhatták birtoklásában, 
mert Mátyás főherceg Aranyossy László, György 
és István összes javait királyi védelem alá 

l 0 ) Komáromvárm. levéltára. Vegyes perek. -1.1. 9. 
K ) U. o. 
" ) Eredetije dr. Aranyossy Lászlónál 
i n ) Közgyűlési jegyzőkönyv. I . kötőt 262. 1. 
'*) Komáromvárm. levéltára. Vegyes perek 4 .1 .9 . 
, 5 ) Komáromvármegye levéltára. Regi perek G:J. 

I I I . 6. 
**) Ugyanott. 

helyezi. 1 7 1631-ben Laky János viceispán osz
tályt tesz Aranyossy János maradékai és László 
közt. A X V I I . század végén már a család egy 
tagja sincs Komárommegyében. Egy 1691. évi 
donáció néhai Aranyossy Pál elhagyott kúriá
járól intézkedik.18 

Egy 1581-ben kelt donáció szerint 19 Ara
nyossy Györgynek magvaszakadt ; később a 
család aranyosi birtokát elzálogosítja és Pozsony-
megyébe költözik. Ezt egy 1713-ban kelt örök
felvallásból tudjuk meg, amelyben nemes Nem-
sovai Imréné hitestársa, Aranyossy Kata asszony, 
kinek — apja Pál, nagyapja Ferenc, — aranyosi 
nemesi zálogos curiáját és a teleki földekből 
reá eső jussát (8 holdat) özvegy Hollósy Adámné, 
született Czakó Zsuzsanna asszonyra, Adám, 
Ferenc és Imre fiaira ruházza.2 0 Nemsovai Im
réné Aranyossy Kata felvallását azonban meg
támadta a rokonság és 1717-ben vizsgálat indul 
meg ez ügyben. Ebből viszont kiderül, hogy 
az aranyosi birtokot még László, az 1582. évi ado
mány szerzője zálogosította e l . 2 1 Ez oklevelek
ből a következő nemzedékrend készül: 

I . Aranyossy László (literátus) de Aranyas (1538) 

Kata Ilona László Mihály János Gergely 

György 

Mihály 
I 

Miklós (Nagylúcse) 1717 

1751-ben is húzódik még a per, melyet 
az Alsóaranyoson lakó Imre és Mihály, Miklós 
fiai folytatnak a Hollósy Örökösök ellen. 2- Meg
járja a megye törvényszékét, a pozsonyi kir . 
táblát, az országbírót és végső fórumként a 
királyné elé kerül a pör. 1752-ben barátságos 
egyezséget kötnek a pörlekedő felek. Aranyossy 
Mihály (Nagylúcse) köti meg Imre és néhai 
Pál testvérei, illetve ennek örökösei nevében. 
Az ősi alsóaranyosi teleki jószág visszakerül 
körülbelül másfél évszázad után az Aranyossy 
kézre. 2 3 1756-ban pedig ezer forinton vissza-

1 J ) Komáromvárm. levélt. Vegyes perek i I 9 
I f c ) i : . o. 4 I . I I . 
l B ) Fényes Klek: Komáromvármegye leirása 96. 1. 

^ *'•) Komárom várni levélt, civ. perek. U. o. 63. 

*') U. o. 64. 111. 5. 
n L\ o. 66 111. 4S. és 66. V. 15, 24, 35, 5(í. 
•») U. o. 60 V I . 10. 
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váltja az Aranyossy család nevében a nevezett 
Mihály a család tót-örkényi, újteleid, vidaházai 
alsóaranyosi és böki birtokait a nemes Hollósy 
Somogyi Ádám, Ferenc és Imre testvérektől. 2 1 

Komárommegyében a régebbi nemesi össze
írásokban szerepelnek a család tagjai közül 
1623-ban Komárom városában az Aranyossy 
család, Aranyoson : Aranyossy Márton. Ez után 
hosszú szünet áll be. 

