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A T IR N A I ÉS BECZKÓI SZO M BA TH Y  
CSA LÁ D .

Előszó. — Midőn a Szom bathy család ere
deté t és leszárm azását a következőkben előad
juk, nem  anny ira  az illető  családoknak, m int 
inkább  a  /történelem  tudom ányának kívánunk 
ném i szolgálato t te n n i ; m ert a tirnai Szom bathy 
család tö rténe tének  egyes részeiben m utatkoznak 
oly pon tok  is, m elyek m egvilágosításával a tö r
ténelem  ide vonatkozó hom ályát is földeríteni 
a lk a lm aso k ; m ásrészről a család tag ja in ak  szét
szóródása és régi ok ira ta inak  elveszése kü lön 
féle oly jelenségeket hozott felszínre, m elyek 
ism ét nem  csak a család tag jait, hanem  a tö r
ténetírókat is érdekelhetik .

A  jelen  értekezés m egírásához a X II. szá
zadtól a  X V . végéig a nyom tatásban  m egjelent 
ok irat-gyű jtem ények  szolgáltak fo rráso k u l; a 
X V I. és X V II. századra a pozsonyi, nagyszom 
bati, trencséni, lőcsei és a budapesti nyilvános 
levéltárak  n y ú jto ttak  ad a to k a t; a X V III. és 
X IX . századra a család nem esi bizonyságlevelei 
és a beczkói, ácsi és m ás egyházi anyakönyvek 
és családi ira tok  adnak  bizonyítékokat. — M ind
ezen történelm i és genealógiai ada tok  az illető

i*
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helyeken  név és lapszám  szerint idéztetnek, 
szükség esetén  szóról-szóra is közöltetnek.

M inthogy a család tö rténe te  csak akkor lesz 
k e llő leg  m egvilágítva, ha származási helye és 
neve is tö rténe lm ileg  fö lderíttetik , legyen sza
bad  ezen irányban  is a legszükségesebb tudn i

v a ló k a t  elm ondanunk.
«N agy-Szom bath eredete és várossá fejlő

dése» czímü m ég kéziratban  levő m unkám  a 
T irn a  vö lgyében te rü lt «Szombatit» földéről bő
vebben szólván, itt csak annak  régi nevéről, 
m int a család bölcsőjéről m egem lítjük a követ
kező ad a to k a t:

M ár a döm ösi p répostság  1138-iki alapító
levele tanúsítja , hogy  a T irna völgyében feküdt 
Szom batit földe, m elynek vásárhelyére E rdély
ből szállíták a sót évenként hatszor két hajóval 
«usque ad fo rum  Sum but cum duabus navibus».1

A «Szombatit» földe em lítte tik  az eszter
gom i érsek  1211-iki okiratában  is, melylyel 
annak  egyházát «ecclesiam de Sumbut» a káp
ta lan n ak  ad ja .3

IV. Béla k irá ly  1238-ban Szom bath vásár
helyén  k irály i falut építtetvén , azt «Szom bat
hely» névvel je lö lte (villa regalis Zumbothel).3

De m ár 1271-ben (civitas T irna  Zombath 
dicta) és 1291-ben (circa civitatem  T irnam  Zom
bath dictam ) k irály i ok iratok  is B éla Szom bat
helyét egyszerűen «Szombath» névvel em lítik.4

3 Knauz Monumenta Eccl. Strigoniensis I. 96. 1.
2 Monum. E. Strig. I. 197.
3 A városi levéltárban Nagy-Szombat szab ad ság 

levele.' Fejér IV. 1! 132.
4 Fejér Codex Diplomaticus V II.  2. 158. Ugyanott

149- 1-
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Pulkava C hroniconja 1300 körül Bolerázt K on- 
stanczia Szom batjának (Sam bath Constantiae), 
Paulus de Paulo  pedig  1400. évről T irn a  városát 
Béla Szom batjának (Bela Sobbafta) nevezi.* 

Ezekből k itűn ik , bogy  a szlávok á lta l «Tirna» 
névvel em líte tt város a m agyar nép nyelvén 
kezdettől fogva a tö rök  uralom  beálltá ig  foly
vást «Szombath» nevet v is e l t ; csak m időn az 
esztergom i káp talan  a törökök elől 1543-ban 
oda költözött á t és azt a m agyar tudom ányos
ság központjává tette , akkor változott á t a 
«Szombath» név N agy-Szom batra, a régi «Tirna» 
név is T irnavia n ev eze tre ; ekkor jö tt d ivatba  ar 
szláv orthograph iában  az y  használata, m ely az
után a «Tyrnavia» a lako t állandóvá te tte  a latin 
irodalom ban.**

Ez alkalom m al hálás köszönetem et fejezem 
ki dr. P au ler G yula kir. tanácsos, országos fő- 
levéltárnok  és N agy G yula allevéltárnok u rak 
nak, Ozoray József esztergomi prim ási, M iskey 
Géza kom árom m egyei, F ieba József győrm egyei, 
I.au ren ty  János pozsonym egyei, F rancisci Lajos 
nagyszom bat városi, H ayd in  M ihály trencsén- 
m egyei fő- és G ebauer M iklós allevéltárnok, 
Sváby F rigyes szepesm egyei, K an d ra  K abos 
egri érseki és W ran d l brünn i tartom ányi le 
véltárnok  uraknak , valam int M ednyánszky M ár

* Fejér IV.  j .  135. — Fejér X. 2. 747.
** Szalay Ágoston m agyar  levélgyűjteményében 1547. 

évben kelt levél említi először «Nagy-Szombat» (N agh 
Zombat) városát, a  munka 47. lapján. — Ugyanezen évről 
szól a  nagyszombati ka lm ár czéh szabályzata is :  «Adatot 
Nagyszombatba zent kérést ta la lassa  nap vthan való elseö 
pinteken, az vrnak ezer eött zaz negiwen hetedik eszten- 
deőben.» Történelmi T á r  1885- évf. 173. 1.
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ton  beczkói és Kóm esz József ácsi plébános 
u rak n ak  sokféle szívességeikért, m elyek által 
nem  csak a jelen  e lre jte tt genealógiát szó- és 
írásbeli értesítéseikkel földeríteni, hanem  más 
történelm i ku ta tása im ban  is bő ism ereteikkel 
segíteni szíveskedtek.

A  szives olvasót tisztelette l kérem , ha  k i
bővítő, felvilágító vagy  czáfoló ada tokat talál, 
kegyeskedjék  azt velem levélben vagy sajtó  ú t
ján közöln i; m ert épen nincs szándékom  az 
igazságos k ritik a  elől elzárkózni.

6

A tirnai tö rzs.

M inthogy a T irna folyó völgyének közép
része m ár a X I. században «Szombath» földe, 
déli szigete pedig  Szom bath vásárhelye (fórum 
Sum buth) nevet viselt, és a környékén  szétszórt 
nem esi kúriák , tan y ák  és m ajorok központját 
képezte, önkény t következik, hogy azon vidéken 
Szom bathy nevű földbirtokos is lakott.

Ilyen  Szombathy György (Georgius de Tirna), 
aki ta lán  m ég a Sajó m elletti táborban (1241) 
ism erkede tt m eg Vancsai István akkor váczi 
püspökkel, ki 1243. végén esztergom i érsekké 
lön, és u tóbb Szom bathy G yörgynek  36 ezüst 
m árkát ad o tt kölcsön b irtokai rendezésére. A  m e
zei gazdaság a befek tetett tőkét csak hosszabb 
időn át térítvén  vissza, az érsek oly tü relm et
lenné lett, hogy Szom bathy G yörgyöt adós
ságáért Szom bath község bírósága előtt bepörlé, 
m ely azután az a lp eres t Szom bath királyi falu
ban  levő kúriája, házai és földei elvesztésére 
ítélte. Az érsek a p e r t a községi b íróság  elő tt
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m egnyervén, sietett a nek i Íté lt fekvőségek irán t 
úgy intézkedni, hogy azokat az esztergom i k á p 
talan tu lajdonáu l vegye át, és azok jövedelm é
ből m iséket szolgáltasson az esztergom i szent 
Béla egyháza k rip tá jában  nyugvó aty ja  volt or- 
bázai comes lelki üdvéért. Az érsek ezen ado
m ánylevelét 1250-ben ad ta  ki, egyenesen a köz
ségi b íróság  íté letére  h iv a tk o zv a; teh á t a 
fölebbezési, végrehajtási, ese tleg  perújítási jo g 
orvoslatokat be nem  várta. M ár ped ig  a föleb- 
bezés elkerülhetetlen  volt a lak ilag  az illetékességi 
kérdés, anyag ilag  a túlságos szigor m iatt. Az 
aranybulla  28-ik és a Szom bath község szabad
ságlevele 12-ik évében egy  birtokos nem es el 
nem  tű rhette , hogy  egy  nem  is ille tékes b íróság 
egy nem  is tetem es adósság m iatt őt a királyi 
faluból száműzze. A  kir. kúria  ítélete elő tt az 
érsek 1252 októberben praenestei püspökké és 
b ibornokká lett, á t is költözött R ó m á b a ; a kö
vetkező nyáron három  hónapra eljött ugyan 
M agyarországba, de itt m ár új érseket ta lálván , 
végleg visszatért R óm ába és haláláig  o tt m a
radt. Szom bathy G yörgy b irto k p ö re  valószínűleg 
kedvezően folyt l e ; annyi bizonyos, hogy  az 
esztergom i k áp ta lan  nem  foglalta  el Szom bathy 
G yörgy fekvőségeit és azokat m ost sem b írja : 
teh á t ezen adóssági ügy m áskép egyenlítte- 
te tt  ki.* ' ' ‘ '

