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1697. I. 14. — Az armalis röviddel hivatalba 
lépésem (1899. I. 1.) előtt, eddig- ki nem derí
tett módon, elvesztett, csak bádogszelencéje 
van meg.

Vincze. Prága, 1580. III. 19. — Szerzők: 
V. Márton, neje Katalin, testvére György (e 
statu ignobili). Címer : vízszintesen vágott pajzs 
kék alsó felében fehér hármas halmon piros 
rózsakoszoruból felnyúló kék ruhás jobb kar 
egy marék kalászt tart, a vörös (sárga ?) felső 
félben két piros rózsától kisérve; oromdisz : 
felnyúló vörös (sárga ?) ruhás jobb kar egy 
marék kalásszal ; foszlányok vörös-fehér kék
sárga. — Kihirdetve, a záradék nem olvas
ható. — Börhártya, az 1835-ben Kismácsédon 
dúlt tűzvész alkalmával eredeti nagyságának

egy negyed részére zsugorodott össze, a pecsét 
leolvadt. A véletlen különös játéka, hogy az 
okmány szövege, a kitöredezett középső hajlat 
melletti 3 sort kivéve, csaknem teljesen olvas
ható, sőt a cimerkép is jól kivehető; úgy vélem, 
a tűz közvetlenül nem érte, csak a hőség, va
lamely védettebb helyen,

Zlatarich. Bécs, 1765. X. 8. — Szerző: 
Z. Pál. Cimer : kék pajzsban zöld mezőn kettős 
farkú arany oroszlán, jobbjában vágásra emelve 
kardot tart, balját ragadozásra nyújtja ; orom
disz: páncélos jobb kar, karddal; foszlányok: 
sárga-kék fehér-vörös. — Kihirdetve : Pozsony- 
vmben (Pozsony, 1766. III. 17). — Bőrhártya, 
fatokos pecsét. — A szerző gyermektelenül 
halt el, az armálist özvegye 1771. adta át.

II nemet Baur család és az azzal rokon Zlinszky ág.
1798. évi február hó 3-án I. Ferenc egy 

Bécsben kelt címeres levéllel Baur József jakab- 
szállási bérlőt, nejét Zachei Terézt s azok gyer
mekeit : Józsefet, Györgyöt, Katalint, Anna- 
Máriát, Anna-Teréziát és Juliannát a nem ne
mesek rendjéből a nemesi rendbe emelte, mely 
armálist a magyar udvari kancellária a királyi 
könyvek LIX. kötetének 546. lapján felje
gyezte s ugyanott az adományozott címert le
írta és lefestette.

A c im er : Négy mezőre osztott álló paizs, 
első és negyedik kék mezejében egyenlő ágú 
ezüst szinü (u. n. görög) kereszt, melynek 
két-két ága között egy ugyancsak ezüst csillag, 
a második és harmadik vörös mezőben nyelvét 
öltő arany oroszlán, mely előre nyújtott jobb
jában arany buzogányt tart. A koronás sisak 
fölött két szarvas agancs közt arany páncélos 
férfi kar emelkedik ki cölöpösen és meztelen 
kardot tart. Foszlányok : ezüst-kék, arany-vörös.

A nemességszerző az armálist Fejérvár- 1 
megye karai és rendei előtt kihirdettette az 
1798. évi május 15-én Székesfehérvárott tartott 
generalis congregation, amikor is a nemesség 
ellenvetés nélkül tudomásul vétetett.

(Meg kell jegyeznünk, hogy Ferenc király 
ugyancsak 1798. évi február 3-án címeres 
nemes levelet adott Baur Mihálynak és János

nak s azok családjának, — amely nemesség 
a királyi könyveknek ugyancsak LIX. köteté
ben a 560-ik lapon jegyeztetett fel s Fejérvár
megyének 1798. évi november hó 13-án tartott 
közgyűlésén kihirdettetett. (Hogy azonban ez a 
Mihály és János — milyen rokoni viszonyban 
állott a fenti József-fel — nem tudjuk. De az 
kétségtelen, hogy voltak valamelyes viszony
ban, — amire a két címeres levél azonos kel
tezése is következtetni enged.)

A Baur család címeres pecsétjét Pest
vármegye levéltárában megtalálja, akinek szük
sége van reá.

A család vallása római katolikus.
*

A nemes Baur család leszármazása a 
családtól nyert hézagos adatok szerint a kö
vetkező :

I. Jő z s t j  a nemesség szerző * 17221*1801. 
Az Előszálláshoz tartozó jakabszállási puszta 
haszonbérlője volt ; neje Czaher (a címeres 
levél szerint Zacher) Teréz, aki * 1766. T 
1842-ben.

