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tában kiütött tüz alkalmával összes okmányait 
elvesztette, ezen Gunda Pál pedig előfordul az 
1716. évi nemesi összeírásban. Nemességüket 
elismerték. I . 237. és IV. 137. 

Gyárfás. Gyárfás Imre, Jánosnak a fia Csa
ládon, fiai Károly, Imre és János és testvérétől 
született fiai Anta l és Ferenc és Bécsben lakó 
Mátyásnak a fia, Ferenc és ennek fia László, 
továbbá István, Istvánnak a fia, Thúron lakik, 
azután Gáspár fia, Mihály, aki Kolthán lakik, be
mutatta II . Rudolf királynak Pozsonyban 1603 
augusztus 5-én kelt Gyárfás Mihály, gyermekei 
Gáspár, Boldizsár, Zsuzsanna és Erzsébet, test
vére János és unokája György részére adomá
nyozott a nemességet megerősitő címeres le
velet, a melyet 1609-ben Komáromban hirdet
tek k i . Hogy az armális a nemesség igazolót 
illeti, erre nézve bemutatta Bars vármegyének 
1725 május 30-án kelt testimoniálisát, midőn 
Gyárfás János barsmegyei szolgabíró bemuttata 
az ősei részére adományozott említett armálist : 
Nemességük igazolása körül semmi nehézség 
nem merült fel. I . 75. és V. 28. A család cí
mere : kék szinü pajzs, alján zöld hármas halom, 
azon sárga oroszlán fején királyi koronával, 
nyitott szájjal, kiöltött piros nyelvvel, hátra 
hajlított kettős farkkal, hátsó lábaival a két 
szélső halom áll, mellső bal lábában fehér l i l i 
omot, jobbjában kétélű kivont kardot tart, nyilt 
sisak felett koronából növő oroszlán, a pajzs 
alak. Takarók : kék-arany mindkét oldalról. 

Gyarmathy. Gyarmathy Mihály Nyitrán be

mutatta eredetben II I . Ferdinánd királynak Po
zsonyban 1647 márc. 23-án Major György, Major 
Gergely és Gyarmati Bálint részére adományo
zott és ugyanazon évben Nyitra vármegyében 
kihirdetett armálisát. A leszármazásra vonatkozó
lag előadta Gyarmathy Mihály, hogy 'í Ger
gelynek a fia, aki az armálisban előforduló 
Bálintnak a fia. Mivel azonban állítását ok-
mányilag nem indokolta, bővebb igazolásra 
utasították. A család cimere : Kék szinü pajzs, 
azon zöld mező, a fölött fészkében ülő, kiter
jesztett szárnyú pelikán, jobbról félhold, balról 
arany csillag, felül egész hold által övezve 
mellett tépi és vérével fiat táplálja, a pajzs 
jobb oldala felé fordulva, nyilt sisak feletti 
koronából két ökör szarv, egyik piros másik 
kék szinü kört kiterjesztett szárnyú fehér ga
lamb, csőrében három piros rózsát tartalmazó 
ágat tart. Takarók: sárga-kék, fehér-piros. II . 
73. és V . 27. 

Gyepes. Gyepes Antal Szent-Mihályuron, fia 
József, továbbá, ennek néhai testvérétől Ignáctól 
származó fiaik, László és Imre Nagyemőkén, nem
különben másik testvérétől Imrétől származó 
fiaik, György és István Bars vármegyében lak
nak, királyi donáció alapján kétségtelen neme
sek. I . 10. és V . 168. 

Gyurák. Gyurák János és József Közép Behin-
cen laknak, ős idők óta a nemesség folytonos hasz
nálatában vannak és ugyanott Ősi birtokjoguk 
alapján kétségtelen nemesek. I I . 354. és IV. 6. 
(Folyt, köv.) R o m h á n y i J á n o s . 

A Mikszáth-család története. 
Mikszáth Kálmán régi, tudománykedvelő 

családból származott. Az 1700-as évek óta az 
ág. evangélikus papi pályán működtek elődei, 
kik teológiai ismereteik betetőzése végett 
németországi egyetemeket is látogattak. M i k 
száth Kálmán két közvetlen elődénél ugyan 
szünet állt be a tudományok művelésében, hogy 
aztán jó félszázados pihenés után egy uj család
tag, szellemének ragyogásával bámulatba ejtse 
a müveit világot s a legelsők közé irja fel 
nevét nemzeti irodalmunk aranykönyvében. 