Egy 1743-ban készült genealógia szerint 
Aranyossy Kristóf Pozsonymegye alispánja volt 
és 1579-ben Pál fia született, aki utóbb a 
királyi kancellárián jegyzői tisztséget viselt. 

A X V I - i k évszázadban még egy donációt 
nyer a család 1585 ápr. 10-én és pedig Aranyossy 
Pál de Aranyas 6 scssióra Nagylégen, Pozsony-
vármegyében.-23 Pozsonyvármegyében már koráb
ban is találunk a családnak okleveles emlékeire 2 6: 
igy 1582-ben Nagylúcsén, hol László és Mihály 
lakik- ' s amely helyen azután szinte három év
századon át bir tokol a család. 

1612-ben László, László fia meginteti 
Pálffy István pozsonyi gróf utján Szerdahelyi 
Dersffy Istvánt a kölcsön adott 40 magyar 
forintért (melyért egy egész nagylúcsei kúriát 
vett zálogba Aranyossy Lászlónak).28 Ugyanez 
a László tiltakozást jelent be a vármegyén 
Czobor Imre földesúr és provizora ellen, kik 
bizonyos nagylúcsei földeket akarnak tőle fog
lalni." 1666-ban Mihály és Ferenc donációt 
nyernek Nagylúcsén.-'' 1683-ban Aranyossy Ilona 
eltiltja három nőtestvérét nagylúcsei részjószága 
eladása ellen."""' 

Az emiitett nagylégi donációt III . Ferdinánd 
1638-ban megerősiti a család kívánságára. 

A nagylúcsei bir tokon él, mondhatnók, a 
család zöme, mely időnként ágakat bocsát k i 
magából. A pozsonyvármegyei nemesség vizs
gálatok rendjén, 1671—1673. években Mihály 
és János, 1723—1732. években idősb és ifjabb 
Miklós, László, György, Mihály Ferenc, János 

-m r . o. «(>. v i . 2-t. 
- : ) Pozsonyi lársaskáptalan levéltára.4 111.6. és 7. 
'-'') Mindezeket a pozsonyi allatokat Spalovszki 

( i y u h i barátom és levéltáros kollégám szives közlése 
után idézem. 

• ) I . o. 4. 28. 29. 
2 ' ) Komáromvárm. levélt Vegyes perek 4. I . 11. 
*) l'ozsonyvárm. kü/.gy. jkve . 1015 pag. 5. 
••) Komárofiivárm. levélt. Vegyes perek 4. I . 11. 
**) Pozsonyvárm. közgy jkve 1G8H pag. lr>7. 

Pozsoiiyvármegye levéltára Nemesség vizs
galati iratok 

és Imre, 1755—1757-ben Imre, Mihály, Gábor 
és János nemességét találja rendben, akik mind
annyian nagylúcsei lakosok. Kisfalud községben 
(szintén Pozsonymegyében) találjuk Pált (1725), 
majd Pált és Ferencet (1755). 

Nemesi bizonyságleveleket ad Pozsony-
vármegye : Aranyossy Pálnak 1738-ban Ara
nyossy András fiainak, Istvánnak (István és 
Gergely fiaival együtt) Mihálynak, Mihály fiával 
és Imrének (Győrmegye) 1756-ban.*) 

1738-ban a Kisfaludon lakó Pál, Miklós fia 
és Mihály unokája nyer bizonyságlevelet, 1739-
ben : Imre, Mihály és Gábor, 1756-ban pedig 
István, Mihály és Imre Pozsony vármegye rendeitől. 

Ez utóbbiakban a következő nemzedék
rendet találjuk: 

^1. György Miklós (Nagylucse) 
ki az I . táblán 

. A"drás "JI\ W Mihály"" 

István Mihály Imre (Kisfalud) (Alsóaranyos) 

A család pozsonymegyei lakóhelyei : Kis
falud, 1725, Kisfalud, Nagylúcse (1752 és 1755), 
mint ez a vármegyei összeírásokból megállapít
ható. A pozsonyi társaskáptalan azonban több 
okiratot őriz az Aranyossyak egyéb pozsony
megyei birtoklásáról. Az Aranyossy családot 
két községről (de Gomba, de Ortva) is irják 
a X V I I . századbeli oklevelek. 