Gyermekeik nevét lásd fent a címeres levél 
ismertetésénél. Az ott felsorolt gyermekeik 
közül.

II. Jó z se f  * 1785. t  1862. Székesfehérvárt. 
1809. Fejérmegyc tb. ügyésze, 1815— 1816. al-
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ügyésze, több vármegye táblabirája, a gróf 
Zichy uradalmak ügyvéde. Részt vett az 1809 
évi nemesi felkelésben, mint a fejérmegyei 10 
sz. gyalogosztály közvitéze. Családot nem 
alapitott.

A n n a*  1790. f  1843. Székesfehérvárt
mint hajadon.

I. G yörgy*  1794. márc. 9. Jakabszállás 
T 1872. ápr. 21 Székesfehérvár. 1813-ban tb. 
alügyész, 1818. aljegyző, 1828. I. aljegyző, 
kit 1830-ban Székesfehérvár sz. kir. város kö
vetéül küldi a pozsonyi diétára. 1832-ben Say 
István Fehérvár főbírája követté választatván, ő 
lesz a város helyettes főbírája. 1834-től ismét 
követ. 1849—1850 Székesfehérvár polgármes
tere. 1863. megyei törvényszéki tanácsos. Neje 
Landesz Terézia.* 1817. Pozsony J* 1871. ápr. 
28. Székesfehérvár. Házasság 1834.

Gyermekeik:
L a jo s *  1834 jul. 14 *j* 1845. márc. 20.
Mária*? t  1841. okt. 13.
Imre*? + 1840. okt. 7.
Eugenia*? i* 1845 márc. 15.
Móric*? i* 1843. aug. 19. J* (valamennyi 

Székesfehérvárt.)
II. György (lásd alább)
I. László (lásd alább.)
Imre* 1852 márc. 9. Székesfehérvár. *j*?
Ferenc (lásd alább.)
A gyermekek legtöbbje mint kiskorú halt 

meg, férfi kort a következő három ért e l :
//. György (lásd fent) * 1848. febr. 10. 

Székesfehérvárt. A Vásonkeői gróf Zichy család 
uradalmai gazdatisztje, pénztárnoka Adonyban, 
41 évi szolgálat után nyugalomba vonult, je
lenleg Balaton-Almádiban birtokos, lakik Bala- 
ton-Almádiban. Neje : Neuschlossi gróf Zedtwitz 
Gabriella (György Kajetán szolgálaton kivüli 
százados és Kutschera Róza leánya)* 1851. 
máj. 13. E házasságból szülött gyermekek:

Angéla 1874 (Szatory Gyuláné) gyerme
keik nincsenek.

Sarolta 1875 (Jura szék János veszprémi 
kir. ügyész neje) hat gyermek.

/. Nándor 1876 Cs. és kir. főhad
nagy, ezred segédtiszt a 61. gyalog ezredben 
Temesvárt. 1897 évi ápr. 15-én Fejérvármegye 
alispánja (91 eln. sz. a.) részére nemesi bizo
nyítványt adott ki. Neje Péterffy Elza.

E házasságból származott a következő
két fiú :

III. György * 1904 Temesvár.
II. N ándor* 1906 Temesvár.
Gabriella * 1879 — (K azal Zsigmond urad. 

számtartó neje, Telekes, Vasmegye). 5 gyermek.
J e n ő *  1882, — gazdatiszt Nógrádvár- 

megyében. N eje: Krista Erzsébet.
E házasságból egy gyermek született.
Róza * 1887. — Hajadon.
/. László (lásd fent) * 1849 jun. 16. Szé

kesfehérvár *j* 1888 . . . Veszprémmegyei zirci 
jár. szolgabiró. Neje Egbelli Könnendy  Emma 
*? f  1905.

Gyermekeik :
II. László  vasúti pénztárnok;
III. Józ se f  J* mint hadapród.
Irén tanárnő, (Lépes Árpád min. szám

tiszt neje). 2 fiú.
Ferenc (lásd fent) * 1853. ápr. 6. volt 

baracskai birtokos, jelenleg magánzó, lakik 
Budapesten.

V V

í .  *

Ozv. Baur I. Józsefné — Czacher Terézia 
(lásd fent) férjének 1801-ben történt elhalálo
zása után másodszor férjhez ment Egregi 
Zlinszky Imréhez. E házasságból 1 fiú és 1 
leány származván, igy a Baur leszármazottak 
szoros vérbeli viszonyban állanak a fenti házas
ságból eredő Zlinszkyekkel, úgy helyén való, 
ha ezek ágát s a származékok sorrendjét is
i  • •  • •  i • • •  iközöljük.