Mikszáth Kálmánnak már az ötödik ősapja 
is Nógrádmegyeben lakott. Ez a legelső pap 
elődje Mixadt Mátyás — ki 1683. táján szüle

tett — más, előttünk ismeretlen vármegyéből 
költözött ide s ő és utódai, mint lelkészek, 
gyakran vándoroltak Nógrádmegye különböző 
községeiben. A család tulajdonképeni ősi vár
megyéjét, ősi fészkét még nem sikerült meg
állapítani. A kombinációba vehető vármegyék 
levéltáraiban s az Országos Levéltárban nincs 
róluk adat. Az iró egyizben azon véleményének 
adott előttünk kifejezést, hogy családja a hagyo
mány szerint oláh eredetű (mike szat, Mike-
szásza --- kisfalu). Erre nézve azonban semmi 
tényleges dokumentum nem maradt fenn. Csa
ládjának régi pap-tagjairól is tudomással birt 
Mikszáth, azonban az azoktól való mikénti 
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leszármazás s azoknak egymással való rokon
sága, mely Bartholomaeides 1) és Hornyánszky-) 
könyveiben is érintve van, pontosan és részle
tesen Összeállítva csak általunk kerül először 
a közönség elé. 

Mikszáth Kálmánnak a palócokról irt egyik 
régebbi közleményében (Szegedi Napló, 1880. 
évfolyam 217. szám.) olvasható a „Mikszáth 
László árultatása" cimü ballada, melyet Ő — 
mint irja — Mocsáry Pál a ) palóc népköltészeti 
gyűjteményéből vett át. Ez a török időkről szóló 
régies hangú vers igy hangzik : 

Hogy elméne Mikszáth László, 
A z akasztaófára valaó, 
Keét pej lovát kantározzák, 
Kocsi elejéebe fogják. 

Amint aztán oda ére 
Terek vezér elejéebe: 
Zibet-zabot a lovának, 
Aranyos kardot magának, 
Gyöngyös pártát asszonyának, 
A Dráskóczy Ilonának. 

Honnan gyüssz te drága uram 
Paszománnyal, ezüstökkel, 
Csomosszóval, garmadával. 
Veretes miv' fegyverekkel? 
Meé te voltál a terekkel? 

Nem voltam én ott heába 
Terek urak udvarába. 
A hegyek is elmorogják, 
A füvek, kövek elmondják. 
Jaj fektessél engem ágyba. 
Veres sújtassál kihánytba, 
Takarj fehér lepedőbe. 
Áss el a fekete fődbe, 
Mel átkos csontom kidobja. 
Dohos pönész majd befogja. 

E népballadának aligha van való alapja. 
A Mikszáthok csak jóval a török világ után 
költöztek a palócoktól is lakott Nógrádmegyébe, 
de ott sem palóc falvakban laktak, hanem a 
„tótság"-on, noha itt is palócosan beszélnek, 
akik magyarul tudnak. Kérdés, hogy eredetileg 
Mikszáth (tulajdonképen Mixadt) nevűről szólt-e 
az ének, avagy nem ujabb gyártmány-e, mint 
p l . egyik-másik Thaly-féle kuruc ballada . . . ? 

l ) Memoriae Ungarorum. 
•) Beitrage. 
s ) A Mocsáryak közül tudtunkkal István — jelen

leg honvéd-alezredes, kamarás — foglalkozott egyidőben 
a palóc népköltészettel. 

A Mikszáth-család első ismert őse az 
1650. kürül született Mixadt Mátyás volt, kinek 
hasonnevű fia 1707. március 22-én avattatott 
ág. evangélikus pappá Zabler Jakab püspök 
által. A zemplénmegyei pazdicsi egyház hivta 
meg őt lelkészéül. 