Ezen Szom bathy G yörgynek  ta lán  unokája 
volt azon Szombathy András  (A ndreas de T irna),

. :l: Az 1250-iki alapítvány okirata a  Monum. E. Strig.
í. kötet 382. lapján o lvasható ; az érsek római ügyeire 
vonatkozó adatok  a  Mon. E. Str. I. 382. és Balics egy
háztörténete II. 355—60. lapjairól vétettek.
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ki m in t dom onkos-szerzetbeli perjel 1313 már- 
czius 1 i-én  M onoszlay E gyed  végrendeletének 
felny itásánál Szom bathban jelen volt és annak  
hiteles m ásolatát tan ú k én t szintén aláírta. Tam ás 
esztergom i érsek  kü ldö tte  őt és Pocsákay P éter 
m ásik dom onkosrendi perje lt e czélból Szom- 
bathba. A kk o r az esztergom i érsek közvetlen 
hatósága a la tt B udán, P esten , Esztergom ban és 
a hontm egyei B ányán voltak dom onkosi zárdák 
és m ég téli idő v o lt ; teh á t az érsek csak a kö
zelebbi perje leket kü ldhette  Szom bathba: bizo
nyosnak  vehető, hogy Szom bathy A ndrás, m int 
m agyar nem zetiségű egyén, az esztergomi, P o 
csákay P é te r ped ig  m int szláv a bányai zárda 
főnöke volt.* — U gyanezen érsek h irdette  ki 
azon időben a pápa  rendeletét, mely szerint a 
dom onkosrend szerzetesei nem esi b irtoko t is ö rö 
kö lh e ttek  és ró la  szabadon ren d e lk ezh e tte k ; ez 
volt egy ik  oka annak , hogy a nem es ifjak örö
m est lép tek  a dom onkosrendbe. Ezen pápai bulla 
a veszprém i káp ta lan  által is alkalm aztato tt a 
dom onkosrendiekre.**

A  következő században ily néven egy har
m adik kiem elkedő családtagot ta lálunk. Ez 
Szombathy László (Ladislaus de T irna, Lassla 
von Tirnaw ) A lbert k irály  és özvegy Erzsébet 
anyak irá ly n é  tábornoka és Győr várparancsnoka 
(1437—-42). -— A  katonai hűség és engedelm es

* Monum. E. Strig. II . 6;8. 1.
*+ Mon. E. Sírig. II . 731. Frater Mauritius de or- 

dine Praedicatorum filius Demetrii báni filii Ugod de 
.U'.-i'ere'Chak . . .  ut de h ered itä r iis  possessionibus d ispo
s e  nett habeant facültatem . . . .  sub sigillo ven. patr is 
Thomas archiepiscopi Str. coram capitulo Vesprimiensi 
e \h ibuit .  Datum 1317.
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ség  szem pontjából Ítélendő azon ténye, hogy az 
anyak irá lyné rendele tére  an n ak  holta  u tán  (1442 
deczem ber végén) a várat László kisded koronás 
k irály  gyám jának F rid rik  ném et-róm ai k irálynak  
á ta d ta ; de po litikailag  sem  teh e te tt m áskép, 
m ert a m agyar korm ány és országgyűlés a k i
rályné lebetegedését be nem  várta , a csecsemő 
m ag y ar király gyám sága irán t nem intézkedett, 
ső t a szent koronával m egkoronázott k irály  he
lyébe is más koronával koronázottat fogadott 
e l ; pedig  ha Zsigm ond m agyar leánya, A lbert 
m agyar neje más bánásm ódban részesül, sem a 
korona ellopása, sem ennek  elzálogosítása, sem 
utóbb a várnai csatavesztés m eg nem  tö rtén t 
volna. M indezen diplom atiai h ibák  keserűen h a
to ttak  vSzombathy László kedélyére és befolyá
so lták  elhatározását. H ogy  ő ném i végkielégí
téssel nyugalom ba vonult, ezt agg  kora okozá; 
de  a neki ígért összeget Á goston  győri püspök 
közbenjárására 1447-ben csak Örökösei k ap ták  
meg.* Azon 3000 aranyforin t, m elyet a tö rtén e t
írók em lítenek, nem  Szom bathy Lászlót, hanem  
F rid riket illette, ki ezen összeget a v árra  fordí
to tt költségei fejében m agának  követeié és m eg 
is kap ta  Bécsben.**

Ez alkalom m al egy  történelm i tévedést kell 
helyreigazítanunk, m elyet először gr. Teleki Jó 
zsef fedezett föl, de azt kellőleg m eg nem fej
tette .

Gr. Teleki «H unyadiak kora« czímü m un
kájában ez áll (I I .4 8 .) : «Ágoston győri püspök

* Gr. Teleki József, H unyadiak  kora X. 205.
- -  Fejér, Authentia et vis probandi diplomatum. Sil- 

labus 1401—53. Pag-. 158. ■

9

tirnai és beczkói szombathy család.indd 9 2012.07.11. 22:36:03



m aga és utódai nevében kötelezi m agát, egye
nesen a fegyverszüneti levélre hivatkozva, de 
m égis ném i különbséggel és inkább K o llá r né
m et fordításával m egegyezőleg, hogy azon adós
levelet, m elyet bizonyos Összegről F ridrik  róm ai 
k irá ly  T irna i  (talán N agyszom bati) Lászlónak 
(kit K o llá r ném et fordítása V arckas Lászlónak 
nevez), K o ller P é tern ek  és K assai Jodoknak 
1442 végén adott, G yőr várának  és városának 
1447 jún ius 24-én tö rténendő  átadásakor vissza
szolgáltatja.»

E bben  gr. T eleki József ku ta tásának  köszön
hetjük, hogy a győri várparancsnok  valódi nevét 
fö lfedezte ; de anny iban  m égis tévedett, hogy ö 
T irnát N agyszom batnak nevezi a X V. század első 
fe lé b en ; pedig  tudjuk, hogy T irna m agyar neve 
kezdettől fogva a X V I. század közepéig «Szom- 
bath» volt: Ladislaus de Tirna  m agyar neve 
teh á t csak Szombathy László lehet. —

. Ezekkel bevégeztük a család törzsének hé
zagos ré sz é t; m ost á tm ehetünk  a család azon 
ősének ism ertetésére, kitől a leszármazás m ár 
szakadatlan  lánczolatban a jelen nem zedékig 
levezethető.

