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Nemesség igazolás Nyitravármegyében 175455-ben, 
— Negyedik közlemény 

Illés. Illés Ferenc Farkasdon, és testvére 
János Ivánkán, másik János Örményben és ezen 
János fia, szintén János, és testvére István Tolna-
megyében, végül Illés Dávid Szelöcén, bemu
tatta eredetben, függő pecsét alatt, Lipót k i 
rálynak Bécsben 1696. június 1-én kelt Illés 
Mihály, neje Ember Katalin, továbbá Illés István, 
neje Mézes Erzsébet, fia Illés Ferenc és leánya 
Judit, valamint János és neje Mátéffy Ilona, M i 
hály és András fiaik és Katalin leányuk részére 
kiadott címeres nemesítő levelét, melyet Nyitra 
vármegyében Ujgalgócon hirdettek k i . Hogy 
Ferenc János testvérével együtt az armálisban 
előforduló Ferencnek a fiai, hogy másik Illés 
János ürményi és testvére István az armálisban 
előforduló Jánosnak Mátéffy Ilonától született 
fia, az elsőfokú leszármazás, köztudomású dolog: 
kétségtelen nemesek. A család cimere : Kék
színű pajzs, alján zöld-halom, a felett termé
szetes szinü daru nyakán nyíllal átlőve, ballábán 
áll, jobbjában kövecset tart, nyilt sisak feletti 
koronából növő pajzsalak. Takarók : sárga-kék, 
fehér-piros. I I . 20. V . 7. 

Illés Imre, Adám fia, Kisvicsápon, és fia 
szintén Imre, továbbá testvére István, és ennek 
fia József, nemkülönben János, Péter fia Ca-
bajon, kétségtelen nemesek. V . 165. és V. 172. 

Ivanics. Ivanics György, Manigán és fia; 
Mihály, Zsigmond és Pál, bemutatta III. (VI.) 
Károlynak Bécsben 1720. április 29-én kelt az 
o és fiai részére adományozott címeres neme
sítő levelét, melyet ugyanazon év október 
19-én Barsvármegyében Kis-Tapolcsányban hir
dettek k i . A család cimere: Kékszínű pajzs, 
alján sárguló mező (flavescente campo), a fö
lött arany korona, amelyen fehérszínű galamb 
áll, csőrében zöld galyat tart, a pajzs jobbol
dala felé fordulva, nyílt sisak feletti koronából 
növő másik galamb kiterjesztett szárnyakkal, 
egyébbként mint a pajzsalak. Takarók: fehér
piros, sárga-kék. II . 449. és III. 16. 

Iványi. Iványi János Farkasdon, testvére 
András, és fiai, Ferenc és László, és másik 
testvére Mihály bemutatta Pozsony vármegyé
nek 1754. december 30-án kelt Ivány János 
királyfiakarcsai lakos részére kiadott nemesi 
bizonyítványát, mely szerint a család Királyfia-
karcsán ősi birtokos, és 1731. évi investigatio 
alkalmával igazolta, hogy volt adománylevelük 
László királytól, melyet későbben Endre és 
Károly megerősítettek, Ivány de Királyfiakarcsa 
család részére, de ezen donációs levelük elve
szett. Ezen Iványi János Andrástól, Ivány Fe
renc fiától származik, kinek birtokjoga volt az 
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emiilett Királyfiakarcsán, amit tanúvallomások
kal igazolt. Ezen a maga részére kiadott ne
mesi bizonyítvánnyal igazolván magát, nemes
ségét elismerték. I . 83. és V. 101. 

Izery (Izsák.) Izery Márton Csatalján 
(Bács-m) és fiacskája Márton nemességét iga
zolandó, hivatkozik a vármegye régi jegyző
könyvére, ahonnan kitűnik, hogy 1634. évben 
kihirdették a nagyatyja, Izery János részére szóló 
armálist. Hogy emiitett Márton Jánosnak a fia, 
aki másik Jánosnak, az armálisszerzönek a fia, 
azt egy 1756. január 16-án kelt tanúvallomás
sal igazolta. Az 1633. december 1-én Izery Já
nos, neje Tanitó Ilona, gyermekei István és 
Jusztina, testvére Mihály és ennek fiai, István 
és Mihály 1756. december 20-án, a Csataljára 
(Bácsm) költözött Izery Márton nemesi bizo
nyítványt kapott Nyitravármegyétől. Későbben 
(1757—1833.) a család Izsák néven is szerepel 
Negyeden (Nyitravm.) 

Jaczkovics. Jaczkovics György Vittencen, 
fiai Pál és József, hivatkozik a 60. év előtti 
nemesi összeírásokra, melyekben György, néhai 
Zsigmondnak a fia benfoglaltatik. A leszárma
zás igazolására bemutat egy 1731. március 13-án 
kelt inquisitíót, mely szerint az armálisban elő
forduló Jaczkovics Zsigmondnak a fiai, György, 
János, István és Ferenc, továbbá Györgynek 
a fiai ismét György, János, Márton és Zsig
mond, János fiai ott nem foglaltatnak, István 
és Ferenc magtalanul haltak el, viszont György
nek a fiai, György, Mihály és Márton, János
nak pedig János és Márton nevű fiai voltak, 
ezen Mártonnak a fia pedig György, aki be
mutatta az armálíst. Ennek alapján kétségtelen 
nemesnek ismerték el. I . 316. és III. 191. 

Jaklin. Jaklin József Felső-Elefánton, 
ugyanott levő ősi birtokjoga alapján kétségte
len nemes. 

Jancsovics. Jancsovics Ignác Galgócon 
bemutatta Lipót királynak Jancsovics János és 
neje Kmeth Jusztina, valamint gyermekei István 
Ferenc és Mária részére Bécsben 1696. már
cius 28-án és ugyanazon évben Nyitravárme-
gyében kihirdetett címeres nemesítő levelét. 
A z armálisban előforduló Ferencnek a fia Ist
ván, aki Galgócon született 1728. december 
17-én. Az armális csak kivonatos, címer leirás 
közlése nélkül. I . 410. és III . 357. 

Jankovics. Jankovics Mihály, fia Jakab, 
József pedig György fia nevében Radosnán 
bemutatták III. Ferdinándnak függő pecsétes, 
Pozsonyban 1646. szeptember 28-án kelt, Janko
vics György és testvére János részére adomá
nyozott címeres nemesítő levelét, melyet Nyitra-
vármegyében hirdettek ki 1647-ben; a leszár
mazás igazolására tanukat állítanak, hogy a 
nemességszerző György ezen nemességigazolók 
nagy atyja volt. A tanúvallomás Nagy-Tapol-
csányban 1755. október 20-án kelt. Az esedező 
Mihálynak és Józsefnek az atyja Mihály, ezé 
pedig a nemességszerző György volt. A csa
lád címere : Kék-szinü pajzs, alján zöld-mező 
azon sárga-csizmás katona, piros-ruhában, övvel, 
fedetlen fővel egyenesen áll, a balkezét a csi-
pöjére támasztja, jobbjában pedig kivont kar
dot tart rajta átszúrt, turbános török fej. Nyilt 
sisak feletti koronából növő vitéz, mint a pajzs
alak. Takarók : sárga-kék, fehér-piros. I . 234. 
és IV. 130. 