A tiszai egyházkerület avatási jegyzökönyve 
és Schulek : Collcctanea cimü gyűjteménye (28. 
k. 432. 1.) feljegyezte, hogy Mixadt Mátyás a 
hasonnevű atyának és Katalin nevű anyának fia 
14 éves koráig szülőföldjén (in patria) nevel
kedett. 1694-től kezdve négy éven át a kor-
ponai iskolában tanult, a syntaxisban Alb in i 
Sámuel, a rhetorikában Dubovszky volt a tanára. 
1701-ben Lőcsére ment s ott három évig Günt-
her Sámuelnél, majd Eperjesen másfél évig Rezik 
Jánosnál tanult s végezte a teológiát, mígnem 
24 éves korában pazdicsi pap lett. 

Az emiitett forrásokból azonban a leg
fontosabb adat — Mátyás szülőhelye — hiányzik 
s a fenti tanintézetek esetleg meglevő egykorú 
anyakönyveiből sem lehetett ezidőszerint annak 
nyomára jönni, a régi iratok rendezetlensége 
miatt. Azon egyházak anyakönyveiben, ahol 
lelkészkedett, sok latin feljegyzés maradt tőle 
is, róla is, de szülőföldje sehol nincs megnevezve. 

Mixadt Mátyás Pazdicsról két év múlva 
1709. szeptember 9-én a sárosmegyei Komlós-
keresztesre ment lelkésznek. Itt azonban az 
akkori vallásügyi zavargások közt 1714-ben 
Semsey György által „privato odio" elmozdit-
tatott állásából s Öt éven át kápláni minőség
ben működött a gömörmegyei Ratkón, majd 
Ácson, ahonnan 1719-ben a nógrádmegyei 
nagykürtösi egyház hivta meg lelkészének. Ettől 
kezdve a család Nógrádmegyében gyökeresedett 
meg. Mátyás Nagykürtösről, (hol Sztranyavszky 
János, a későbbi esperes lett az utódal, 1728-ban 
a megyebeli Polichnóra (ma Parlagos), majd 
1740-ben Sámsonházára választatott meg. Itt 
1754- ig lelkészkedett. Azután nyugalomba vo
nult a szintén pap fiához Turopolyára. Itt halt el 
1755- ben 72 éves korában. Egy feljegyzés (Schu
lek 28 k. 432 1.) 90 évesnél idősebbnek mondja, 
ami azonban túlzás lehet, mert iskoláit igy felnőtt 
férfikorában végezte volna s ez esetben Őneki 
1665. előtt, atyjának pedig 1635. táján kellett 
volna születnie. 

M . Mátyás még Sárosmegyében alapított 
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családot, nőül vcvén Egyedy Erzsébetet, akitől 
1713-ban Komlóskeresztesen (Chmelov) szüle
tett Sámuel nevű fia, aki a családot tovább 
terjesztette. 

Mixadt Sámuel iskolai tanulmányait Sátor
aljaújhelyen kezdte Fabricius vezetése alatt. 
Azután Besztercebányán tanult Simonides Páltól 
és Weigelius Jánostól. 1740. október 1-én a 
wittenbergi egyetemre iratkozott be s ott Zeibich, 
Hafferung, Hoffmann, Hassen, Boden, Bos és 
Wernsdorf tanárokat hallgatta. Két év múlva 
haza jőve, Felsö-Sztregovára, majd kevés idő 
múlva 1743. augusztus 27-én Polichnóra válasz
tatott meg papnak, honnan atyja pár évvel 
előbb távozott el. Papi hivatalába Ambrózy 
György püspök iktatta be. Polichnóról 1749, 
augusztus 20-án a turopolyai (ma túrmezei) 
egyház hivta meg. Itt hirdette az Úr igéit 1771. 
április 18-án, 58 éves korában bekövetkezett 
haláláig. A Turmezön ma is fennálló templom 
ő alatta, az ö buzgólkodásából épült. A Szinó-
bányán tartott esperességi gyűlésen 1759-ben 
körlelkésszé (dékán) választották őt érdemeinek 
méltánylásául. 