A  X V I. század m ásodik felében a közélet 
terén  feltűnik Szombathy Gergely (Gregorius 
Tyrnaviensis). H ogy  ő nevét nem  írta  a rég i 
alakban «de T irna», ősi városának nagy á ta la 
kulása okozá. Az esztergom i káp ta lan  1543-ban 
oda átköltözvén, a város em elkedését nagyban  
elősegítő. O tt m ár nyolcz évvel korábban  ország
gyűlés ta rta tv án , a káp ta lan  m egtelepedése u tán  
k é t év m úlva .másodszor, ism ét két év m úlva 
harm adszor ta rta to tt Szom batit városában or
szággyűlés ; ezen körülm ények közt a rég i

10
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«Tirna» név Tyrnavia, a rég i «Szómbath» Nagy
Szombat nevet nyert. íg y  teh á t G ergelyünk a 
''Tyrnaviensis nevet használta  m ég a m agyar ok
m ányok aláírásánál is ; a «N agyszom bathy» 
nevet nem kedvelte , a «Szombathy» nevet p e 
dig a város új neve után elavultnak  ta r to tta . 
De a T yrnaviensis névvel k itűn te té  szárm azását 
is, m íg a Szom bathy névvel a szepesi, rimái,, 
m urai Szom bat nevek m ellett szülővárosának 
neve hom ályban m arad t vo lna; így  jö tt  hasz
nála tba  a «Tyrnaviensis» családnév.*

Azon időben nem  volt könnyű  a m egyék  
számára m inden irányban  alkalm as jegyzőket 
ta láln i a jó la tin  irály és a jog i ism eretek  m eg
követelése m elle tt; Szom bathy G ergely  tehát 
bátran  pályázhato tt Szepesm egye jegyzői állá
sára latin , m agyar, ném et és tó t nyelvi képzett
sége és jogvégzettsége m ellett, mely tisztségre 
1507 június 24-én m eg is választatott. A  m egye
évi 40 forint járandóságot szavazott neki, mely 
összegért ő 1574-ig h ivataloskodott, a midőn- 
Velbay Jakab  lett megyei, Szom bathy Gergely 
pedig káp talan i jegyzővé. Ö t év m úlva (1579) 
ism ét G ergelyünk le tt m egyei jegyzővé, m eg
hagyatván  a káp ta lan i jegyzőségben is. Most 
! 2 évig m aradt ő ezen kettő s h ivatalában, m i
dőn (1590) H om onnay Tam ás választato tt m e
gyei jegyzővé. E g y  év múlva, 1591. szept. 2-án 
Szom bathy G ergely a m egye alispánja le tt, 
mely tisztségében hat éven á t m egm aradt.

: Így Máriássy Anna 1592-iki végrendeletében ne 
mes Nagy-Szombati Gergelynek neveztetik ; de az a lá 
írásban. Gregorius Tyrnaviensis Vicecomes Comitatus 
Scepusiensis mp. áll. — Történelmi Tár 1888. évi. 544. 1.

í r
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E k k o r D raveczky János választatván alispánná, 
Szom bathy G ergely öt éven át (1597— 1602) 
h ivatal nélkül volt.

Ezen öt évben ha llg a tn ak  T yrnaviensisről a 
szepesm egyei hivatalos o k ira to k ; de m indjárt 
kezdetben (1598) m egszólalnak a trencsénm e- 
gyei levéltár nem esi összeírásai, hol a beczkói 
nem esek sorában Szom bathy G yörgy nevét ol
vassuk. T ehát G ergelyünk fia ekkor n agykorú 
ságra  ju tván , nem  ak art h ivatal nélkül levő 
a ty jának  terhére lenni, m indjárt 1597-ben Becz- 
kó ra  költözött át, a  hol (talán anyja öröksé
géből) nem esi kú riá t szerzett a hozzá való 
nem esi telekkel.*

Szepesm egye közönsége előtt 1602-ben tűnik 
föl ism ét T yrnaviensis G ergely neve, midőn ő 
az 1603., ezután az 1604-iki pozsonyi ország
gyű lésre követül választato tt meg. Az előbbi 
országgyűlésen ő a felső m egyék országos szám
vevőjének is m egválasztato tt, de a következő 
1604-iki országgyűlés m ást választott helyébe 
országos szám vevőnek; aggkora, lem ondása vagy 
halála  okozta-e ezen változást, nem  tudjuk. L eg
nagyobb  valószínűséggel bir azon vélem ény, 
hogy  ő 1597-ben visszaköltözött Nagy-Szom-

* A beczkói nemesek összeírásainak fönmaradt jeg y 
zékei 1540-től kezdődnek ; de ezek 1598-ig- oly kopottak, 
hogy az évszámokat sem lehet rajtuk látni. — Ezen 
kopott íveken a Szombathy név nem található ; tehát 
csak  1597-ben költözhetett Beczkóra Szombathy György 
és az 1598-iki jegyzékbe vétetett föl. A Szombathy c sa 
lád 1597-töl 1768-ig ta lálható a beczkói nemesek közt; 
de a  család  egy tag ja  1747-ben Komárommegyébe köl
tözött át és trencsénmegyei nemesi bizonyságlevelét 1764- 
ben hirdetteté ki Komáromban, mint ezt alább látni 
fogjuk.
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atba, a hol legfiatalabbik  fiát G ergely t isko- 
láztatá. I t t  volt akkor a felső m egyék számára 
rendelt fölebbviteli törvényszék is, m elynek 
’1582— 85) egyik  bírája volt Bornem isza Gergely 
szepesi p répost és váradi püspök, Szom bathy 
G ergely jóakarója.*

Szom bathy G ergelynek valószínűleg több 
gyerm eke is v o lt ; de csak két fiának nevét is
m erjük. Föltéve, hogy ö a m egyei jegyzöség 
elnyerése u tán  nem sokára m egházasodott, 
G yörgy nevű fia 1572 körül születhetett, utolsó 
fia pedig G ergely az olmüczi akadém ián 18 éves 
korában tanulván, 1587-ben k e lle tt születnie. 
Midőn tehát a ty juk  1597-ben h ivatal nélkül m a
rad t, a legidősebb fiú épen nagykorúvá lett, a 
legiíjabbik pedig  m int tiz éves gyerm ek épen 
beillett a nagyszom bati öt osztályú gym nasium  
első osztályába. A ty juk  1604 tavaszán halt meg.

Ezen családi m ozgalm at előidéző 1597-ik év 
volt teh á t a család két ágra szakadásának kez
d e te : az idősebbik György alapítá a beczkói, az 
ifjabbik G ergely a nagyszombati ágat.

M inthogy a nagyszom bati ág  utóbb kihalt, 
először is ennek  ügyeit adjuk elő.

* W agner ,  Analecta Scepusii. III.  243. «Gregorius 
Tyrnaviensis seu Nagy-Szombathy, olim Capituli et Co- 
rnitatus Scepusiensis Nótárius, quern Gregorius Bor
nemisza Praepositus Scepusiensis multis nominibus de se 
et Ecclesia sua bene meritum ait, quod saepius labentem 
et procidentem dictae Ecclesiie suae statum sua prudentia , 
consilio, opera, atque etiam sum fltibus su is  non parcens, 
indefesso protinus studio et constanter juverit simul ac 
promoverit.» — Tehát még anyagi jótékonyságokat is 
gyakorolt, melyeket 40 frt jegyzői jövedelméből nem t e 
hetett, hanem nagyszombati birtokából húzhatta  ; Lőcsén 
nem is szerzett fekvőséget, mert N agy-Szombatba vissza
költözni föltett szándéka volt.
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A nagyszom bati ág.

Tyrnaviensis G ergely hasonló nevű fia, mi
dőn 1597-ben a nagyszom bati gym nasium ba be
iratkozott, testvérbá ty jával a dolgot m egállapít
ván és talán  a tanárok  által is buzdíttatván, 
nem  a «Tyrnaviensis» vagy  a «de Tirna» régi 
latinizált családnevet használták, hanem  az akkor 
m ár ébredezni kezdő nem zetiebb közszellemnek 
hódolva, a m agyarosító  iránynak  engedve, régi 
őseik m agyar «Szombathy» nevét jegyeztették  
be, és ezen elhatározásuk m ellett állandóan 
m egm aradtak.

M időn a fiú a gym nasium ot bevégzé, 01- 
m üczben folytatá tanulm ányait, a hol 1605 
febr. 18-án Szombathy Gergely (Gregorius Szom
b a th y  U ngarus nobilis) név a la tt az akadém ia 
album ába bejegyeztetett.*

Szom bathy G ergely  alig  végzé be Olmüczben 
a nyári félévet, arról értesült, hogy Bocskay 
István  serege N agy-Szom batot, Szakólczát és 
T rencsént e lfog la lta ; valószínű tehát, hogy ő 
Beczkóra sie te tt testvérbátyjához, hol biztonság
ban érezte m agát, m ert a vár és mezőváros népe 
m egm aradt a k irály  irán ti hűségben. Többet

* Mährisches Landesarchiv in Brünn. Arch. Z. 36. ai. 
2891. «Es scheint d aher  von dem im Történelmi Tár 
(1888. pag. 200.) cit ir ten Studirenden der Johannes Bap
tista  Tyrnaviensis nicht adelig, und somit auch kein 
Bruder des ausdrücklich mit N obilis  bezeichneten G re
g o r iu s  Szom bathy  zu sein, dessen Heimatsgemeinde als 
Adeligen im Album nicht angegeben erscheint. — Brünn, 
am  2. Juli 1891. W rand l  mp.» (Itt  megjegyzendő, hogy 
Jo an n es  B. Tyrnavietisis pappá l e t t ; tehát ha fivére volna 
is Szombathy Gergelynek, a genealógiára nincs ki
hatással.)
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róla (okiratok hiányában) nem  tu d u n k ; de a k ö 
vetkezm ényekből k itűn ik , hogy  ő házasságra 
ju to tt, és legalább egy  fiút h ag y o tt m aga után.* 