Ezek közül az első gombai Aranyossy 
Pálnak a gombai birtokba való bevezetéséről 
tesz tanúságot 1687-ből. ; i l László és György 
1723-ban a nadasdi birtokkal kapcsolatban 
e m l í t e t t n e k . E g y oklevél a család kisfaludi 
birtokáról szól, : 8 melynek donációját Pál, az 
élő komáromi ág őse nyeri III . Károlytól 1718-
ban érdemei jutalmául. 1 

Az ortvai Aranyossyak közül Benedek és 
Ilona nevei maradtak ránk. 

Aranyossy Pál és Bálint/ 7 ' Imre ésJános , : i c 

Erzsébet és I lona ' 7 neveivel találkozunk még 
különféle ügyekkel kapcsolatban több más ké
sőbbi a "családra vonatkozó ügyirat mellett . 3 S 

*) Pozsonyvárm. közgy. jkönyvei. 1738. < vi 81 és 
17Ü15. évi Hí". 1. 

3 l ) Pozsonyi társaskáptalan levéltára 2. V I . 23. 
11687.) 2. V I . 25." 11746). 

3 0 U. o. 't. 1. <i. (\72:\). 
3 a ) U. o. H. I I . 18. (1739) és I I . 20. ^1755). 
3 4 ) Kreiletije hártyapapiron. latokba zárt, ép, függő 

pecséttel dr. Aranyossy László birtokában. 
3 5 ) Pozsonyi lársaskáptalan levéltára. 17. I . 3. 
»•) t*. o. 18. 111. 23. 
5 : ) 1'. o. 36. I I I . 27. 
" ) l \ o. 66. I I . 67. IV. 13. 67. V I I I - 32. 



Nagymagyar községben 1720-ban emliti 
a családot egy oklevél, hol Kristóf és Mihály 
szerepelnek.39 

Pozsonyvármegye 1840. évi összeírásában 
a következő Aranyossyak szerepelnek : Miklós 
özvegye, Puha Júlia, Kisfaludon; Ferenc, Nagy
budafán ; Gergely, László, István, József özvegye, 
Vendel, Ferenc és János Nagylúcsén ; István, 
Ferenc és János Nadasdon ; János és Mihály 
Etrekarcsán. 

Emiitettük, hogy a család egyik ága Győr
vármegyébe szakadt. Ez György ki a X V I I I . 
század elején költözik Kisbajcsra András fiával. 
Ez a György egy Győrben 1711 június 4-én 
kelt okirat szerint elzálogositja hat darab nagy-
lucsei szántó földjét vejének Nemes Katona 
Ferencnek (Ilona leánya urának) 30 évre 30 
forintért. A Csukár-Pakán 1752 január 22-én 
kelt osztályos egyezség szerint pedig az emii
tett György András fiától származó unokái: 
István, Mihály és Imre kisbajcsi lakosok osz
toznak Miklós maradékaival Imre és Mihály 
nagylucsei lakosokkal.*) Pozsonyvármegye 1756 
évi bizonyságlevele szerint Aranyossy István, 
Mihály és Imre Kisbajcson, Győrmegyében lak
nak. Itt megyei tisztségekre is emelkednek a 
család tagjai, igy Imre esküdt (1755) majd 
szolgabíró (1777), István esküdt, majd szám
vevő (1786). 4 0 

Az 1845. évi összeírások Aranyossy Fe
rencet említik (Győrváros), továbbá : János, 
László és Vendel nagylucsei lakosokat, akik 
nyárasdi birtokosok.4 1 1842-ben Bácsán Ara
nyossy Ferencet találjuk, Kálmán fiával. A csa
lád ma is birtokos Mindszent pusztán. 