Jánoky. Jánoky Adalbert, Györgynek a fia 
Egeriben (Nyitram.), és testvére Antal bemu
tatta Ugocsavármegyének 1706. augusztus 19-én 
kelt testimoniálisát ; hogy az esedező a testi-
moniálisban előforduló Györgynek a fia, köz
tudomású dolog. Ezen bizonyítványt Nyitra-
vármegye 1724-ben elfogadta. A testimomális 
szerint ifjú jánoky Györgynek elvesztek az 
armálisa és egyéb okmányai, melyek a tiszauj-
laki birtokra vonatkoztak. 1702. aug. 18-án 
Sásváron tartott közgyűlésben még bemutatta 
a regi nemességet megerősítő armálist, amely 
Ujlaky István akkori ugocsamegyei alispán cu-
riájában volt elrejtve, de akkori zavargós idő
ben elveszett. Erről Ugocsavármegye Jánoky 
Györgynek kiadta a fentjelzett bizonyítványt. 
Ezen bizonyíték alapján elismerték nemességü
ket Nyitravármegyében. I . 60. és V. 40. 

Janovich. Janovich Ignác Csejthén hi
vatkozik a 60 évet felülhaladó régi nemesi ösz-
szeirásokra amelyekben elődei benfoglaltatnak, 
ezek alapján a nemességét elismerték. II . 491. 
III . 90. 

Jarolics. Jarolics János Szenicen, fia szin
tén János, bemutatta Lipót királynak Bécsben 
1697. december 13-án kelt, atyja, Jarolics János 
részére kiadott és 1698-ban Nyitravármegyé
ben, Galgócon kihirdetett cimeres nemesitő 



56 

levelét. Hogy az esedező a nemességszerző 
Jánosnak a fia, mini I . fokon álló leszármazás, 
bővebb igazolásra nem szorul. A nemesítő levelet 
Jarolics János és fiai János és Márton kapták. 
A család címere: Kék-szinü pajzs, alján királyi 
korona, abból fél oroszlán nö ki , nyitott száj
jal , kiol tot t piros nyelvvel, kettős hátrahajtott 
farkkal, mellső lábaiban baltát (securim) szo
rongat, a pajzs jobboldala felé fordulva, nyilt 
sisak feletti koronából növő másik oroszlán, 
mint a pajzsalak. Takarók: sárga-kék, fehér
piros. I I . 558. V I I . 26. és V i i . 157. 

Jaross. (Lásd Spicziár és Valesius.) Spi-
cziár Bernát, neje Valesius Jakobina, Jaross Fló
rián, Fabiani Dorikus, és Valesius Antal sógorai 
Lipót királytói Laxemburgban 1677. május 26-án 
címeres nemesítő levelet kaplak, melyet Pozsony-
vármegyében hirdettek k i . A család címere: 
Kék-szinü pajzs, alján három szikla, e fölött 
nyitott szájú, kioltott piros nyelvű, hátrahajli-
totl-kettösfarku oroszlán ál!, ballábát ragado
zásra kinyújtva, jobbjában gyümölccsel meg
rakott citromágai tart, nyilt sisak feletti koro
nából növő pajzsalak. Takarók : Sárga-kék, 
fehér-piros. A Jaross-család nemessége egyébként 
1754-ben Nyitravármegyében nem igazoltatott. 
Ezen armálist a Valesius-csaíád mutatta be ne
messég igazolásakor. VI I . 435. 

Jászay. Jászay László Turcsánkán, fiacs
kája Nep. János, hivatkozik az 1678. évi me
gyei jegyzőkönyvre, ahol nagyatyja György a 
kétségtelen nemesek sorában benfoglaltalik. 
Nemességét elismerték. 

Jávorka. jávorka János Brunócon, fiai 
Sándor, Pál és Mihály, továbbá testvére György, 
hivatkozik a 60. éven felüli nemesi összeírá
sokra, amelyben elődei Jávorka György és Já
nos benfoglaltatnak. Ennek alapján felvétetett 
a kétségtelen nemesek sorába. I . 322. III . 365. 

Jedlicska. Jedlicska György és János be
mutatták Zemplénvármegyének 1669. április 
3-án Jedlicska János részére kiadott testimo-
niálisát, mely a garamszentbenedeki konvent
nek 1744. március 23-án kelt átiratából való. 
Jedlicska Márton és Jedlicska János a neve
zett konvent előtt bemutatta Zemplénvárme-
gyének fent keltezett bizonyítványát, mellyel 
Jedlicska (Gedlicska) Jánost és testvéreit, Pált, 
Györgyöt és Ádámot a kétségtelen nemesek 