Ez Szombathy A ndrás  volt, aki 1645-ben 
m int 24— 25 éves jogvégzett ifjú lépett a po 
zsonyi kir. kam ara joggyakornokai közé, és 
1646 nov. 5-én III. F erd inánd  által Pozsony 
várában esküd t jegyzővé (juratus nótárius) ne
vezte tett ki. Az országos levéltárban m egvan 
sajátkezű folyam odványa is, de abban csak arra  
hivatkozik, hogy ő m ár egy éve gyakornok , kö
telességeit híven teljesíté, kéri teh á t a királyi 
kinevezést. A  k irá ly  azon alkalom m al kilencz 
h ivatalnok kinevezését írta  alá.**

Hogy ezer. ifjabbik Gergely a Tyrnaviensis G er
gelynek legfíatalabbik fia és a  Beczkón lakó Szombathy 
Györgynek testvéröcscse volt, kitűnik a következű körül
ményekből. Az ö keresztneve megegyez atyjáéval, veze
tékneve bátyjáéval,  a  György és Gergely nevek pedig a 
Szombathy c sa l id  genealógiájában többször előfordulnak, 
mi az ősök iránti kegyelet tanúsága  ; ugyanez áll fia 
András nevéről is. Továbbá a tanulmányi évek össze
vágnak a  rendes életkorral és az a tya  házassági és h i
vatali körülményeivel. Végre a két fiú nemességét tan ú 
sí tja a beczkói nemesek 1598-iki összeírása és az olmüczi 
akadémia 1605-iki albuma, és még azon körülmény is, 
hogy a X V I1. század elején Pozsony és Trencsén m e
gyékben más nemesek nem is találhatók Szombathy 
névvel ezen kettőn kívül.

Országos levéltár, Benignae Resolutiones 1646 föl. 36. 
«Joannes Ignatius Weszténiczy dicta: c a m e ra  secreta- 
rius, Ernericus Ordódy vicemagister rationum, Gabriel 
Balog registrator, Joannes Hannula, Andreas Szom
bathy, Ladislaus Telekesy caneellariae iurati notarii , et 
Stephanus Tamásfalvay, Michael Hagen, Paulus Gai- 
dachy officináé rationariae scribae — in officiis praeattac- 
tis a principio ingressus d em en te r  confirmatos volumus. — 
D abantur in Arce nostra Posonii quinta die Novembris 
1046. Ferdinandus mp.»
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ló

H a t év m úlva kir. udvari kanczelláriai ren 
delet N agy-Szom bat város tanácsához intézve 
SzenteJános hagyatékából az ingóságokegy  részét 
Szom bathy A ndrásnak  Ítéli oda 1652 ápr. ig-iki 
kelettel. Ebből az következik, hogy ő ekkor m ár 
N agy-Szom batban lakott, vagy legalább voltak 
o tt rokonai, és barátai.*

Ezen túl a Szom bathy családnak nagyszom
bati ága m ár letűnik a nyilvánosság teréről és 
k ih a ltn ak  tek in thető . Csak a beczkói ág m aradt 
fon napjaink ig . —-

A  nagyszom bati ághoz pótló lag  és felvilá- 
gosító lag  két sajátságos esetet kell előadnunk, 
m elyek történelm i, társadalm i és jogi tek in te t
ben is egy arán t érdekesek.

I. L ipót k irá ly  L axenburgban  1677. június 
9-én nem eslevelet ad o tt Szombath Pálnak. Közel 
száz éven á t m eg volt ezen család elégedve a 
nem es «Szombath» névvel; de az utódok közöl 
1766 ápril 15-én m egjelentek Pozsonymegye 
K ajal helységében  győrm egyei K ulcsodról Szom
bath  István, P éter, János és Sándor testvérek és a 
nem esség-vizsgáló küldöttség  elő tt előadták, hogy 
ők a nem ességszerző Szom bath P áltó l származ
nak, de m ár nevüket Szo/ubathy-ra. változtatták . 
A  m egye ügyésze elism erte nem ességüket az 
e lö regedett tan u k  vallom ásai alapján, de a név

* Orsz. Itr. Nr. 165. 1652. «Civitatis Tyrnaviensis 
senatui. P rudentes  et eircumspecti fideles nobis dilecti. 
Notum vobis est, qualiter nos non ita pridem universa 
bona mobilia egregii quondam Joannis Szente tidelibus 
nostris n ob ilibu sdoanni, Ernesto, Adamo B okros, Andrea? 
Szom bathy  et Casparo Tolm achy benigne contuleri- 
m us .i  . . . .  (Minthogy időközben hitelezők je lentkeztek, 
az ingóságok ára  követeléseik fedezésére fordíttatott.)
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csere iránt nem nyilatkozott. Leszármazásuk így  
szó lt:

Szom bath Pál,
czfmeres nemeslevele 1677. jún. 9-ről, Pozsonymegyében 

kihirdetve. .

1 1  1
Ferencz 1677. György 1677. István 1677.

I I
Mihály Miklós

1755. Kajaion, 
a  nemeslevél megőrzője

István Kulcsodon.

István 1766. Péter 1766. János 1766. Sándor 1766.

Ezek állítólag fölvették a Szom bathy nevet.

Pozsonym egyei Kajaion és győrm egyei K ul
csodon ily módon jutott a «Szombath» család 
a  Nagy-Szombaton kihalt «Szombathy» család 
nevéhez.*

* Pozsonym egye jegyzőkönyve ezen névcseréről így 
szól : 1766 ápr. (5. K aja). »Stephanus, Petrus, Joannes et 
A lexander, omnes quatuor filii S tephani Szom bath  in 
possessione Kolcsod i. cottui Jau rinensi ad jacen te  d e 
gentes, provocarunt ad  an n a le s  divi ohm Leopoldi pro 
Paulo Szom bath  filiisque ejus Francisco , Georgio et 
Stephano die 9-na m ensis Jun ii anno 1677 ' n castro  I-a- 
xenburg em ana tas e t anno eodem , feria secunda proxim a 
post dom inicam  ió-am  sanctissim ae tr in ita tis  in hocce 
com itatu Posoniensi inque oppido Szemez publicatas, ac 
ner M ichaelem  Szom bath conservatorem  earundem  coram 
deputatione investigatoria exhibitas, uti ex opere investi
gationis nobilium sub dto 15-ae m ensis Ju lii anni 1755 
per huncce cottum  subm isso idipsum  prodit. Produxit 
deinde ju ra ta s  testium  grandaevae aetatis au then tice  ex
ceptas faSsiones, qui f a te n tu r : ex Stephano Szom bath 
annalibus inserto progeneratum  esse filium N icolaum , ex 
hoc Nicolao vero Stephanum  genitorem  producentium , 
antenatosque horum in usu nobilitatis vixisse ac an tea
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M ár ko ráb b an  Széchenyi G yörgy esztergomi 
érsek  1693-ban te tt egy családot egyházi íprae- 
dialis) nem essé «Szombathy» névvel, szintén a 
nagyszom bati ág  k ihalása u tán , a beczkói ágat 
valószinüleg nem  ismerve.*

A k a ja li  esethez hasonló té n y  szintén Pozsony- 
m egyében Felső-Szeli községben történ t. III. K á
ro ly  k irá ly  Pozsonyban 1712 június 16-án czi- 
m eres nem eslevelet adom ányozott Szombatit Im 
rének, m egnem esítvén vele annak  nejét Szabó 
E rzsébetet és gyerm ekeiket Im rét, Jánost, 
Lászlót, Iloná t és Zsófiát. A család később 
1755 julius 15-én a nem ességnyom ozó bizottság 
elő tt igazolta nem ességét, névcsere irán t nem is 
ny ila tk o zo tt; de tizenegy év múlva, az 1766-iki 
.nyomozás kajali eredm ényéről értesülvén, a m á
sik Szombatit család példájára ez is fölvette a 
Szombathy nevet és önkényüleg anny ira  saját
jává te tté  ezt, hogy  az új név a hivatalos ira
to k b a  is bejutott.** •

cognomine Szom batit compellatos fuisse, dein verő no- 
menclationem hane pro more hungaricse loquel.é ír 
Szom bathy  derivatam fuisse • quos etiam,- nihil in con- 
trariüm objiciente fiscali magistratuali,  ad  exigentiam 
Titulí- 6-ti Partis ' I-máe pro nobilibus agnosci.»