Zlinszky Ignác és Imre Bécsben 1797 
juhus 28 án kelt armálissal a nemesi rendbe 
emelkedvén, az a királyi könyvek LIX. K. 432. 
lapján feljegyeztetett s Fejérvármegye 1798 
február 28-án tartott közgyűlésén kihirdettetett.

Az adományozott címert lásd Siebmacher
Bd. IV. 15. Tábla: 502.

Címeres pecsét Fejérvármegye levéltárá
ban többszörösen is feltalálható.

(Az Egregi előnév a Baur család közlé
séből, igazolása előttünk ismeretlen).

V

Imre * 1759 f  1893. Székesfehérvár; a 
gróf Zichy család uradalmainak igazgatója, több 
vármegye táblabirája; székesfehérvári házbirto
kos (a régi Zlinszky-ház a Megyeház-tér 6. sz.) 
neje özv. Bourne Czacher Terézia. E házasság
ból két gyermek született : István és Karolina
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István * 1804 t  1880. juli 1-én Fehérv. 
1827. Fejérmegyei tb. főügyész, 1836. aljegyző, 
1843. főjegyző, 1845. Il-od alispán, 1847. 1-ső
alispán. Istvánnal a család e törzse fiágban 
kihalt. Neje: Meszleni Meszlény Ludovika. E 
házasságból egy leány született :

Lujza : 1857 Velencén, férje Kisgeszéni
Szabó  Ernő volt szombathelyi polg ármester. 
Búcsún (Vasm.) birtokos, gyermekei :

Ján os  * 1882.

Kata  * 1885, férje Borostyánk ői Egán 
Imre, leánya : Erzsébet * 1907.

Karolina * 1807 f  1867. Székesfehér
vár. Férje : N edeczei N edeczky  Mihály szolga- 
biró, szolgaegyházi földbirtokos, gróf Zichy 
család urad. igazgatója. E házasságból 5 gyer
mek született:

Mihály, Mária (Kolozsváiy  József né), 
Zsófia (Viczenty Pálné), Auguszta (Gerstenbrand 
kapitány neje), A m ália  hajadon.

Ezekből most már a következő táblák állíthatók össze:
Baur I József

* 1722 f  1801,
—  Czaher Teréz

* 1766 f  1842

II. József 
:: 1785 1 1862

I I.  G y ö rg y
* 1793 t  1872
" Landesz Teréz
* 1817 f  1871

Katalin Anna-Mária Anna-Terézia Julianna

Lajos Mária Imre Eugenia
* 1837 r  1845 * ? t  1«41 t  1840 f  1845

Móric II. György
t  1843 * 1848

- ' Neuschlossi gróf 
Zedtwitz Gabriella

* 1851

I. László 
* 1849 f  188* 

Egbelli kör
mendi Emma

•S' 1905

Imre Ferenc 
* 1852 t  ?  * 1853

(Budapest)

II. László III. József

Angela
* Í874

Sarolta
* 1875

Szatori Gynláné) (Juraszek Jánosné) —

I. Nándor
* 1876

Péterfi Elza

Gabriella 
* 1879

Kazal Zsigmodné

Irén0

Lépes Arpádné

Jenő
* 1832

" Kriszta Erzséb 

Egy gyermek.

III. György 
* 1904

II. tá b la .
Zlinszky Imre

* 1759 t  1839
,—  Czacher Terézia

* 1756 t  1842

II. Nándor 
* 1906

IV . tá b la .

Nedeczei Nedeczky Mihály 
Zlinszky Karolina

István
* 1804 i  1880

Meszleni Meszlény Ludovika

Lujza 
* 1857

Kisgeszéni Szabó Ernő' 
lásd III. tábla.

Karolina
* 1807 t  1867

(Nedeczei Nedeczky Mih 
lásd IV. tábla

Mihály Mária Zsófia Auguszta
(Kolozsváry (VicentyPál) (Gerstenbrand 

József) kapitány)

III. tá b la .
Kisgeszéni Szabó Ernő 

Zlinszky Lujza

V. tá b la .

Borostyánkői Egán Imre 
— Kisgeszéni Szabó Kata

Erzsébet
* 1907.

János * 1881 Kata * 1885
Borostyánkői Egán Imre 

lásd V. tábla.

Amália 
t hajad.)

Rexa Dezső.