közé sorozza, és arról a nevezett konventtől 
hiteles másolatot kértek. A nemesi bizonyít
vány tartalma szerint Jedlicska János bemu
tatta Lipót királynak Bécsben 1668. november 
10-én kelt eredeti, függőpecsétes, Jedlicska Já
nos, Pál, György és Ádám részére kiadott cí
meres nemesi lő levelét, melyet kihirdettetett, 
a nemcsségszerzőket Zemplénvármegye kétség
telen nemesei sorába iktatta, és erről kiadta a 
fenti bizonyítványt. A esedező Györgynek és Já 
nosnak apja Ádám volt, ennek igazolására tanuul 
állították nemes Ravasz Annát, néhai Jedlicska 
Márton özvegyét, aki vallotta, hogy néhai férje 
Jedlicska Márton szájából hallotta, hogy Jed
licska Györgynek és Jánosnak, akik Lopasson 
(Nyitram.) laknak, az atyját Ádámnak hívták, 
és ez féltestvére (frater germanus) volt György
nek, az ö férje, Jedlicska Márton atyjának. A 
tiszti-ügyész ellenveti, hogy nincs igazolva az, 
miszerint az említett Márton utóda (successor) 
volt az arinálisázerzö Jánosnak, és a fő ellen
vetése az, hogy az armális Zempénmegyében 
publikállatott, az esedezök pedig, sem azok 
atyja sohasem lakott Zemplénmegyében, ellen
kezőleg tudvalevő dolog az, hogy jelenleg is 
Nyitramegyében, nevezetesen a szakolcai já
rásban több Jedlicska nevű lakik, akik parasz
tok és nem nemesek, az esedezök semmi kap
csolatot nem igazolnak a Zemplénmegyében 
nemességet nyert nemes Jedlicskákkal, ennél
fogva véleményezi, hogy nemességük igazolá
sára Zemplénmegyéhez utasitassanak. A tiszti-
ügyész ellenvetésére a következő észrevétele
ket tettek: az armálisban nemcsak János, ha
nem annak testvérei György, Pál és Ádám is 
benfoglaltatnak. Ujabb bizonyítékot hoznak, 
egy 1743. december 27-én Kopcsányban 
(Nyitram.) kelt tanuvallatást, melyben igazolva 
van, hogy néhai Jedlicska Ádámot, aki körül
belül 40 év előtt (1703.) Nádason (Pozsonyin.) 
lakott, jól ismerték a tanuk, annak testvérei 
Pál Kopcsányban, György pedig Egbellen la
kott , Páltól származott János, György és Ka
talin, aki néhai Vinisziczky Jánoshoz ment férj
hez. János magtalanul hunyt cl, Györgynek a 
fia pedig Márton Barsmegyében, Nemcsényben 
lakik. Ádám leszármazására vonatkozólag pedig 
vallották, hogy mivel Ádám, mint mészáros a 
Fehér-hegyen tul (trans Albos Montes) lakott, 
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annak fiát nem ismerte a tanú, de midőn az 
Kopcsányban Jedlicska Katalinnal, Pál (aki 
testvére volt Ádámnak) leányánál, az armálís 
után érdeklődött, gyakran hallotta, hogy György 
és a Lopasson lakó János ; valódi és kétség
telen fiai Ádámnak, tudja azt is a tanú, hogy 
néhai Jed icska Pál gyakrabban elment a Zem
plénmegyében lakó testvéréhez, Jánoshoz, és 
onnét hozta magának Zemplénmegyétöl az ar-
mális másolatát, ebből nyilvánvaló, hogy ez a 
János az armálisszerző vo l t ; a tanú hit alatt 
vallotta azt is, hogy az armális másolatot nem 
csak látta, hanem olvasta is. Azt is vallotta 
még a tanú, hogy Fehérhegyen tu! lakó Jed
licska Pált gúnyolódva Gabarecnek is hivíák, 
és testvére volt néhai Jedlicska Páinak, akihez 
mint bátyjához többször átment Kopcsányba. 
A másik tanú volt Vinisz'iczky György 52 éves 
Kopcsányból, néhai jedlicska Katalinnak, Pál 
leányának íia vallja, hogy néhai Jedlicska Ádá
mot, aki szüleihez átjárt, jól ismerte, hogy ezen 
Ádám fiával idősebb Jánossal többször áijött 
Kopcsányba anyjához, anyja őket kétségtelen 
rokonuknak és Jedlicskáéknak nevezte, gyak
ran hallotta anyjától, hogy kezükben volt az 
armális másolata, az nála is volt néhány évig 
és midőn anyja meghalt a másolatot János test
vérével, a harmadik tanuval együtt, Márton 
unokájának, György fiának, Pálnak adta át. 
Anyja többször emiitette, hogy az ö atyjának 
testvérei Sárospatakon laktak. Jedlicska Adám, 
György és Pál a nemességszerző Jánosnak a 
testvérei voltak, Pálnak a fiai János és György, 
leánya pedig Katalin Vinisz l icay János neje, 
ennek a Györgynek, Pál fiának, a fia Márton, 
a tanúvallomást tevő Ravasz Annának a férje, 
akinek a vallomását a tiszti ügyész nehezmé
nyezte. Ezen ujabbi tanuvallatás, miután több 
tanú lett kihallgatva, igazolja, hogy Márton, 
Ravasz Anna férje, Györgynek a fia, aki Pál
nak a fia, az pedig az armálisszerző János 
testvére. Az esedezők Ádámtól való leszárma
zásukat, aki testvére volt az armálisszerző 
Györgynek, Pálnak és Jánosnak, bebizonyítot
ták. A tiszti ügyész véleménye alapján nemes
ségüket elismerték, III. 366. 

Jelen (Jelenffy). Jelen György Csej-
thén és fia Márton és Mihály, hivatkozik a 60. 
évet meghaladó nemesi összeírásokra, melyekben 

az Ő elődei évek hosszú során át benfoglaltat-
nak, de Ő maga is előfordul az ujabbi nemesi 
összeírásokban. Kétségtelen nemességüket el* 
ismerték. II . 507. III. 114. 

Jelenffy. Jelenffy András és fia Mihály 
Alsólelócon, nemesnek vallja magát, armálisa 
a Rákóczi háborúban Kesseleőkeő várában el
veszett, amint ez Turcsányi György és Kosz-
tolány Imre nemes embereknek Felsölelócon 
1753 március 6-án kelt vallomásából kitűnik. 
Kosztolányi György, az emiitett Imrének az 
atyja, midőn Jelenffy Vitussal, az esedező A n d 
rás atyjával, Vácról együtt jöttek, a nemesség
ről beszélgettek a nováki hegyek alatt maga 
Kosztolányi György olvasta a Jelenffy armálist, 
melyet Jelenffy Vitus magával hordott váci útjá
ban. Jelenffy András kétséges (dubitatus) nemes
nek tartatott. A két nemes embernek igazolását 
(recognitio) csak egyszerű irásnak tartja a 
tiszti ügyész, amely nem hit alatti tanúvallo
más, másrészt csak egy tanút állított, kinek a 
vallomása nem elégséges, egyébként adót 
(dica) is fizetett, Jelenffy András nem fordul 
elő sem a régi sem az ujabb; nemesi össze
írásokban. A tiszti ügyész véleménye alapján 
ujabb igazolásra utasíttatott. íi. 340. V I . 93. 
Csakugyan nem ok nélkül. Későbben, 1790 áp
rilis 26-án Jelenffy József — mint igazolta, And
rásnak a fia — még az elveszett armálisról beszél, 
nemesi pert folytatott, ott még csak az 1754. évi 
investigatióra hivatkozik, utóbb 1803 június 
13-án folytatott nemesi perben, már bemutatta 
Jelenffy József alias Jelenek de Hlucsin, Lipót 
királynak Pozsonyban 1662 junius 5-én kelt és 
1663-ban Nyitra vármegyében publikált Jelenffy 
alias Jelenek de Hlucsin Tamás, neje Csehy 
Dorottya és fia Vitus részére adományozott 
cimeres nemesitő levélnek 1302 július 16-án 
Nyitrán Turcsányi László szolgabíró és Szenczy 
László esküdt által hitelesített másolatát. Utána 
nézvén e dolognak, az 1663. évi közgyűlés
ben, ugyanazon napon (anno 1663. feria tertia 
proxima post Dominicam secundam festi Epí-
phaniarum Domini) a következő armális pub
likálás van bejegyezve szószerint: pag. 532. 
„Item Armales Nobilis Joannis Durandus de 
Hlucsin ac per eum Elisabethae Csehy con-
sortis, nec non Jacobi et Joannís ac Georgii 
filiorum Leopoldi Imperatoris in Arce Regia 
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Posoniensi die 5. Junii 1661. etc." Világos ebből, 
hogy az idézett Jelenffy armálís az itt em
iitett Durandus eredeti armálisnak egyszerű 
hamisítványa. Nem is kapott Nyitravármegyé-
től ezen Jelenffy János 1803-ban nemesi bizo
nyítványt, habár az armálís hamisítást nem 
fedezték fel, legalább hivatalosan nem konsta
tálták, de egyéb okok alapján, hzen körülményt 
it t tartottam szükségesnek nyilvánosságra hozni. 
Tartozom az igazságnak azzal, hogy itt fel
említsem, miszerint Kempelen Béla ur 1914. jú
nius hó 18-án kelt hozzám intézett levelében 
irja, hogy birtokában van az eredeti cimeres 
levél és ezen figyelmeztetés folytán kétségte
lenül megállapította, hogy az eredeti armálison 
levő „Durandus" név lett „Jelenffy" névre ha
misítva. Ha nemes volt e család, akkor esetleg 
a csejthei Jelenffy (Jelen) családból származ
hatnak, ez a kapcsolat azonban eddig semmi
vel sincs bizonyítva, csak az, hogy egy helyen 
1667. március 1 1 -én kelt eredeti hiteles okmá
nyon ez áll: „ö kegyelme Jelenffy Tamás ur", 
és több más iratban 1711., 1717. (tót osztály
levél) Vitusról beszél, és 1733-ban Balogh Imre 
alszolgabiró igazolja, hogy egyebek közt Je
lenffy András is hozzájárult a többi nemesek
kel együtt az insurrectionális költségekhez. 