Az 1754 55. évi országos összeírás csak 
Győr és Pozsonymegyében talál Aranyossyakat.* 2 

(Győrmegyében: Imre, István, Mihály és Ferenc; 
Pozsonymegyében : Pál, Ferenc, Imre, Mihály, 
Gábor, János). 

A X V I I I . sz. közepétől fogva azután sű
rűbben találkozunk a család tagjaival Komárom
megyében. 1752 után Ontopai Siskovics Anta l 

3 9 ) U. o. 4. V. 12 
*) Pozsony várni, levélt Nemességi iratok. A. 

X I I I . -7 
4 u ) Magyarország vármegyéi. Győrmegye 426. 1. 
*') Kiss Ferenc kartársam, í i jörvármegvc főlevél-

tárosa közlése után. 
Dr. llléssy János. Az 1754 55. évi országos 

nemesi össszeirás 39. és 78. I . 

és József, mint Ontopa urai tiltakoznak az 
Aranyossyak birtoklása, jelesen Imre és Mihályé 
ellen. 4 3 1784-ben Pált, néhai Ferenc (Kisfalud) 
fitestvérét meginti a vármegye. így Pál 1806-
ban a vármegye csallóközi járásának szolga-
birájává lesz, 1817-ben központi biztos (szol
gabírói rangban), 1847-ben esküdt, 1848-ban 
szolgabíró. Fia, Dénes tatai főszolgabíró, testvér
öccse, László, ügyvéd, a Király József alapít
vány ügyésze; ennek fia dr. Aranyossy László 
ügyvéd, a Király alapilvány ügyésze, vármegyei 
bizottsági tag, leánya Margit, Asztalos Béla 
vármegyei főjegyző felesége, Endre, tanuló. 
Az élő komáromi ág nemzedékrendje : 
I I I . Pál k i a I I . táblán 

Pál 
I 

Pál 
szolgabíró, majd ügyész 

Hoppéi Jósefa 

Dénes szolgabíró 
Csejtey Johanna 

Lásiló ügyvéd IB50--19DS. 
1. Win inger 

Jo?«fa 
2. füstér Ilona 

Margit László Imre Miklós Pál Endre 
Asztalos Béláné ügyvéd, T y i ' tanuló 

alap ügyész. 1888 1884. 1885. 

Komárommegyében Aranyos községben 
1789-ben Aranyossy Pál és Imre, 1794-ben 
ugyanezek, 1798-ban Pál, ifjabb Imre, Gergely, 
Ignác, Sándor, Imre és János fiaival, továbbá 
József, Gergely, Elek és Mihály szerepelnek ; 
1809-ben az inszurrekció összeírásában Sándor 
és Pál vannak felvéve. 1820-ban Pál szolgabiró : 
Zsigmond, Tamás, Gáspár, Dénes, Vince fiaival, 
továbbá Imre, Sándor, Gergely, Ignác, János ; 
1828-ban ugyanezek Gergely és Ignác kivételé
vel ; 1832-ben Pál f i a i : Zsigmond (katona) 
Tamás, Gáspár, Dénes, továbbá : János fia A n d 
rás, Sándor özvegye, Kósa Juliánna Vendel 
fiával, Imre és Gergely (Nagylúcse); 1847-ben: 
Aranyossy Zsigmond, Dénes megyei esküdt, 
Dénes és György kiskorú fiaival és Gáspár; 
Gergely: (Nagylúcse) : fiai Ferenc Pozsony
vármegye esküdtje és László, továbbá Vendel 
és János szintén Nagylúcsén; Ferenc és István 
Győrmegyében. 