/ ' .A  «Turul» 1887. évfolyamának mellékletén a 20- 
lapon említi K aragyena M ih á ly : «Szomjbathy. Eszter
gomi primási levéltár. Prot. L. pag. 771.» Én személyesei, 
mentem a primási levéltárba, és ott Ozoray József levői 
tárnok úrtól, tud tam  meg az 1695-iki pr.edialis nem e
sítést.

Az 1755 jul. 15-rcíl szóló jk .  48. lap ján :  Possessio 
Felsí-Szeli.  Emericus, Joannes et Ladislaus Szom batit 
produxerunt armales augustissimi imperätoris qt regis 
ó  r: öli sexti prt) patre suó Emerico Szornbath Posonii 
ui ' 16-ta Júnii 1712 expéditas, et anno eodem die 7-a 
Novembris in comitatu , Posoniensi Bazinii publicaias. 
Opposuit dominus fiscalis nihil. Sentimentum coríiitatus•:
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Ezen három  Szom bathy család nem  királyi 
adom ánynyal vagy engedélyezéssel keletkez
vén, sajátságos eredetének  ezen összefüggő rö
vid fölem lítése anny iban  volt szükséges, hogy 
azok a tirnai Szom bathy család nagyszom bati 
és beczkói ágá tó l világosan elkülönítve m arad
jan ak  és a genealógiát ne zavarják, az ügy pe
d ig  a történelem  elő tt legalább  főbb vonásaiban 
földerítve álljon.

A beczkói ág.

Beczkó vára és; m ezővárosa a X V I. század 
végén m ég jelen tékeny  erősség volt, m ert nem 
csak a vár erős bástyákkal, hanem  a mezőváros 
is  3 kőfallal és sánczokkal v é te te tt körűi. M időn 
a  török hatalom  m indinkább észak felé terjesz
kedett, a várurak  védelm e alá sok nemes telepe
d e tt m eg Beczkón. íg y  te tt Szombathy György 
is 1597-ben, k inek  neve a következő (1398) évi 
nemesi Összeírásba fölvétetett. ' •• ; .

A  beczkói nem esek összeírásaiban azon sajá
tosság m utatkozik, hogy á ltalában  csak  két

Hős pariformiter ex eadem ía t ione  Tituli 6-ti Partis  I-mae 
pro nobilibüs censeri. — Ez meg sérti említ i-a  névcserét, 
mégis az új Szombathy név ezen. családnál is annyira 
használa tba  jött,  hogy Illésy János a «Turul» ’ 1891, év
folyamához mellékelt «Nemeslevelek jegyzéke» y d k  lapján 
a 7. 1712 jún. 16-án kelt nemeslevelét egyenesen ' Szom - 
bathy Imrének tulajdonítja Szom batit Im re  helyett. — 
Megjegyzendő még, hogy 1766-ban a  tirnai Szombathy 
csa lád  nagyszombati ág a  m ár  száz évnél is régebben ki 
volt halva, ,a beczkói ág  utolsó tag ja  - pedig 1747-ben 
Komárom megyébe költözött át,  a  hol nemesi bizonyság
levelét is 1764-ben, tehát a  p.,zSonyi investigationál két 
évvel korábban Komáromban a megyei közgyűlésen ki- 
iiirdétteté. -
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osztályba so ro z ta tn ak : az egyik osztályt képezte 
a «dominium», m elybe a jobbágyokkal biró föl
desurak ta rto z tak ; a másik osztályba soroztattak 
a «curialisták» vagyis nem esi házat és te lket 
biró és ezt (jobbágyok helyett) zsellérekkel ne
veltető nem es kisbirtokosok, továbbá az «arma- 
listák» vagyis b irtok ta lan , katonáskodó vagy 
hivataloskodó nem esek, és a «testimonialisták», 
k ik  b irtokuk  vagy czím ereslevelük elveszése 
u tán  csak m egyei bizonyságlevéllel igazolták 
nem ességüket és az arm alisták  m ódjára éltek. 
Ezen háromféle nem esek a beczkói összeírások
ban  1598-tól 1650-ig «Armales», 1658— 1688-ig 
«Nobiles», i6gö-ben «Nobiles unius curiae», 
1696— 1730-ig «Curialistae», 1751 — 1768-ig «Pos
sessorium  habentes» közös czímek alá soroztat
t a k ; teh á t a sorozat és a fizetett «taxa» szá
m ából kell m egítélni, az illető sorozatban 
m eddig terjednek  a curialisták  nevei, és hol 
kezdődik a b irtok ta lan  arm alisták  és testim o
nialisták  sorozata. M inthogy pedig  a Szom bathy 
család tag jai a  m ásodik osztályban rendesen 
első, m ásodik, ötödik vagy hatodik helyen em 
lí te tn e k ,  és csak  1625-ben m int «árvák» állanak 
a nyólczadik helyen, világos, hogy ők kezdettől 
vég ig  «curialisták» vagyis jómódú kisbirtokos 
nem esek voltak  Beczkón.

Szom bathy G yörgy alig  te lepedett le Becz
kón, m ár két év múlva, 1599 őszén, nagy ve
szélyben forgott többi nem es társaival együtt. 
Ibrahim  tö rök  fővezér ta tárokkal bővített sere
gét a V ág  folyóhoz küldvén, m aga N yitra  tá ján  
táborozott. A. V ágnál pusztító tö rö k -ta tá r csa
patok  m egtudván, hogy a  pőstyéni fürdőben 
Sok vagyonos beteg  tartózkodik, ezeket m eg
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rohanták, k irabolták , a g yöngébbeket leöldösték, 
az erősebbeket rabságba hu rczo lták ; Bori falut 
felgyújtván, szintén k irabo lták , B aloghy János 
és V izkelethy Pál nejét és gyermfekeit m aguk
kal v itték, a falu  lakosságának  nagy  részét le 
öldösték. Innen  Beczkó ellen indu ltak  és m ár 
az alsó fal kapu já t döngették , midőn a beczkói 
nem esség részvéte és vezetése m ellett a lakos
ság  erős védelm et fejte tt ki az ostrom lók ellen. 
Ekkor a következő nem esek lak tak  o tt csalá- 
d a ik k a l: R a tk ay  P éter, B ársony Im anuel, P i- 
kulay István , R ako lubszky  János, Vincziczky 
Fülöp, Dobrusovszky Venczel, Ü rm ény János, 
M aloveczky János, R ederis  János, Vilcziczky 
István, H orn y  A ndrás; K őszeghy M árton, Si- 
monfy Ferencz, K un  János, N evedy Bálint, 
Szom bathy György, K ardoss Miklós, Fóriss 
G áspár, Pozsgay G yörgy, R ácsay  M iklós, Tu- 
róczy György, í 'a lu ssy  M iklós és Szem enyey 
János, összesen 11 földesúr, 12 curialista és ar- 
m a lis ta ; a k isbirtokosok közt Szom bathy G yörgy 
ötödik.

Ezek fegyveres em bereikkel a törököt Becz- 
kótól elűzvén, az ellenség a N ádasdy család 
birtokait p u sz títá ; K oszto lán t, V erbot és más 
helységeket felgyújtván, a lakosokat rabságba 
hurczolták és barm aika t elhajták . Ezután a 
Thurzó család mezővárosait, Galgóczot, P ri- 
vigyét, P rónát, Bajm óczot pusztíto tták  és ra 
bolták. A  beczkóiak m agas várukból éjjelenként 
irtózva nézték az égő falvak láng jait és az így 
m egvilágított nép kínzását és elhurczolását. 
Mindez 1599 október havában  történt.*

* Istvánfy, Historiarum de rebus hungaricis  Iibri 34. 
I -  V-
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H atodfél év m úlva új veszély fenyegette 
Beczkót. Bocskay István  egyik  had testének  ve
zére, R éd ey  Ferencz 1605 tavaszán könnyű 
szerrel bevette T rencsén várát és á tad á  Illés- 
házy Istvánnak.*  E zután N agy-Szom bat ellen 
indult, m ely a  császáriak elő tt bezárta kapu it, 
de R éd ey n ek  m egnyitá; innen D engeleghy al- 
vezér M orvaországba csapott át, honnan Sza- 
kolcza ellen indult, mely szintén bebocsátá ő t; 
de Beczkó m egm aradván a k irá ly  irán ti hűség
ben, bástyái, kőfalai és sánczai m ögött erős v é
delem re készült, és így  az ostrom tól m egkim él- 
t etett.**

Ezen háborúk  bevégzése u tán  született Szom
bathy János néhány nővére mellé. Az anya nem 
sokára m eghalt, utóbb az a ty a  Szom bathy György 
is e lhunyt, kiskorú árvákat hagyván m aga után. 
Az 1620., 25. és 30-iki összeírásokban ez á ll: 
«O rphani G eorgii Szom bathy». T ehát 1630 után 
le tt János nagykorúvá, és 1658-ban: «Nobiles 
in oppido B eczk ó : A ndreas Tarnóczy, S te p h a 
nus H orvath , G eorgius K un, Johannes Baranyay, 
Josephus P an taleon , relicta Nicolai Györkess, 
Joannes Szombathy» a hetedik helyen em lítte tik  
és u tána m ég 14 curialista és arm alista k ö v e t
kezik.