Sámuelnek a régi papcsaládból való Bart-
holomacides Zsuzsanna volt a neje. Három fiók 
ért emberkort, mind a három pap lett s előze
tesen mind a három külföldi egyetemet végzett. 
A legidősebb szintén Sámuel nevű, ki Mikszáth 
Kálmánnak szépapja volt, Polichnón a szülő
falujában kezdte meg az iskolákat Sutoris János 
mester melleit. Majd Körmöcön Karpe János-
Frigyes, Pozsonyban pedig Sztrecskó János-
György és Benczúr József voltak a tanítói. 
1767. október 4-én „üdvözölte" a wittenbergi 
egyetemet. 1769. decemberében felsösztregovai 
pap lett. 1781. március 18-án Nagylamra, 1783. 
november 1-én Turopolyára ment hasonló minő
ségben. Itt halt meg 1785. március 4-én. 

Testvére János (szül. 1749. Polichnó) 
Turopolyán, KörmöcÖn, Losoncon, Pozsonyban 
tanult, majd 1771. október 13-ától kezdve a 
hagyományos wittenbergi egyetemen hallgatta a 
hittudományokat. Hazatérve két éven át Platthy 
Abrahámmnénál, majd Radvánszky György 
fiai mellett volt nevelő jóidéig, Radványban. 
Később elfogadta a dobrocsi (ma dabari) egy
ház meghívását s 1783. november 22-én iktat
tatott lelkészi állásába Csernyánszky János 

püspök által (ki korábban nagykürtösi pap volt) . 
1813. január havában hunyt el nőtlenül. A hallei 
egyetem magyar könyvtárában két latinnyelvü 
epigrammája maradt fenn, melyeket Bodiczky 
András és Liptay Jakab emlékalbumába irt, 
mint dobrocsi pap 1797-ben, illetve 1805-ben. 

A harmadik testvér, Dániel 1752. május 
4-én született Turopolyán. Iskoláit szülőfalujá
ban, majd Körmöcön, Pozsonyban végezte. 
1774-ben a jénai egyetemen találjuk őf. Az 
előző évben kelt, útlevél iránti kérvénye, mely
ben már Mixáth-nak irja magát, feltalálható 
Nógrádmegye levéltárában. (1763. S. 60.) 

Tanulmányai befejeztével harmadféléven át 
Prónay Pál gyermekeit tanította. 1778-ban a 
körmöcbányai iskolához hivták meg rektornak. 1) 
Két év múlva lónyabányai pap lett. Ezen állá
sában hunyt cl 1790. december 12-én váratla
nul. Az ág. cv. egyetemes egyház budapesti 
levéltárában egy cím nélküli régi kéziratos latin 
könyvben az van róla feljegyezve, hogy az 
egyházi dolgokban és a történettudományokban 
egyaránt kiváló volt. Érdeklődött családjának 
eredete iránt is, ez onnan sejthető, mert címe
res pecsétnyomót vésetett. Penmaradt címeré
nek forrását — sajnos — nem ismerjük. Neve-
lősködése alatt ö, mint testvére is, előkelő 
nemes urak társaságában fordult meg, ami sok 
tekintetben előnyére vált. 1786-ban, mint lónya
bányai lelkész, az egyházmegye jegyzőjévé 
választatott. Egy a Mikszáth családnál ma is 
meglevő nagy kéziratos latin könyvben (Hudi-
cius : Függelék a nógrádi ág. ev. egyházmegye 
történetéhez) több dékáni körlevele maradt 
fenn, melyek gördülékeny irálya iroi gyakor
latról tesz tanúságot. 

Mixadt Dániel kétszer nősült. Első nejétől 
Veiner Annától két gyermeke született : Vilma-
Katalin és Ferenc-Miklós. Jezsovics Annával, 
Jezsovics Pál szobotisti (ma Ószombat, Nyitra-
megye) első lelkész leányával Szobotiston 
kötött második házasságából Eszter és Zsuzsanna 
leányai származtak. A négy gyermek közül csak 
az 1788. október 29-én született Eszterről van 
további adatunk. Ő Szeleczky István birtokos
hoz ment feleségül. 

E klasszikus műveltségű pap-elődök cm-

' ) A körmöczbányai régi iskolai jegyzőkönyv is
mertetve a B a r s i Ellenör 1ÍMM) nov. 21-i számában. 



léke gyakran szeme előtt lebegett az iró Mik-
száthnak is. A falujába elzárkózó, egyedül 
családjának és híveinek élő, feddhetlen életű, 
komoly pap-tipust jellegzetesen és érdekesen 
megrajzolta Mikszáth Kálmán több munkájá
ban, igy a Szent Péter esernyőjé-ben és Pra-
kovszky-ban. 