Jeszenák. Jeszenák Pál és János, István
nak a fia, Pozsonyban, iovábbá említett Pál
nak a fiai, Pál, István és János, és unoka
testvérük (frater congenerationalis) István, és 
fiai János, Pál és István Pritosden, a nemesség 
folytonos használata, Pritosden és másutt levő 
birtokjoguk alapján kétségtelen nemesek. II. 
553. VI I . 4. 

Jeszenovszky de Jeszenov. Jeszenovszky 
János Vágujhelyen, fiai Imre és János bemu
tatta Árvavármegyének 1732. május 14-én kelt 
és részére kiállított nemesi bizonyítványát, mely 
szerint Jeszenovszky János de Jeszenova, Mi 
hálynak a fia, kétségtelen nemesek, és Jesze
nova községben ősi birtokjoguk van, ennél
fogva Nyitravármegyében ís kétségtelen nemes
nek ismerték el. II . 523. és III. 136. 

Jeszenszky de Kis Jeszen. Jeszenszky 
György és fia István Turócmegyéböl szárma
zik, Rudnón lakik. Nemessége igazolására be
mutatta Turóc vármegyének az ő és testvérei 
részére 1753. szeptember 25-én kiadott nemesi 

bizonyítványát, amelyben igazolva van, hogy a 
jelenleg Rudnón lakó Jeszenszky György a régi 
kétségtelen nemes Kisjeszeni Jeszenszky család
ból származik. A nemesi bizonyítvány szerint 
Jeszenszky Sándor de Kis Jeszen, a Beleznay-
féle lovasezredben Őrmester (vigiliarum magis-
ter) néhai Jeszenszky Miklósnak a fia, aki né
hány év előtt a turócmegyei Kostyán község
ből a Nógrádmegyei Dengeleg községbe ment 
át, a maga és testvérei, nevezetesen István, a 
Bethlehemi gyalogezred hadnagya, Dániel, Pod-
maniczky Jánosnál szolgálatban, és a Nyitravár
megyében Rudnón lakó György részére, akik 
mind nemes Pongrácz Borbála anyjuktól szár
maznak, valódi nemességükről nemesi bizonyít
ványt kér, Kisjeszeni Jeszenszky Sándor, István, 
Dániel és György néhai kisjeszeni Jeszenszky 
Miklósnak a fiai Pongrácz Borbálától, amely 
Miklós pedig néhai Mihálynak a fia, akit köz
néven Paulovicsnak hi t tak , és hogy a kisjeszeni 
Jeszenszky család ősidők óta nemes. Ennél
fogva az emiitett Kisjeszeni Jeszenszky Sándor, 
István, Dániel és György szintén kétségtelen 
nemesek. Ennek alapján Nyitravármegye is Je
szenszky Györgyöt kétségtelen nemesnek is
merte el. II. 285. V I . 42. 

Jeszenszky de Nagy Jeszen. Jeszenszky 
István. Nyitravicsápon, a nemesség régi hasz
nálatában lévén, és ugy az emlitctt Nyitra
vicsápon, mint a Turócvármegyébcn, Nagy 
Jeszenben levő ősi birtokjoga alapján, kétség
telen nemes. II. 350. IV. 2. 

Jeszenszky de Nagy Jeszen. Jeszenszky 
János Csejthén bemutatta Nyítravármegyének 
1747. évi július 12-én kiadott nemesi bizonyít
ványát, mely szerint Jeszenszky János de Kis-
Jeszen et in Folkus falva most Csejthén lakik, 
azért esedezett, hogy őt Nyitravármegye is a 
saját nemesei sorába iktassa, aminek nagyobb 
bizonyságául bemutatta Turóc vármegyének ne
mesi bizonyítványát, amely szerint a Jeszenszky 
család régi kétségtelen nemes, királyi donációk-
ban részesült, és ősi nemesi birtokjogai, vala
mint az emiitett Jeszenszky Jánosnak Turóc-
megyében királyi birtokadományai vannak. En
nek alapján Jeszenszky Jánost Nyitra vár
megyében is a kétségtelen nemesek sorába 
iktatták. II . 486. I I I . 82. 

Jókuthy de Szomorfalva. Jókuthy Pál, 
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fiai Ignác, Mihály és Simon, ifjabb Jókuthy 
Pál, fiai János, Ferenc és Mihály, továbbá 
Jókuthy János Szomorfalván a nemesség foly
tonos használatában lévén, és a Szomorfalván 
lévő ősi birtokjoguk alapján kétségtelen nemesek. 
II . 258. és V I . 5. 

Jucha. Jucha Zachariás kiskorú Privigyén, 
hivatkozik a vármegye régi nemesi összeírásaira, 
melyekben nagyatyja János benfoglaltatik, 1677-
ben, és az ujabbakban János fordul elő, hogy 
ez a rebellisek által 1679. év szeptember havá
ban halálosan megsebesült és meg is halt, 
ennek volt az utószülött fia Zachariás, akinek 
anyja Hlavács Johanna, néhai Hlavács Lukács 
leánya. V I . 94. 