E nnek  fia volt Szombathy II. János «Buchet» 
jelzővel az 1659. és 1660-iki összeírásokban, te 
hát fiatal korában , m íg az 1666., 70., 88. és 
89-ikiekben a jelző elm arad. A  Buchet vagy 
B uchac szláv szó megfelel a ném et «Haudegen»

* Istvánfy, lifi. 34. — Kazy, História R. Hung. 1737 
47. 1.

** Istvánfy, lib. 34 — Kazy, 48. 1.
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lo g a lm án ak ; valószínűleg kem ény vitéz volt ő 
harczban, m elyet 1652-ben N agy-V ezekénynél a 
törökök ellen, vagy 1657-ben G alicziában a 
svédek ellen tanúsítha to tt. .

Ezt követte fia Sznmbathy I I I .  János az 
1690-iki összeírásban ily sorozat- és jelzővel: 
«Nobiles unius curiae: Nicolaus Szadeczky, S te
phanus Tarnóczy senior, C aspar Nevedy, Jose- 
t)hus Heliades, Joannes H egykő seu Szom bathy.» 
Az 1696-ikiban: «Curialistae oppidi B eczk ó :
Stephanus Tarnóczy senior, Joannes Szom bathy,
■ irphani sororis ejus», u tánuk  m ég 17 curialista 
és arm alista. Az 1697-ikiben első helyen Szom 
b ath y ; az. 1698-ikiban G eorgius Szokolóczy u tán  
I 2-ik helyen) Joannes Szom bathy, az 1699-ikiben 
szintén íg y ; ezek után még az 1709., 10., 13., 
14., 15-iki 'összeírásokban em lítte tik  Joannes
Szom bathy a curialisták között m indig a« Hegykő» 
jelző nélkül, tehát csak fiatal korában ad ták  
neki ezen jelzőt, m egkülönböztetésül atyjától, ki 
a «Buchet» jelzőt kapta. E nnek  m ár nejét is 
m egtudjuk a beczkói anyakönyvből. H ázassága 
1680 körül tö rténhe te tt dezseri Dezsericzky 
K atalinnal, a ki Beczkón m eghalt 1727 m ár- 
czius 15-én.

Ezek fia Szombathy György szü lete tt Beczkón 
1695 szept. 29-én; de 1720-ban m ég anyja «Re- 
licta Joannis Szombathy» van a nem esek jeg y 
zékébe írva. G yörgy neve az. 41751, 65 és 
68-iki összeírásokban m ár m int földesur a 
«possessorium habentes» sorában jön elő József 
fiával együtt. Szom bathy G yörgyről tudjuk, 
hogy nőül vette ns. Száky Judito t Beczkón 1721 
január 26-án, k itől nyolcz gyerm eke szü le te tt; 
azután szomorú évei k ö v e tk ez tek : idősebbik fia

23-
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at

József fiatal nejével 1747-ben K om árom m agyébe 
költözött át, 1748-ban A nna-M ária nevű leánya, 
1749-ben o tthon  m aradt egyetlen  fia meghalt, 
és így  m ár öt leányával k e lle tt a háztartást 
vinnie. Tiz évi özvegység u tán  nőül vette özvegy 
M arázné Sztanyó Évát, a k itől azután ismét 
három  leánya született, k ik  közöl a tiz éves Ju 
d it 1771-ben m eghalt. V égre 1773 julius 4-én ő 
is e lhunyt, özvegyét és hét leányát hagyván 
m aga u tán . Az özvegy a legfiatalabbik leányt 
E rzsébetet férjhez ad ta  1786-ban és ezentúl veje 
R oszinszky János osztá m eg veié a háztartás 
gondjait. Az özvegy elhúny t 1795-ben és vele 
a Szom bathy név Beczkón k ihalt; de Xom á- 
rom m egyében ism ét elterjedt. —

Szombathy József, a beczkói Szom bathy György 
és Száky Jud it fia, született Beczkón 1725 már- 
czius 14-én ; nőül vette  h lin ik i H liniczky K a ta 
lin t és vele K om árom m egyébe költözött á t  
1747-ben. Tiz évig Szőnyön lakott, azután Ácson 
te lep ed ett meg.

M int ácsi lakos K om árom m egye közgyűlésén 
1763 okt. 28-án bebizonyítá trencsénm egyei b ir
tokos nem es állapotát.*  H ogy pedig serdülő 
fiainak is nem esi jogokat szerezhessen, midőn 
m ár az 1764-iki országgyűlésre a követválasz
tási m ozgalom  m egindult, ő T renesénm egyétől 
a ty ja  á lta l nem esi bizonyság-levelet vett ki 1764 
febr. 19., m elyet m ég ugyanazon évben K om á
rom ban k ih irdettetett. Ezen nem esi bizonyság
levél m agyar fordításban így hangzik:

* Komárommegyei levéltár VI. gyűl.-könyv 597. lap. 
«No 1803. I t a  et Josepho Szombathy incolre Acsiensi, 
nobilitarem in Cottu Trenchiniensi possessionatum sta- 
tum suum remonstrant!, taxa  f. 4, dn. 50 relaxatur.»
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«Mi Trencsén vármegye egyházi főrendéinek, or
szág zászlósainak, nagyjainak és nemeseinek közön
sége emlékezetül adjuk, hogy midőn mi septuagesima 
vasárnap előtti folyó 1764. év február hó 18-ik napjára 
eső szombaton szabad királyi Trencsén városában, 
közgyűléseink és törvényszékünk régóta kirendelt 
helyén, ezen vármegyénket tetemesen érintő és ér
deklő némely fontos és nyilvános ügyek elintézése 
végett föntírt napra ide kitűzött és hirdetett közgyű
lésünkben vitézlő mosóczi Kőszeghy László helyettes 
alispánnal, szolgabiráinkkal és esküdteinkkel együtt 
megalakultunk és összeültünk vala: ekkor megyénkbe 
kebelezett Beczkó mezővárosban székelő vitézlő Szom- 
bathy György úr előttünk személyesen megjelenve, az 
iránt esedezett, hogy miután az ő fia Szombathy Jó
zsef további szerencsét próbálván, e vármegye kebe
léből tek. Komárom vármegyébe, nevezetesen pedig 
Acs nevű helységbe átköltözött és ott állandóan meg
telepedett valá, hogy nem csak itt, de az említett tek. 
Komárom vármegye karai és rendei előtt is ugyan
azon fiának nemesi jogosultsága nyilvános legyen, az 
ö igazi és kétségtelen nemességéről mint ezen várme
gyében régóta Beczkó mezővárosban székelő nemes 
Szombathy családból törvényesen leszármazónak vár
megyénk hiteles pecsété alatt bizonyságlevelet kiadni 
és átjuttatni inéltóztassunk. Minthogy pedig az igaz
ságos kérést megtagadni nem lehet, tehát valamint 
bizonyos, hogy folyamodó tényleg Beczkó mezővá
rosban székelő Szombathy György mindig, még ősei
ben is, valódi és kétségtelen nemesi jogosultsággal élt 
és tényleg él, mint ezt, valamint vármegyénk régebbi 
jegyzékei és jegyzőkönyvei tanúsítják, úgy a legújabb 
1754-iki nemesi összeírás is, rtrelybe folyamodó György 
tényleg élőnek van bejegyezve, feltűnteti, akkép 
világos, hogy az ő tek. Komárom vármegyébe átköl
tözött fiát Szombathy Józsefet hasonló nemesi jogo
sultság illet. Kinek kétségtelen nemességéről ezeti 
vármegyénk hiteles pecsétével megerősített bizonyság-, 
levelünket kiadni és engedélyezni határoztuk. Kelt.
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föntirt 1764. év február 19-én Trencsénben folytatva 
tartott közgyűlésünkből. (P. h.) Ordódy Kristóf em
lített tek. vármegye rendes alispánja mk., Miticzky 
József helyettes szolgabiró mk., Birovszky József 
szolgabiró mk., Bachó István szolgabiró mk., Baross 
Gáspár alszolgabiró mk., Redéky Miklós esküdt mk., 
Kvassay András esküdt mk., Piacsek János esküdt mk , 
Vály László esküdt mk. Olvasá, javítá és kiadá Ugro- 
novics István t. Trencsén, vármegye rendes jegy
zője mk.*

Szom bathy József tizenkét gyerm eke, így kö
vetkezték  egym ásu tán : János (1748), E rzsébet 
(1750), Ferencz (1752), István  (1754), G yörgy 
(1756), Ju lianna .(1758), Teréz (1760), József 
(1761), P é te r (1762), R ozália (1763), Sándor 
(1765; és M ihály (1768). M indnyájan házasságra 
ju to ttak  és családot a lap íto ttak .