A fenti három testvérrel bezárult a Mik-
száth-családban a papok sorozata. Tudomásunk 
szerint csak a legidősebbnek, Sámuelnek ma
radtak fiutódai Gerengay Zsuzsanna nevű fele
ségétől, a jeles körleveleket (currentales seni-
orales) szerkesztő Gerengay Márton lesti pap 
és esperes leányától. Közülük Sámuel, k i már 
ezen a keresztnéven harmadik volt a famíliá
ban, még Felsősztregován született 1778-ban. 

Az üde szépségű sztregovai völgy ekko
riban csendes álmokat ringatott kebelén. Csen
des, pihentető, termékenyítő álmokat, melyek 
két-három emberöltő multán csodás valóra 
váltak. Az alsósztregovai tornyos várkastélyban 
ekkoriban látta meg a napvilágot idősebb 
Madách Imre, Az ember tragédiája írójának 
atyja, 1781-ben, tehát három esztendővel későb
ben, mint Mikszáth Kálmán nagyatyja a szom
széd falu parókiájában. Bizonyára ismerték 
egymást az elődök. Érdekes, hogy Nógrádmegye 
két legnagyobb írójának családja egymással 
nemrégiben vérségi összeköttetésbe is jutott , 
amennyiben a költő Madách Imre egyik nővé
rének, Huszár Józsefnének dédunokáját Mikszáth 
Kálmán ifjabb fia, Albert vette nőül. 

A Felsősztregován született Mixadt Sámu
elnek egyik bátyja József (sz. 1774.) és két 
nővére még Felsősztregován, a legkisebb testvér 
Dániel pedig már Nagylamon született (1782). 
III . Mixadt Sámuelnek már — úgy látszik — 
nem volt kedve a tudományos pályához. Ő és 
fiai kisbir tokukon gazdálkodtak, földet béreltek, 
korcsmát, mészárszéket tartottak. Sámuel a 
szülőfalujából Nagykürtösre költözött, hol szép
apja, Mátyás egy évszázaddal azelőtt lelkipász
torkodott . Itt vette nőül Turcsányi Zsuzsannát. 
Ez öt, k i 1830-ban hunyt el, még 23 évvel 
túlélte s már Szklabonyán van eltemetve. Itt a 
Kürtöspatak habjaitól körülzsongott kis faluk
ban, Nagy- és Kis-Kürtösön, Ebecken, Szklabo
nyán lett igazán otthonos a mult század első felé
ben a Mikszáth család, az ottani gyökeres csalá

dokba való beházadosás folytán. A jó palócok
ban s más halhatatlan müvekben annyit emle
getett Csoltó, Bodok, Krisnóc stb., a Bágyi 
patak partján fehérlő falvak, melyeket Mik
száth csillogó fantáziája misztikus varázzsal vont 
be, valójában mind a Kürtös völgyének emlí
tett községeivel azonosak. 

Mikszáth Kálmán elődei — mint látjuk — 
mind magyar családokból nősültek s lassanként 
a magyarnyelvű tájak felé húzódtak. Míg Po-
lichnó, Turopolya, Felsösztregova, Nagylam 
napjainkban ís csaknem teljesen a „tót atya
fiakétól lakott kézségek, addig Nagykürtösön 
és Szklabonyán már magyar nyelvűek is laknak 
kisebb arányban. Ebecknek pláne a fele ma
gyar (nem palóc ugyan, mert ezek Nógrád
megyének másik részében laknak, de a palóc 
névvel ezek sem dicsekszenek). 

Mixadt Sámuelnek és Turcsányi Zsuzsan
nának idősebb fia János volt. O midőn 1873 
február 18-án elhalt, 65 évesnek van feltüntetve 
az anyakönyvben, tehát 1808. táján született. 
Születése a nagykürtösi anyakönyvbe nincs be
jegyezve — valószínűleg másutt laktak még 
akkor a szülei, — ifjabb testvérei (Sámuel, 
Mária, Anna) azonban itt vannak anyaköny
velve. A vármegye levéltárában több hiteles 
irat emliti Mixát Jánost, valamint édes anyját 
Turcsányi Zsuzsannát, Mixát Sámuel özvegyét 
(VI . 1834, 3. és V I . 1839, 12.) 