Juhász. Juhász György Komjáthon, fíai 
Pál és Ferenc, és Pál fiától való unokái 
József és Sándor bemutatta II . Ferdinándnak 
Sopronban 1622. július 6-án kelt, Hajas Bene
dek alias Juhász, Pinka János, valamint testvé
rei Hajas Pál, Péter és János részére kiadott, 
és 1623-ban Nyitra vármegyében kihirdettetett 
függő pecsétes eredeti cimeres nemesitő leve
lét. Az esedező György, Andrásnak a fia, aki 
Márton fia, aki a nemesítő levelet szerző Bene
dek fia, ennek igazolására bemutat egy 1736. 
február 17-én Szentmihályuron kelt tanuvalla-
tási jegyzökönyvet. A tanuk vallották, hogy 
Benedeket Hajasnak is hivták volna. Kétségte
len nemesnek ismerték el. A család címere: 
Kék színű pajzs, alján zöld mező, a fölött fehér 
párduc fekete pettyekkel (nigris rnaculis) nyitott 
szájjal, kiöltött nyelvvel, felfelé emelkedő fark
kal, mellső lábaival olajfaágat tart, a pajzs jobb 
oldala felé fordulva, a pajzs közepéből emelke
dik, nyílt sisak feletti koronából növő egyszarvú 
szintén olajfaágat tart. Takarók : jobbról arany-
piros, balról fehér? és kék. I I . 141. és V. 51. 

Juhász. Juhász István Nemes Pannon, 
fiai János, Ferenc, József és Mihály, testvére 
György és fia János, bemutatta II . Ferdinánd
nak Sopronban 1622. július 6-án kelt Hajas 
Benedek és Tamás alias Juhász stb. mint az 
előbbi Juhász Györgynél. Az esedező István 
Jánosnak a fia, ez Mártonnak a fia, a ki pedig 
Benedek fia, ennek igazolására bemutat egy 
1755. évből való inquisitiót, a hol a tanuk 90 
évesek, akik a nemes levélszerző Benedeket 

ismerhették. Kétségtelen nemességét elismerték. 
V. 80. 

Justh de Neczpál Justh Antal, fiai József 
és András Kis Dovorányban, Péter és fia 
Sándor Szeptenc Újfalun, Nagy- és Kis-Rip-
pényben ős idők óta a nemesség folytonos 
használatában lévén, és ugy ezen vármegyében 
nevezetesen Kis Dovorányban, Szeptenc Újfalun, 
Nagy és Kis Rippényben, valamint Turóc vár
megyében Necpálon és másutt levő Ősi bir tok 
jogok alapján, kétségtelen nemeseknek ismertet
nek el. I I . 354. és IV. 6. 

Kaján. Kaján András Barsmegyében Vere-
bélyen nemessége igazolásául bemutatta Lipót k i 
rálynak Bécsben 1669. aug. 27-én kelt Kaján Mi
hály, János és György részére adományozott, 
— ugyanazon évben Komárommegyében kihir
detett armálisát. A nemességszerző Kaján Já
nosnak a fia Boldizsár, ezt egy inquisitióval 
igazolta, ezen Boldizsárnak volt testvére István, 
amit szintén egy inquisitióval igazolt, igy tehát 
Boldizsár és István János fiai voltak, Istvánnak 
a fia János, ennek pedig fia az esedező A n 
drás, ezt is egy inquisitióval igazolta. így a 
leszármazás a nemességszerzőig van bebizo
nyítva. Nemességéhez kétség nem fér. V . 84. 

Kajdácsy {Kajdocsy.) Kajdácsy András 
Komjátban bemutatta I I . Ferdinánd királynak 
Bécsben 1625. január 22-én kelt Kajdocsy Péter, 
neje Csontffy Ilona, gyermekei István, Pál, Já
nos, András, Piroska és Orsolya unokatestvére 
György, mostoha fia (privignus) Bitó Péter, 
azelőtt is nemesek részére adományozott, és 
1626. Pozsony vármegyében Samarján kihirde
tett cimeres nemesitő levelét. Az esedező A n 
drásnak a fia, atyja, András halálakor több mint 
80 éves volt, és szintén Andrásnak volt a fia, 
aki a nemes levélben előfordul, amit egy 1738. 
ápr. 22-én Kesztölcén kelt, Kajdocsy András 
eredeti recognitionális levele igazol. Érdekes 
a Kajdácsy család armálisának a szövege, mely 
— a nemességszerzök, — régi nemességük 
megerősítése, — illetőleg Farkas és ennek 
atyja Péter hadi érdemeit sorolja fel. Péter ka
nizsai várnagy volt, fia pedig Farkas, Palota 
várát védelmezte a török ellen, mindketten 
kapitányok voltak. István, a nemességszerző 
Péter apja Thurzó Györggyel, a hires hadve
zérrel (bellica virtute praeclarissimo duce) külön-
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féle csatákban vett részt, valamint a nemesség-
szerző is, mint emiitett István fia, nem kisebb 
kiváló tetteket véghez, mert Földvár várának 
ostrománál a törökök és tatárok ellen (contra 
infensissimos Christiani nominis hostcs Turcas 
el Tartaros) vitézül harcolt, megsebesülvén a 
törökök kegyetlen fogságába es :tt, ahol az 
iszonyú kínzásokat bátor lélekkel viselte el, az 
ellenség visszavonulása után visszanyerte előbbi 
szabadságát, és a Vajkai szék szolgabirájává 
választották meg, amely hivatalában a legna
gyobb közmegelédesre működött, a nemes 
levél szerzése idején is. V . 74. 

Kalamenovich. Kalamenovics György Ro-
venszkón, fiai Pál és György, továbbá néhai 
Jánosnak, emiitett György testvérének fiai, Já
nos és György bemutatták I I I . (VI.) Károly 
királynak Kalamenovics György és testvére, 
János részére Bécsben 1720 április 29-én ado
mányozott és ugyanazon évi augusztus 9-én 
Nyitravármegyében kihirdetett cimeres neme
sítő levelét. Miután az armális bemutató maga 
a nemességszerző, nemessége bővebb igazolást 
nem igényel. A család cimere : Kékszinü pajzs, 
alján zöld mező, e fölött sárga oroszlán, szét
terpeszteti hátsó lábakkal, hátáraemelt kettős 
farkkal, nyitott szájjal, kiöltött piros nyelvvel, 
melsö ballábát ragadozásra kinyújtva, jobbjában 
pedig két hegyes nyilat tart, a pajzs jobb oldala 
felé fordulva, nyilt sisak feletti koronából növő 
páncélos vitéz fején piros tollas sisakkal, jobb
jában kivont kardot tart. Takarók : fehér-piros, 
sárga-kék. II. 664. VI I . 18. V I I . 169. 