Ezen nyolcz fia szám ára 1792 márcz. 28-án 
K om árom m egyétől nem esi bizonyságlevelet vett 
ki, m ely nagy pergam en-íven, a családnevek 
arany betűkkel írva, la tin  nyelven állítta
to tt ki.**

Szom bathy József neje hliniki H liniczky K a
talin  m eghalt Á cson 1792 okt. 19-én; u tán a  
négy  év m úlva a férj is elhunyt ugyano tt 179Ő 
augusztus 20-án. Ácson közös sírban nyu- 
gosznak.

* Az eredeti latin fogalmazvány megvan Trencsén - 
megye levéltárában : Protocolluin V. Expeditionum 1764. 
Mint alapbizonyítvány átvétetett a  család későbbi nemesi 
bizonyságleveleibe is.

-t-.;: jyz iyp2-iki nemesi bizonyságlevelet Komárom - 
megye részéről aláírták : Bajcsy János alispán, faj kürti 
Kürthy Sándor szolgabiró, csejtei Csejtey Is tván szolga
biró, kajali Arady László esküdt, Vörös Mihály esküdt, 
felső-gelléri H a jna l  Gáspár kir. tanácsos, táblabiró ; ki
ad ta  ta jna i  Tajnay Antal megyei első főjegyző.
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Szom bathy József nyolcz fiági és négy nöági 
utódai közöl fiágon (tud tunkkal) csak Sándor 
családja van é le tben ; teh á t erről szólunk.

Szombathy Sándor, Szom bathy József és H li- 
niczky K atalin  fia, született Ácson 1765 nov. 
18-án. H uszonhat éves korában, 1792 febr. 19-én 
nőül vette  Jankó  A nnát, nem es Jankó Ferencz 
leányát, enyedi Jankó  M ihály nejének nem es 
Jankó  K ata linnak  unokahugát, k itől M ihály, 
K atalin , Ferencz és A nna gyerm ekei születtek. 
Az anya m eghalt 1819 aug. 30-án, az a tya  p e
dig 1828 márcz. 17-én, m indaketten  Ácson a 
közös sírban nyugosznak. F iágon  csak Ferencz 
utódai vannak  életben.

Szombathy Ferencz, Szom bathy S ándor és 
Jankó A n n a harm adik gyerm eke, született Ácson 
1796 márczius 21-én; K om árom ban, T atán  és 
G yőrött végezte iskoláit. Nőül vette B arbay  Á g 
nest, ns. B arbay  István  és ns. K ovács E rzsébet 
leányát, aki anyai ágon báró  Szapáry P éter 
nővérétől Szapáry K atalin  R adossich  Ferencz 
kom árom m egyei alispán nejétől szárm azott. H ét 
gyerm eke szü lete tt: Á gnes (1818), Ferencz
(1820), József (1823), K áro ly  ' (1824), Ignácz 
(1827), A ntónia (1829) és V eronika (1831). 
Ezek m indnyájan önállóságra és házasságra ju 
to ttak . M aga és fiai szám ára K om árom  m egyé
től nemesi bizonyságlevelet vett ki 1832 szept. 
11-én és ezt egy év m úlva Fehérm egyében  is 
kiflirdetteté, midőn ez a következő záradékot 
n y e r te :

«Tettes Ns. Fejér Vármegyének 1833-ik esztendei 
December 18-án folytatva tartatott Köz Gyűlése, alatt' 
e' jelenvaló Nemesi Bizonyság Levél felolvasás által 
a Tiszti Ügyész megegyezésével Közönségessé tétetvén,
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az ebben megnevezett Ns. Szombathy Ferentz ’s en
nek Ferentz, Jósef, Károly és Ignátz fiai a Megye
beli Nemessek sorába bé irattattak. Jegyzé Zlinszky 
István mk. T. Ns. Fejér Vármegye 2-ik Ál Jegyzője.»

Ezen záradékból kitűnik, hogy e sorok írója 
Szom bathy Ignácz, aki fehérm egyei Velenczén 
1827. febr, 10-én született, hat éves korában 
íra to tt a fehérm egyei nem esek sorába.

A további nem zedékek a leszárm azási táblán 
láthatók .

A  család róm ai katholikus, m elyből egyházi 
férfiak is szárm aztak ; a fiágból Szom bathy
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A ndrás dom onkosrendi perjel (1313), Szom bathy 
Ferencz plébános Gönyőn (f 1835), m ásik Szom
bathy  Ferencz plébános C sobánkán (f 1871); a 
női ágból R an o ld er János püspök  .V eszprém ben 
t 1875), R an o ld er K áro ly  p lébános B erem enden 
f i 866), B arbay A lajos esperes-plebános Ö tte- 

vényen (él) és Onczay Géza plébános N ém et- 
K éren  (é l) ; a benedekrendből B arbay  K olum bán  
+ 1842), K ovács W illebald  (11855) és Jankó  

B ódog (11858); a kegyesrendből Dezsericzky 
Iricze latin  tö rténe tíró  ((1765).

A  család czlmere: kerek  pajzs, ra jta  kék  
mezőben jobbra  néző, ágaskodó, k e ttő s  farkú 
aran y  oroszlán, jobb karm ával görbe kardo t 
v illo g ta tv a ; a pajzs fölött sisak öt ágú arany  
koronával, a koronában könyöklő vaspánczélos 
jobb k a r jo b b ra  vágó görbe kardo t v illo g ta tv a ; 
a sisakdísz és pajzstakaró  jobbról vörös-arany,, 
balról kék-ezüst.

(A családfát lásd a mellékleten.)

(Ezen genealógia a «Turul» 1892. évfolyamának 86—95.. 
lapjairól vett czikk csekély javításokkal bővített külön lenyo
matát képezi.) '
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BECZKÓ R Ö V ID  T Ö R T É N E T E

Beczk'ó' váfa m ég a m agyarok honfoglalása 
e lő tt épült. P riv ina ny itra i herczegségét 830-ban 
m egalapítván, a V ág folyót te tte  Országa nyu
gati határává, és ennek keleti oldalán négy 
várat ép ítte te tt M orvaország ellen, m elyek közt 
volt B ludduch (tévelygő szellem) nevű is, m agas 
hegyen, rengeteg  erdőség közt, h o v a1 m ég a 
ny itra i keresztény tem plom  (836) fölszentelése 
u tán  sem h ato tt el a keresztény szellem a po
gány  szlávok közé. íg y  m aradt a határfolyó és 
a várak viszonya Koczel és Szvatopluk nyitrai 
herczegek uralm a a la tt is. Ez utóbbi 870-ben 
ellenszegült nagybáty jának , R aszticz m orvái feje
delem nek, ki ellen a Vág  m elletti várak  jól 
használhatók lettek . íg y  Szvatopluk M orva
országot elfoglalván, húsz év m úlva a m agyarok 
ellen használta a V ág m elleti várakat, m elyeket 
ezek ugyan bevettek, de a V ág folyót nyugati 
határul tovább is (950-ig) m egtarták .

B ludduch vára m agyar kézre kerülvén, az 
kezdetben B lunduch nevet nyert a m agyaroktól 
mint szabbat-ból le tt szombat, golubb-ból g a 

lam b),, utóbb B lundus, Bolondos és Bolondócz 
le tt  annak  m agyar neve.
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A  m ag y ar nagyfejedelm ek az elfoglalt vára
k a t ú jra  m egerősítvén, Bolondócz v á rá t is vár- 
ispáni székhelylyé te tték , és ez így m arad t az 
Á rpád-ház fiágának kihalásáig.

B ajor O ttó k irálysága a la tt Csák M áté meg 
alakítván «M átyus földét», Bolondócz várát is 
h a ta lm ába keríté , és m eg tartá  azt 1321 m árczius 
18-án bekövetkezett haláláig.