M . János a szomszédos nemes községből, 
Ebeckröl házasodott. 1841. március 16-án vette 
nőül Veres Máriát, Veres Sámuelnek és Frenyó 
Juditnak 1823 október 2-án született leányát. 
Veres Sámuelnek másik leányát, Zsuzsannát 
ugyancsak Mikszáth Jánosnak öccse, Sámuel 
vette el 1847-ben, ki akkor Kürtösujfaluban 
lakott. Mikszáth Jánosnak és Sámuelnek még 
három leánytestvére is volt : Zsuzsanna, Mária 
és Anna, kik a közeli falukba mentek férjhez. 

A Mikszáthokkal kétszeres sógorságba 
jutott Veres-familia a közbirtokos nemességhez 
tartozott. Az ebecki és alsózellöi ág ugyan 
szerényebb viszonyok közt élt, de volt a csa
ládnak Horpácson és másutt vagyonosabb ága
zata is, melyből később egy alispán, képviselő 
és kamarás is származott. Nemeslevelük a 
nógrádmegyei levéltárban van, 1659-ben kelt. 

Nincs kizárva, hogy a Mikszáth-család is 
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nemes eredetű, de a pap-elődök — Dániel k i 
vételével - - nem igen törődtek vele. A nem 
papi állású utódok sem próbálkoztak az igazo
lással, igy persze nemesi jogokat nem élveztek. 
A lónyabányai pap, Dániel, annak idején a neve 
kezdőbetűivel (D. M.) ellátott címeres pecsét
nyomót használt. Leányának, Eszternek 1811 
ápril 16-án Nagyszombatban kötött házassági 
szerződésén fenmaradt ezen cimeres pecsét, 
mely kerekded paizsban dárdát, vagy buzogányt 
tartó vitézt ábrázol. Sisakdisze ugyanez az alak, 
deréktól kinőve. Mellette a betüjegyek. (Szeleczky 
Andor honvéd-hadbiztosnál Budapesten.) Ez a 
cimer az 1821-ben korán elhunyt Mikszáth 
Eszter, férjezett szeleci és boconádi Szeleczky 
Istvánné síremlékén ís ki van vésve férje cimere 
mellett, a Szeleczkyek somorjai sírboltján. 

Ezen Mixadt Dániel lónyabányai lelkész
nek hivatalosan használt korábbi pecsétje, mely 
a nógrádmegyei levéltárban egy anyakönyvi 
kivonaton fenmaradt, monogrammot mutat s az 
erre helyezett korona mellett különböző papi 
jelvények : békegalamb, csillag, pásztorbot 
láthatók. 

A család egyik nőági utódánál is fen
maradt egy állítólag Mikszáth-féle pecsétnyomó, 
mely az alábbi cimert ábrázolja : a paizs felső 
balsarkából fellegek közül kinyúló, mérleget 
tartó emberi félkar; sisakdisz : szárnyas föld
tekén álló Fortuna istennő, kiterjesztett karok
kal, a széltől duzzadó vitorlát tartva. Ez a 
cimer azonban a Zólyom, Nógrád és Zemplén 
vármegyékben elterjedt Matula vagy Matolay 
családéval azonos (1693-ban adományoztatott). 

Mikszáth egy levelében vadkecskét emlitt 
címeréül, azonban valószínű, hogy itt az anyai 
elődök cimeralakjára gondolt. 

Pestmegye levéltárában 1770-ből egy 
Mikszády Jánnosnak ilyen cimerü pecsétje lát
ható : há rmáf jBmon könyöklő kar kivont kar
dot tart. A nevezettnek lakóhelye azonban 
nincs feltüntetve s ilyen nevü családról több 
feljegyzés nem ismeretes. 

