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A nagyjeszeni Jeszenszky-családnak a 
medve, a kisjeszeninek pedig a dámszarvas a 
fo címeralakja. Ez a dámünő van feltüntetve a 
Pavlovics-Jámbor család részére II . Lajos k i 
rálytól adományozott cimerben 1) s a nagyje-
szeni templomban látható régi szines címer-
képen is. Turóc- és Nógrádmegye levéltáraiban 
is maradtak fenn a családnak címeres pecsét
lenyomatai, melyek a nyakán nyíllal átlőtt 
dámszarvast ábrázolják. 

' ) Turul, 1909. 1. 28-, szines melléklettel. 

A kisjeszeni Jeszenszkyek (Simkovics-
ágának) hitelesen megállapított címere : 2 ) Vörös 
mezőben zöld pázsitból kinövő tölgyfa előtt 
nyakán hátulról ezüst nyíllal átlőtt ter-
mészetesszinü, jobbfelé ugró dámvad; a pajzs 
felső jobbsarkában arany csillag, balsarkában 
ezüst növő hold lebeg. Sisakdísz: a pajzsbeli, 
nyíllal átlőtt dámvad a koronából kinőve. A 
sisak takarója mindkét oldalt vörös-ezüst. 

Miskolczy-Simon János. 
•) M. kir. belügymin. 68725|1906. és 153139(1912. 

sz. a. hitelesítve. 

A Haláchy család címeres nemes levele 1507-ből. 
A Magyar Történelmi Társulat tudvelevöleg f. 

•évi augusztus hó 23-án és folytatólagosan Trencsén vár
megyében, Trencsén-Teplicen, ezen a történeti okmányok
ban igen gazdag és természeti szépségekben bővelkedő 
vidéken, a kiies Vág völgyében fogja tartani rendkívül 
érdekesnek ígérkező vándorgyűlését, amelyre már ez al
kalommal is külön felhívjuk tagtársaink figyelmét. 

A részletes programmot a »Századok« 
legközelebbi száma hozza. A vándorgyűlés elő

készítése céljából dr. Iványi Bélával, a Történelmi 
Társulat főtitkárával Csejtén, Vágujhelyen, Beckón és 
Kocsócon járván, ezen kutatási utunkban Vágujhelyen 
Haláchy Rezsőnél, az ottani jegyzőnél érdekes leiéire 
bukkantunk. Megmutatta nekünk a család eredeti, közép
kori már régi nemességüket megerősítő cimeres nemes 
levelét, ép és sértetlen állapotban, melyet a család 1507. 
évi Szent Borbála napján (december hó 4-én) kapott II . 
Ulászló k rálytól. E'ső említés a családról 
1222. évben történik. A család igéretét bírjuk, hogy 
fényképészeti uton sokszorosítani fogja az érdekes armá-
lisl és akkor bű reprodukcióját fogjuk közölni. 

A család címerében egy, Dalmácia címeréhez 
hasonló oroszlán IVj látható. A cimer a következő: 

Egyenes, vorösszinü, csücsköstalpu pajzs mezejéből 
fehér (ezüst) oroszlán fej néz szembe a szemlélővel, ny i 
tott szájából vörös nyelvét kiöltve, fején arany íoronát 
visel. A zárt fekete sisak nyakát aranylánc, tetejét pedig 
két sasszárny — ezüst-piros szinü - díszíti. Foszlányok 
két oldalon piros-ezüst, ezüst-piros. 

Ezen armális után festett cimernagyitott alakban Nyitra 
vármegye levéltárában található, melyet a család oda 
beküldött. Az érdekes armális szövege a következő: 

Nos Ladislaus Dei gracia iíex Hungáriáé et Bohemiae 
etc memóriáé commendamus tenoré praesencium signifi
cantes quibus expedit universis quod nos cum ad supplí-
cacionem fidelis nostrí Magnifici Johannis Podmanyczky 
magisiri cubiculariorum nostrorum per eum pro parte 
i idelium nostrorum Nobilium Francisci de Halach servi-
toris sui ac Casparis Slhanislai et Ladislai de eadem 
Halach Majestati nostrae propterea porrectam, tum vero 
pro fidelitate et fidelibus serviciis eorundem Francisci 

Casparis Slhanislai el Ladislai per eos saerae imprimís 
huius regni nostri Hungáriáé coronae deinde etiarn 
Majestati nostrae pro locorum et tempurum varietale 
cum summa fidetilatis perseverancia exhibita et impensis 
eosdem Franciscum Casparem Slhanislaum et Ladislaum 
de Halach quamvis a nobilibus ortos parentibus ex 
certa nostra sciencia et animo deliberato denuo tamen et 
ex novo duximus iiobilitundos et cetui veronwn regni 
nostrí Hungáriáé nobilium rursus aggregandos et eonnu-
merandos et insuper in signum huiusmodi nobiíitatis haec 
arma seu nobiíitatis el honorum insignia quae in principio 
praesencium literarum nostrarurn suis appropriatis colo-
ribus pictoris artilicio designata sunt et distinctius expros-
sata eisdem Fr. neisco Caspari Sthanislao et Ladislao de 
Halach ipsorumque heredibus ac posteritatihus universis 
dedínms donavímus et contulímus, imo ex abundancia et 
plenitudiue nostrae regiae potcstatis concedimus el prae-
sentíbus elargímur, ut iidem Franciscus Caspar Sthanis-
laus et Ladislaus de Halach ipsorumque heredes et 
posteritates uuiversae praeattacta anua seu b o r o m m 
insignia more alíorum nobilium regni no»tri arnns ulen-
cium a modo in posterum ubique in prelíis hastiludiis 
torneamenlis duellis et aliis ómnibus exerciciis nohiüta-
ribus et militaribus nec nmi sígillis velis cortínis annulis 
et generaliter in quarumlibet rerum et expedicíonuin 
generibus sub merae et sincerae nobiíitatis titulo Ierre 
gestare omnibusque et singulis graciis houonbus et liber-
tatibus quibus ct'teri Nobíles regni nostri quomodocunque et 
qualitercunijue de iure et consuetudine utuntur utí írui 
et gaudere possint et valeant harum nostrarum quibus 
secretum sigillum nostrum quo ul rex Hungáriáé uli inur 
est appensum vigore et testimonio literarum mediante. 
Dátum Budae in festő beatae Barbaráé Virginia r t Mar-
tyris Anno Domini Millesimo Quingentésimo seplimo 
regnorum Hungáriáé ele anno décimo octavo Bohemiae 
vero trigésimo octavo Kelacio venerabilis Magistri l ' h i -
lippi More prepositi Secretarii Kegiae Meriastatis Ph. More. 

E helyen megemlítjük, hogy ugyanott még két 
érdekes középkori oklevelet találtunk. 1523-ból és 1528-ból, 
ezeket lapunk legközelebbi számában fogjuk ismertetni. 

Közli: R o m h á n y i J á n o s . 