Kalinay. Kalina Bálint Szucsánból D i -
vékre ment át lakni, fiai István, és ennek fia 
(Bálin! unoká :a) János, János és Bálint, nem
különben Tamás, Ferenc, Márton és János, 
Lázár fiai, továbbá Bálint, János, Márton és 
Ferenc, Ferencnek a fiai, valamint István is és 
fia Mihály ; azután János és fiai Mihály. Tamás 
és György, Mihálynak a fiai ; végül Ferenc, 
emiitett Lázár testvére, mind Szucsányban lak
nak. Hivatkoznak a vármegyei nemesi össze
írásokra, amelyekben 1677-ben előfordul Lázár, 
Bálint, Mihály, István, másikban Lázár, Bálint, 
Mihály, István és Miklós neve, kiknek nevei 
az 1693. évi regestrumban is előfordulnak. A 
tiszti-ügyész ellenveti, hogy nem elégséges 
csupán a nemesi összeírásokra hivatkozni, mert 

Szkacsán községben vannak Kalina nevezetű 
adózó lakosok is. A leszármazás igazolására az 
első helyen emiitett Kalina Bálint bemutatott 
egy 1733. március 2-én Kalinay Ferenc, István 
és Bálint kérelmére nemességük igazolására 
eszközölt tanuvallatást, mely szerint az esede-
zők atyja Bálint, aki testvéreivel Miklóssal, 
Istvánnal és Mihállyal szintén egy másik Bálint 
fiai voltak, akik midőn néhai Szelepchényi 
György akkori nyitrai püspök idejében nemes
ségük gyakorlatában háborgatva voltak, nemesi 
levelükkel védekeztek, továbbá 1755. április 
19-én idősebb Tarnóczy Imre táblabíró és 
Csathy György szolgabíró által a bajmóci já
rásban eszközölt nemesség vizsgálat alkalmával 
Alsó-Lelócon a Kalinay család nemességének 
igazolása tárgyában következő tanúvallomá
sokat vették k i : ismerték néhai Kalinay Lázárt, 
kinek élő fiai Tamás, Ferenc, Márton és János, 
akik Szucsányban laknak, ismerték hasonló
képen Kalina Bálintot, kinek fiai a néhai Fe
renc, továbbá István és Bálint, néhai Ferenc
nek fiai János, Márton, Bálint és Ferenc ese
dező, Istvánnak a fia János a szintén esedező 
Bálint, hasonlóképen ismerték Kalina Mihályt, 
kinek fiai, István es János esedező, Istvánnak 
(Mihály fia) pedig Mihály, János fiai pedig a 
kis István, testvére, az élő Mihály, Tamás és 
György esedezök, Kalina Ferenc esedező pedig 
féltestvére volt az első pontban emiitett Lázárnak. 
Felütvén a 60 éven leiüli nemesi összeírásokat, 
amelyekben az esedezök elődei névszerint fog
laltatnak és a fenti vizsgálatokkal az esedezök 
által a leszármazás a nemesi jegyzékben ben-
foglaltakkal beigazoltatván, az esedezőket meg
hagyták nemesi jogaik gyakorlatában. II . 337. 
V I . 87. 

Kálmán. Kálmán Ferenc Szenicen, fiai 
Ferenc, Gábor és László bemutatta I I . Ferdi
nánd királynak Bécsben 1623. aug. 5-én kelt 
Kálmán György és íia Mihály részére, akik 
már azelőtt is nemesek voltak, adományozott 
és 1625. március 19-én Nyitravármegyében k i 
hirdetett cimeres nemességét megerősítő levelét 
kivonatos alakban. A tiszti-ügyész ellenveti, 
hogy a nemes levél bemutása még nem elég
séges bizonyíték, ha csak a leszármazás, vagy 
a nemességnek 60 éven felül való használata 
nincsen igazolva, miután ezek egyikét sem iga-
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zolta, nemességének bővebb igazolására utasí
tották. V I I . 27. V I I . 227. 

Kántor. Kántor András Örvistyén, fia Pál, 
testvére János, fiai János, Ferenc, György és 
József és harmadik testvérük András, hivat
koznak a vármegye 60. éven felüli nemesi ösz-
szeirásaira, melyekben elődeik több év so
rozatán keresztül, és ők maguk is az ujabb; 
összeírásokban, mint kétségtelen nemesek sze
repelnek. I . 375. és III . 305. 

Kántor alias Viszkelethy lásd Szabó (Zabó) 
I . 192. I I . Rudolf király Prágában 1580. már
cius 18-án cimeres nemes levelet adott Kántor 
Alias Vizkelety, Orbánnak, kinek fiai Miklós, Ist
ván és János, ezen Kántor Orbán mostoha fia Zabó 
Anta l , és ennek fia Szabó Imre, továbbá kos-
suthi Kántor Bálint, emiitett Kántor Orbán 
unokatestvére (patruelis) részére, melyet Po-
zsonyvármegyében, Samarján hirdettek ki 
1582-ben. (Lásd Zabó család nemességigazolá
sánál. I . 191. és Doc. pária A . 1232. lapon az 
armális.) A cimer leírása: Piros szinü pajzs, 
alján folyóvíz, amelyből fél farkas emelkedik 
k i , nyakán nyíllal átlőve, nyitott szájjal, kiöltött 
nyelvvel, mellső lábaival szárnyas keselyűt tart, 
a pajzs jobb oldala felé fordulva, zárt sisak fe
letti koronából növő másik farkas, mint a pajzs 
alak. Takarók : kék-sárga, piros-fehér. A Kán
tor-család nemessége ezen armális alapján 
nincs igazolva 1754-ben. 

Karaba (Caraba.) Karaba Mihály Gal-
gócon, testvérei István, János, György, Miklós 
és Pál, továbbá György fiai, György és István, 
és többi unokatestvérei, kik Jánostól, Miklós test
vérétől származnak, úgymint Márton és Ádám, 
bemutatták Lipót királynak Karaba János, neje 
Katalin, gyermekei János, Miklós, Anna és Zsu
zsanna részére Bécsben 1694. március 12-én 
adományozott és 1694-ben Nyitravármegyében 
kihirdetett cimeres nemesítő levelét; Mihály 
testvéreivel együtt Miklóstól, a nemességszerző 
fiától, unokatestvérei Márton és Ádám pedig 
Jánostól az emiitett Miklós testvérétől származ
nak, ezt az 1754. november 16-án kelt tanuvalla-
tással igazolták. Kétségtelen nemességüket el
ismerték. A család címere : Piros-szinü pajzs, 
abban természetes-szinü oroszlán áll, hátára 
emelt kettős farkkal, nyitott szájjal, k i o l t o t t 
nyelvvel, szétterpesztett lábakkal, mellső ballá

bával a kard markolatját, jobbjával pedig a kard 
többi részét tartja, nyílt sisak feletti koroná
ból növő másik oroszlán, mint a pajzs alak. 
Takarók: zöld-piros, fehér (candido) és piros. 
Lásd Caraba alatt is, II . 372. I I . 444. I I I . 8. 
IV. 40. 