*•) Komárom várm, levéltára. Magánjogi iratok. 
147. X V I 1. 
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Szólni kell még; az Aranyossy család ci-
merérÖl. A komáromi ág kétféle cimert hasz
nált, így Ferenc, Komáromvármegye alügyésze 
1774-ben kelt címeres pecsétjének 4 1 pajzsában 
hátsó lábain egyenesen álló oroszlánt látunk, 
mely jobbjában kivont szablyát tart. A sisak 
disze könyöklő, kivont kardot taaó kar, két 
oldalán F. A . kezdőbetűk. (Egy 1776-ban kelt 
másik pecsétje teljesen más, négy részre osztott 
pajzs, ez semmiesetre se az Aranyossyak cimere 
és rendes pecsétnyomója hiján kerülhetett az 
okiratra.) 4" 1 Pál, aki szolgabíró volt 1820-ban 
az elöl leirt cimert használja ; két évvel utóbb 
pedig egész uj cimert látunk neve előtt, amely
nek ovális pajzsmezején bástya áll, ennek nyi
tot t kapujából könyöklő és egyenes kardot 
tartó kar nyúlik k i . A bástya talapzatán három 
csillag van elhelyezve. A pajzsnak sisak disze 
nincs, három csúcsban végződik, mely hullám
vonalat határol, feletie a körirat a család jel-

* 4 I Komárom vármegye levéltára. Nemességvitató 
perek 137. I I . 8 

4 S ) U . o. 

mondata : Praemia laudant. Nem áll módunkban 
eldönteni ez ujabb cimer eredetét, mely semmi
esetre se régebbi eredetű a X I X . sz. első év
tizedeinél. 

Siebmacher egyik cimert se közli. A most 
megjelent Magyarország Cimeres Könyve I . 
kötete ellenben három cimer változatot közöl, 
köztük az i t t leirt kettőt. 4 0 

Nagy Iván munkájában az Aranyossy 
családról egy mondatban emlékezik m e g , 4 ' n y i l 
ván adat közlés híján. 

Aranyossy család él még Abaujban és 
Szepesben, nőtagjai emlitve a Vecsey és gróf 
Csáky család Ősfáin.4 3 A kapcsolatnak az ara
nyosi Aranyossyakkal okleveles nyomát eddigelé 
nem találtuk. A forbászi Aranyossy család 
1835-ben kapott nemességet. 4 ' E család Zem
plénben él. 

tábla 
4 f i ) Magyarország cimeres Könyve 1. 18 I . és 32 

4 7 ) Nagy Iván Magyarország család a i I . (>4. 
4 8 ) Turul V I I . I X . 38. 

llléssy-Pettkó: Királyi könyvek. 18 1. 

Az Aranyosi Aranyossy család komáromi ágának nemzedékrendje. 
ElsÖ oklevélben említett nyoma a családnak 1290-ben található. 

Aranyossy László »Literátus) de Aranyos 1538 don 
Előtejedi Keresztes Ilona 

Kat i Ilona I I . László (1614 Mihály Jáno: Gergely 

I I I . László György István 
Kovácsy Zsuzsanna 

Mihály don. (1656) 

György Miklós (Nagylucse' 1717. 

Pál (1755) Im-e (1755) Mihály (1755) 
(Kisfalud) Győrmegye (Aranyos) 

- — • i I szolgabirája 
István (1756) Mihály (1756) Imre (1756) \\ t p a Mihály 

Ilona András 
Katona Ferencné 

István Gergely 
(Kisbajcs) 

Győrm. I I I Pál(Aranyos> 
szolgabíró (1806) 

Zsigmond, Tamás, 
(1820) (1820) 

Gáspár, Dénes szolgabi: ó, 
(1820) (1820) 

Csejtey Johanna 

Vince 
(1820) 

Johanna Dénes György IV. László Klementina Borbála Kornélia Evelin 
Alsóborsai Csorba főszolgabíró Bognár 1850-1905 Bajnai Both CsányiCsányi Jaszer.ovai Menzel József 

Józsefné Borsodi Latinovics Ida 1. Weninger Jozefa József né Jánosne Csaployits százados neje 
Kornélia 2. Füstér Ilona Józsefne 

Margit V. László Imre Miklós 
Asztalos Béláné ügyvéd, t f 

alapitv. ügyész 1888. 1884. 

Pál 
f 

1885. 

Endre 
tanuló 

Dr. Alapi Gyula, 