A fentebb emiitett Mikszáth János Nagy
kürtösről a felesége révén előbb Ebeckre, 
majd onnan a szintén szomszédos Szklabonyára 
(ma Mikszáthfalva) tette át lakását s itt elébb a 
templom közelében a mai Kalmár-féle bolt he
lyén lakott, később pedig a falu végén levő 

tágasportáju házba költözött, amely most emlék
táblával van megjelölve. Itt Szklabonyán, még 
az előbbi lakásában született fia Kálmán, ki 
családját országos hirre emelte. Születési éve 
a róla szóló életrajzi munkákban tévesen van 
1849-re téve. A Szklabonyához illetékes 
nagykürtösi ág. ev. egyház anyakönyvéből 
világosan kitűnik, hogy Mikszáth Kálmán 
1847 január 16-án született. Atyja Mixadt 
János, anyja Nemes Veres Mária néven van 
beirva. Mikszáth állítása szerint ő tulajdon
képpen a zólyommegyei Tótpelsőcön született, 
hol akkor szülei rokonlátogatóban voltak. De 
már otthon keresztelték meg. Tótpelsőcön 
tényleg laktak azon időben Mikszáthok, kik 
Kálmán nagyatyjának, Sámuelnek idősebb test
vérétől, az 1774-ben még Felsősztregován szü
leteti Józseftől származtak. Ezen József később 
Losoncra költözött; ott született hasonnevű fia, 
ki később Zólyommegyében a Tótpelsőccel 
szomszédos bábaszéki iskola rektora s egyúttal 
ugyanott jegyző is lett. 1826 április 3-án vette 
nőül Huszágh Zsuzsannát Ribáról. Mikszáth 
József 1849-ig viselte Tótpelsőcön a jegyzői 
tisztet. A szabadságharcban való részvétele 
miatt később vizsgálatot indított ellene a hadi
törvényszék, a zólyommegyei levéltár adatai 
szerint. Midőn 1853-ban a pozsonyi katonai 
kerületi parancsnokság (Militár-Districts-Com-
mando), amely alá akkor Zólyommegye is tar
tozott, elrendelte a politikailag kompromitált 
egyének összeírását, ezen összeírás III. rovatá
ban azok közt, akiknek ellenében a megindított 
eljárást beszüntették, említve van Mikszáth 
József volt tótpelsőci jegyző is, ki itt tévesen 
Sámuelnek van irva. A rendőrségi (politikai) 
jegyzetben ez van utána i rva : „Nyugodtan 
viseli magát és nem ad gondra okot" (verhal-
tet sich ruhig, und gibt zu keinem Bedenken 
Anlass). 

Ezen jegyzőnek idŐsebbik fia volt dr. 
Mikszáth János breznyóbányai főorvos, királyi 
tanácsos, kivel az iró is jó rokoni barátságot 
tartott fenn. Emliti is őt egyik elbeszélésében. 
Ennek öccse volt Miklós, kinek Gyula nevü 
egyik fia (szül. 1871 Tótpelsőc) jelenben 
Máriabesnyőn főkönyvelő. 

Mikszáth Kálmánnak 1860-ban született 
öccse, Gyula dohánybeváltási tisztviselő Kálká-
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polnán. Vol t egy Mária nevü nővérük is, ki 
mint viruló szép hajadon, 16 éves korában hunyt 
el 1867-ben. Menyasszonya volt Kaszner Lajos 
mérnöknek, k i akkoriban tagositási felméréseket 
végzett a faluban s eközben beleszeretett 
Mikszáth Máriába. Sajnos, hogy a keletkező 
uj frigynek, a reményes jövőnek elébe vágott 
a zord kaszás. Márvány sirkő emelkedik az ifjú 
leány bekerített sirja felett a mikszáthfalvai 
akácos temetőben, hová az 1873-iki kolera 
idején a szülők is pár havi egymásutánban Örök 
nyugalomra tértek. 

Mikszáth Kálmán 1872-ben kis ideig a 
vármegyei szolgálattal próbálkozott meg 
Balassagyarmaton. Ugyanitt a következő évben 
lapott is szerkesztett Harmos Gáborral. Majd 
nőül vette Mauks Mátyás főszolgabíró leányát. 
Ilonát. Azután jó időre bucsut véve Nógrád-
megyétől, elindult küzdelmes, de szédítően 
magasba szökkenő irói pályafutására, melyet a 
király Ő felsége is a Szent István-renddel járó 
méltósággal ékesített fel. 

A család leszármazását a mellékelt táb
lázat tünteti fel. 