Karasz. Karasz János Privigyén, és Mik
lós Szegeden, féltestvérek, Jánosnak a fiai, aki 
Lukács fia, nemességüket igazolandók hivat
koznak a vármegye régebbi nemesi összeírá
sára, ahol ugy atyjuk, mint nagyatyjuk a két
ségtelen nemesek közt elő fordulnak. Leszár
mazásuk egyébként is köztudomású. A nemesi 
előjog állapotában meghagyattak. I I . 342. 
V I . 96. 

Kárász. Kárász József Vágujhelyen, be
mutatta Trencsénvármegyének 1740. nov. 8-án 
kelt nemesi bizonyítványát, mely szerint Kárász 
József, Sámuelnek a fia, ki viszont néhai János
nak fia, miután a Nyitravármegyében fekvő Vág-
ujhelyre költözött át, a trencsénmegyei Puchó 
községből. Trencsénvármegye nemesség igazo
lásából kitűnik, hogy az emiitett Sámuel, Jó 
zsefnek az atyja, néhai Kárász Jánosnak a fia 
volt, aki benfoglaltatik a Lipót király által 
Bécsben 1695. március 18-án Kárász János és 
általa Kárász András, János, Miklós és György 
részére adományozott armálisban, ennélfogva 
kétségtelen nemesi előjoga az emlitettek alap

ján világosan kitűnik. Kárász József a ne
mességszerző Kárász Jánostól való leszárma
zását beigazolván kétségtelen nemesnek ismer
ték el. I . 283. I I I . 159. 

Kardhordó alias Trombitás. Kardhordó 
János és testvérei Mihály és István, másik Ist
ván fiai Sasváron, és az emiitett Jánosnak kiskorú 
fia Imre és ezek unokatestvérei hivatkoznak a 
régi nemesi összeírásokra, amelyekben őseik 
benfoglaltatnak, aminek alapján nemesi jogaik 
gyakorlatában meghagyattak. II. 625. V I I . 7. 

Kardos de Kardosvaszka. Kardos Ferenc 
Mossócon, nemessége igazolására bemutatta 
Trencsénvármegyének 1732. január 8-án kelt 
nemesi bizonyítványát, mely szerint Kardos 
István és András néhai Gáspárnak a fiai, a Kar
dos-család Trencsénmegyének régi és kétség
telen nemes családja, Kardos István és András, 
Gáspárnak a fiai, aki néhai Kardos Pál de 
Kardosvaszka fia. István és András Holicson 
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(Nyitram.) laknak, Kardos Zsigmond, István fia, 
aki Ferenc fia, Nemes Kotyessón, és másik 
Kardos János Kardos Vaszkán igazolják, hogy 
Kardos István és András ugyanazon családból 
származnak, vagyis Pál ágazatából, ami kitűnik 
egy 1646. évi a turóci konvent előtt tett cam-
bialis levélből, Kardos Pál és Ferenc közt, a 
kardosvaszkai és kopcsányi (Nyitram.) birto 
kokra vonatkozólag. Kardos Ferenc született 
Holieson 1719. október 5-én, Kardos András 
és Mária szülőktől, amit a bemutatott kereszt
levéllel igazolt. Kétségtelen nemessége körül 
semmi kétely nem merült fel. I . 487. VI I . 48. 
és V I I . 231. 

Kardos Pál és fiai, János és Imre, és test
vére János Holicson, nemességük igazolására 
előadják, hogy ők Istvánnak a fiai és néhai 
Gáspár unokái, aki előfordul a legrégibb ne
mesi összeírásokban. A merö állítás nem elég
séges bizonyíték. Bemutatják Marsinay Ferenc 
szolgabírónak 1725. évi Holics várában kelt 
testimoniumát, amelyből kitűnik, hogy István 
Gáspárnak a fia volt, hogy pedig Pál, István
nak a fia, igazolta a bemutatott keresztlevéllel, 
amelyből kitűnik, hogy Kardos Pál Holieson 
született 1721. január 6-án Kardos István és 
Mária - szülőktől, János pedig szintén Holieson 
született 1730. augusztus 1-én ugyanazon szü
lőktől. Miután így a régi nemesi jegyzékekben 
előforduló Gáspártól való leszármazásukat beiga
zolták, nemesi jogaik gyakorlatában meghagyat
tak. I I . 648. V I I . 37. és V I I . 183. 

Kattos. Kattos Márton, néhai János fia 
Szakolcán a régi nemes összeírások alapján 
kétségtelen nemes. I I . 601. és V I I . 17. 

Kelecsényi alias Sebők. Sebők alias Kele-
csényi Ferenc, fiai János, Gáspár és Zsigmond, 
unokaöccse János At t rakon bemutatta Lipót k i 
rálynak Bécsben 1677. augusztus 28-án kelt és 
1678-ben Barsvármegyében kihirdetett, Sebők 
János, neje Szórád Judith, Dzian Mátyás és 
Novothy István rokonai (consanguincos) részére 
adományozott eredeti cimeres nemesítő levelét, a 
genealógiai leszármazásra vonatkozólag bemu
tatta 1732. február 10-én Velcsicen (Barsm.) 
kelt Sebők alias Kelecsényi Pál kérelmére esz
közölt tanuvallatást, mely szerint „instans Sebők 
alias Kelecsényi Pál, néhai Sebők alias Kele
csényi Jánosnak a fia, aki Velcsic községben 