A M i k s z á t h - c s a l á d s z á r m a z á s i t á b l á j a . 
M Í A Í U I I I . Mátyás 

szül. 1650. körül 
Katal in 

I I . Mátyás 
ág. ev. pap 

szili. 1683. k'íriU 
j- J755. Turopolya 

Kgyedy Erzsébet 

1. Sámuel 
pap 

szül. 1713 Komlóskeresztes 
i 1771 ápril. 18. Turopolya 
Barlholomaeides Zsuzsanna 

I I . Sámuel 
pap 

t I78">. márt-, t. Turopolya 
Gerengay Zsuzsanna 

1. János Zsuzsanna 
pap 

szül. 1719. l 'ol ichi io 
t 1813. j an . Dobrois 

(MixáUY) I . Dániel, Pál, 
pap f 

szül. 1752. május 4. Turopolya 
t (790. dee. Lúnyabánya 

I . Veiner Anna 
I I . Jezsovks Anna 

Mihálv. 1. József. 
+ t 

Mária. I I . József 
sz. 1772. sz. 1774. Felső-

sztregova 
Zsuzsanna 

Zsuzsanna " I I I . Sámuel I I . Dániel 1-tölVilma.Ferenc.Il-tólEszter,Zsuzsanna 
sz. 1776. sz. 1778. Folsősztregova s/ . .1782.júl i28. sz. 1788. 

11830.JÚI . 17. Nagykürtös Nagylam oki '29. 
.Marsi'hal Zsuzsanna "{" 1821. 
Losmu-lúgár Szeleczky István 

Túrosán vi Zsuzsanna 
esk. 1803.iebr. 1. Nagykürtös 
t 1853. aug. 4. Szklabonya (MiksiMI.) III. József (Sámuel) 

lótpelsóVi jegyző 
szül. Losonc (Mixát) I I . János, Zsuzsanna. 

Huszádi Zsuzsanna ^ j i . JS08. körül Nagy András 
esk. 1820. ápril. 3. f ! 8 7 3 ápr.l8.Szklabonva Kálnó, 

Veres Mária 
esk. 1841. márt. Iß. Lbevk 

'foson c a 
I . Miklós I I I . Ját.í>*J dr. 

k i r . tanácsos,főorvos J 1873. júl i 14- Szklabonya 
breznóbánya 

IV. Sámuel, 
sz. 1811. május 23. Nagykürtös 

t 1819. jún. 12. 
Veres Zsuzsanna 

esk. 1847. j ú l . 8. Kisújfalu 

Mária. Anna 
sz. 1810. sz. 1829. 

I I . Miklós I I . í iyula 
Hevcspásztó főkönyvelő 

| Máriabesnyön + 1844 szépt. 30 
ii.üklii iv.Jinu i»Jíwi R / - 1871.^1 .8 . 

ttiuujiumi Tótpelsík 
Osztroska Margit 

Amália (Mikszáth) Kálmán, 
sz. 18-13. okt. 13. író szül 
Kbec;.k a Szent István-rend kiskeresztese t 

sz. 1817. j an . 1Ü. Szklabonya 
f 1910. máj. 28. Budapest 

Farkasfalvai Mauks Ilona 
esk. 1873. j u l . 13. 

Mária, 1. Gyula 
, 1851. j an . 6. dohánybeváltási 
18G7. j u n . 11. tisztviselő 

sz. 1860. nov. 11. 
Csenke Gabriella 

János. Aranka 
Gulyis Józicf 

Ilona Kálmán-Péter, 
szül. 1906. sz. Balassagyarm. 

iún.«2.Bpesl jan.3 .Bpest. 1874. aug. 2 
J f 1874. aug. 5. 

I I I . Gyula 
szili. 1904. 

Kálmán-László dr. 
ügyvád 

sz. 1885. ápr. 28 Bpest 
Földes Lívia 

esk. 1913. márc. 11. Bpest ! 
Antal-László 

sz. 1914. j an . 26. Budapest 

H l . János-László 
szül. 1886. Bpest 

f 1890 ápr. 22 Bpest 

Albert dr. 
m i n . s.-togalmazó 
sz. 1889 ápr. 3. Bpest 
Kozmái Kun Anna 

esk. 1913. ápr. 28. Bpest 

Miskolczy-Simon János. 