inscriptionalis címen bizonyos fundust bírt és 
lakott, hogy néhai Sebők Jánosnak házastársa 
Szórád Judith volt, és attól származott fönt-
irott instans Sebők alias Kelecsény Pál uram, 
és hogy említett Sebők alias Kelecsény János 
meghírt Szórád Judithtal akkoriban házastár
sával nemes levelet, avagyis armálist együtt im-
petráltak. Sebők János Újvárnak török által 
való bevétele után circiter 10 esztendőkkel 
Kis-Herestyénről Velcsicre jött lakni, még ifjú 
legénységében, kí is szabó mester volt, azért 
is Szabó Jánosnak leginkább neveztetett azon 
időben, medio tempore Velcsicen Szórad Ju
dith nevű leánnyal, k i is velcsici nemzetség, 
megösmerkedvén házastársul azon Szabó vagyis 
Kelecsényi János magának elvette, s ugy idő
vel stante conjugio nemzettek négy fíut és 
egy leányt, kik közül, első és idősb volt Ins
tans Kelecsényi Pál uram, második Miklós, har
madik István, és negyedik s ieghiffiab György." 
János özvegye, Szórád Judit Velcsicen halt meg. 
A tanuk vallomása közbejött halálesetük által 
lett hitelesítve. Bars vármegyében a regestru
mokban nem Sebők, hanem Kelecsényi névvel 
neveztettek. Az 1755. okt. 23-án Nagytapol-
csányban tartott inquisitio szerint a Sissón la
kozó Kelecsényi Ferenc, Jánosnak a fia, aki Pál 
fia. A Felsöattrakon lakó János Miklósnak a fia, 
aki említett Pálnak féltestvére (frater germanus) 
volt. Kelecsényi Pál Velcsic községből Turcsán-
kára jött és itt elvette nemes Turcsányi Ádám 
leányát feleségül, és ettől született János nevü 
fia, aki Ferencnek atyja, Kelecsényi Miklós is 
hosszú időn át Pál mellett lakott Turcsánkán, 
az attraki János pedig Miklóstól származott. A 
tiszti ügyésznek ellenvetése volt a Kelecsényi 
névre vonatkozólag, a tanuk Kelecsényi Pált 
János fiának mondják Szórád Judithtól, akik a 
nemes levelet szerezték. A nemesség igazolók 
mondják, hogy őseik gyakrabban változtattak 
lakóhelyet, a nemeslevélszerző János a barsme-
gyei Velcsic községben lakott, fiai Pál és Miklós 
életsorsukon segíteni akarván elköltöztek, Pál 
Turcsánkára telepedett le, ahol Turcsányi Ju
dittal házasságra lépett, később János atyja is 
Miklós, testvéréhez, Pálhoz ment át, és több 
éven át nála lakott. Végre az ellenvetések 
megdöntése után nemességüket elismerték. A 
család cimere: Kék szinü pajzs, alján tágas 
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zöld mező, azon szarvas áll hátulsó lábain, 
a pajzs jobb oldala felé fordulva, nyilt sisak 
feletti koronából két elefántagyar közt emel
kedő griff. Takarók : sárga-kék, fehér-piros. 
I . 267. és IV . 178. 

Kelemen. Kelemen, György Jánosnak a fia, 
Tornócon, unakatestvére Ferenc, aki Istvántól 
származik, bemutatta I I . Ferdinánd királynak 
Bécsben 1627. június 8-án Clemens (Kelemen) 
aliter Sáry Benedek, és fia János, valamint fél
testvérei János és Tamás részére adományo
zott és Barsvármegyében 1627. december 2-án 
kihirdetett cimeres nemesitő levelét. Hogy az ese-
dezö Jánosnak a fia, köztudomású dolog, hogy 
az emiitett János István fia volt, aki az armá-
lisban előforduló Jánosnak a fia, ennek igazo
lására hivatkozik az 1731. évi investigatióra, 
ahol szószerint a következők foglaltatnak: a 
genealógiai leszármazásra vonatkozólag az 1731. 

A Szlováni 
A Szlováni Beöthy család Komárom fény

korában, a X V I I I . század utolsó évtizedeiben 
hajt új ágakat e sokat próbált városban, mely
nek rövid idő alatt egyik nagy szerepre hivatott 
családjává lesz, ahonnan utóbb csillaga felemel
kedik és fényét az egész országra szétszórja. 
Komárom ebben az időben kezdi kiheverni 
azokat a nagy sebeket, melyeket az 1763. évi 
óriási földrengés ütött rajta. Hogy ez emlékeze
téből el ne mosódjék, mintegy hat évtizeden 
át időnként megmozdul a föld és hallatja mély
séges, titkos erőinek morajló zúgását. A nagy 
gyásznap évfordulóját a város minden templo
mában istenitisztelettel ülik meg jómódú polgá
rai, akik között 1780 táján új név tűnik fel : 
Böjti Jánosé, ki Léváról, Barsmegyéből telep
szik a romjaiból ujonnan épülő Komáromba. 

A város jómódú lakossága szorgalmas 
munkájával eltakarítja a romokat és azokon új 
élet fakad. Gazdag patrícius családai közt még 
vezérszerepet visz a néhány magyarrá lett szerb 
család : a Janitsáryak, Pesthyek, és akiket elől 
kellett volna említeni: a Domonkosok, akiknek 
egyik tagja János, az Aranyember, máig is le
gendás fényben él a komáromiak emlékezeté
ben. De ezek mellett sok polgári foglalkozást 
üző nemes család is él Komáromban : a Vár

évi február 22-én Nagykajaion kelt recognitio 
szerint igazolták azt Zilgó György 77 éves, 
Kiss Ferenc 67 éves, és Szombath György 77 
éves tanuk kajali lakosok. Az esedező atyja 
1731-ben a nemességszerzötől való leszárma
zását beigazolván instans nemességét elismer
ték. A család cimere : Kék szinü pajzs, alján 
hármas szikla, a kiemelkedő középsőn fé
szek, amelyben kiterjesztetett szárnyú fehér 
pelikán ül csőrével mellét tépi, és kifolyó vé
rével három fiát eteti, nyilt sisak feletti koro
nából növő sárga griff kiterjesztett szárnyak
kal, nyitott szájjal, kiöltött piros nyelvvel, 
mellsőballábát ragadozásra kinyújtva, jobbjában 
pedig kivont kardot villogtat a pajzs jobboldala 
felé fordulva. Takarók: piros-fehér, fehér-sárga. 
I I . 97. és V. 33. 

Ramhányi János. 
(Folyt, köv.) 

Beöthyek. 
bogyai Csepyek, Felsőtopai Kaliczák, Madaryak, 
korábban pedig a Szómon és Somodori Páz-
mándyak, a Nagyszeghi Sárkányok, a Gadóczi 
Rötthök, Szalachyak, Thalyak, hogy csak az 
ismertebb csengésű neveket emlitsük közülök. 
A város törzslakosságát tevő szekeres gazdák, 
e színmagyar és tisztán református hiten levő 
gazda osztály, kik elegendő föld hiján fuvaro
zásból éltek, főleg pedig a Dunán lebonyolított 
kereskedelem adott nekik kitűnő keresetet, fe
les számmal nemes emberekből kerülnek k i . A 
dúsgazdag gabonakereskedők többnyire nemes 
urak, de a fuvarosaik is azok és a restaurációk 
alkalmával együtt választják a vármegye hatal
mas urát, a vicispánt. 

Ebben a környezetben élnek a Szlováni 
Beöthyek majd két emberöltőn át Komáromban. 

A család történetének első összefoglalá
sát Nagy Ivánnál találjuk Ferber József közlése 
után.' Kevesen emlékeznek ma már arra, hogy 
e szürkén hangzó név mögött akkor az iroda
lomtörténeti kutatás bámulatosan nagy munkás
ságú mivelöje, a később országos hírnévre jutott 
id. Szinnyei József rejtőzött, ki ebben az idő
ben általában csak adatgyűjtéssel s igy család-

1 Nagy Iván: Magyarország családai. (XIII Pót-
lék kötet. Pest, 1868. 133—134. 1. 