F él század m úlva Stiboriczi S tibor 1370-ben 
I. L ajos k irá lynak  lengyelországi koronázása 
alkalm ával felajánlván szolgálatait, M agyaror
szágba jö tt, hol Cujavia korm ányzójává lett, és 
E rzsébet és M ária k irá lyné irán t is hűségét 
tanúsítván , 1386 ban velük együ tt fogságot szen
vedett. Zsigm ond k irá ly  öt 1388-ban pozsonyi 
gróffá te tte  M odor, V ág-U jhely és Bolondócz 
adom ányozásával. H a t év m úlva kinevezte őt 
T rencsénm egye főispánjává, egy évre rá  ped ig  
erdélyi vajdává. S tibor végéveit Bolondócz várá
ban  tö lté  és itt is ha lt meg, de .K rakóban  
tem ette őt el fia II. S tibor, a ki húsz évig 
élvezte Bolondócz uralm a kelletnek  (1414— 34 .

M inden történelm i a lapo t nélkülöznek az ism e
retes m ondák, m elyek szerint a költészeti csa
pongó képzelet a  vár régebbi Bolondócz nevéből 
S tibor udvari bolondjának  Buczkónak nevére, 
ennek  nevét ism ét a v árra  v itte  át, és így  
keletkezett volna a vár új neve, Beczkó.

II. S tibor u tán ennek  leánya K atalin , illető
leg  férje, alsólindvai Bánffy P ál nyerte el a  
beczkói u radalm at 1437-ben, ak i azután m ár a  
mezőváros k iváltságait is m egerősíté 1451-ben. 
Ezek ho lta  után fiúk, Bánffy János, le tt Beczkó 
urává, ki nővéreivel K a ta lin  idősb Széchy M ik
lós, B orbála iijabb Széchy M iklós, D oro ttya  R oz-
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gonyi János nejével és Ju lianna  hajadonna 
osztá m eg a jövödelm et.

U tánuk  Bánffy K ris tó f következett az u ra
dalom ban, kinek ho lta  u tán  két leánya m a ra d t: 
M ária rimaszécsi Széchy M iklós ás Zsófia rim a- 
szécsi Széchy István  neje. Ezek utódai a Bánffy 
család többi utódaival 1590-ben az uradalm on 
megosztozván, a család ezentúl hat elágazásban 
b írta  Beczkót.

E kkor m ár a török m ozgalm ak m indinkább 
észak felé törekedvén, sok nem esem ber m ene
kült a hódoltsági vidékekről Beczkóba, m elynek 
m agas vára bástyákkal, mezővárosa pedig  h á r
mas kőfallal és sánczokkal volt m egerősítve. 
De 1593-tól kezdve tizenkét éven á t m inden 
évben országgyűlés tarta tván , Beczkó közelsége 
Pozsonyhoz politikai tek in te tben  is vonzotta a 
nem ességet magához.

M időn a tö rö k -ta tá r sereg 1599-ben Beczkót 
m egtám adta, a hat váruri családon kívül m ég 
i i  földesúri és 12 kisbirtokos és arm alista 
család lako tt a m ezővárosban.

B ocskay István  serege 1605-ben k ikerü lte 
Beczkót, ám bár a szomszéd várakat, N yitrát, 
N agy-Szom batot, Szakolczát és T rencsént bevette.

A  nem es családok száma m ég a  harm incz- 
éves háború  idején sem  em elkedett te te m e se n ; 
m ert a tö rök  m ozgalm ak nem  ju to ttak  a vár
hoz közelebb, a politikai viszonyok pedig  vál
tozatlan á llapo tban  m aradtak.

A váruri családok közt 1646-ban állo tt be 
nagyobb változás; m ert ekkor a Bánffy család 
fiága kihalván, a nőági rokonok nagyobb szám
ban  lép tek  föl az ö rökség  iránt. Az osztály két
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év m úlva k irály i m egerősítéssel olykép in tézte
ié it  el, hogy  a várföld egész uradalm ában  ado- 
m ányos örökséget n y ertek : g r. N ádasdy Ferencz, 
hom onnai D rugeth  G yörgy, Szunyogh G áspár, 
H oreczky G ábor, Pongrácz János és Dániel, 
hom onnai D ru g e th  K a ta lin  és Borbála, E s te r
házy O rsolya, hom onnai D rugeth  Erzsébet, P o n 
grácz B orbála és E rzsébet, R a tk ay  M árton és 
O rehoczky K a ta lin  birtokosok. Ezekhez csatla
koztak  m ég újabb rokoni v iszo n y b an : Erdődy, 
Forgách , R évay , M ednyánszky, Justh , Melsiczky, 
Bachó, M orvay, D ubniczky és B erény  családok.

F eltűnő  a harm inczéves háború u tán  a m agyar 
családnevek  e lsz lávosítása: Boróczyból le tt Bo- 
rovszky, F eketébő l Cserna, D ubniczayból D ub
niczky, Szulóyból Szulyovszky, Turóczyból Tu- 
ránszky , V ránaybó l W ran a  stb.

A  nem es családok szám a m ár folyton em elke
d e tt B eczkón: 1650-ben 37, 1658-ban 42, 1660- 
ban  46, 1666-ban 48, 1670-ben 40, 1688-ban 50, 
1690-ben 101, 1696-ban 60, 1697-ben 54, 98- 
ban  58, 99-ben 59. K ülönösen Bécs és B udavár 
visszavétele u tán  em elkedett a beczkói nem e
sek száma te tem esen ; de a török kiűzése u tán 
felszabadulván a hódoltsági falvak, 1690-ben fel
állítta tván  a neoacquistica comissio, a  nem esség 
ip ark o d o tt ősi b irtoka it visszafoglalni és Becz- 
k ó t elhagyni.

E k k o r kezdette Beczkó a béke áldásait él
vezni. H askó, ny itrai püspök, 1691-ben zárdát 
a lap íto tt és abba a ferenczrendi bará to k at tele- 
p íté  a rég i p lébánia mellé. E nnek  anyak ö n y 
veit i678-ban,'kezdették  vezetni; de II. R ákóczy 
Ferencz m ozgalm ai között abbahagy ták . Midőn
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1703 decz. 4-én N agy-Szom bat R ákóczy  vezé
rének  K áro ly inak  feladta m agát, sokan el is 
m enekültek Beczkóból. E gy  év m úlva ifj. Ná- 
clasdy Ferencz üldözte R ákóczy .seregé t, Pálfy 
pedig vissza is vette  N agy-Szom batot 1704 m á
jus 8-án; de a nagyszom bati csata decz. 26-án 
R ákóczy és H eister között a szabadságharcz 
fo lytatását m ég élénkebbé tette. A  következő 
év aug. 16-án Bercsényi N agy-Szom batba é rk e
zett, ahol két hónap m úlva békeértekezlet is 
ta rta to tt, m ely nyolcz havi egyezkedés u tán  is 
eredm énytelenül oszlott szét. Csak R ákóczy  tren- 
cséni csatavesztése 1708 aug. 3-án ford íto tta  
m eg a k ilátásokat. Ezután a beczkói m enekü
lők visszatértek m ezővárosukba és a plébánia 
anyakönyv-vezetésének fo lytatása újra m egin
dult. A  nem esek összeírását 1709-ben ta rto tták , 
m időn 36 földesúri és 11 curialis nem es családfőt 
vettek  jegyzékbe; ezek száma em elkedett 1721-ig.

N agy szerencsétlenség érte Beczkót 1729-ben, 
midőn a m ezővárosban oly erős tűz tám adt, 
hogy annak  szikrái a vár házait is fe lgyújto t
ták. O tt m inden összeégett és ezzel a vár te lje 
sen elpusztulván, rom m á a laku lt át. Az 1730- 
ban m egejtett nem esi összeírás m ár csak 37 
földesurat és 8 curialistát ta lá lt Beczkón, m ely 
szám később folyvást alábbszállt. Az 1751, 65. 
és 68-ról szóló jegyzékekben a volt curialisták is 
a földesurakhoz szám íttattak , b irtok ta lan  nem e
sekről nem  is té te tik  em lítés többé.

A  trencsénm egyei levéltárban  meglevő ne
mesi összeírásokban 1598-tól 1768-ig összesen 
százötven beczkói nem es család neve ta lá lta tik  
bejegyezve; az egyes családokban m egnevezett
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Családfők száma négyszáz húsz. E nny i nem ze
déket képes teh á t a genealógus a beczkói nem e
sek összeírásaiból kinyom ozni és dolgozataihoz 
felhasználni a  X V II. és X V III. századra vonat
kozólag.

A  szabadságharcz u tán i években Beczkón a 
következő földbirtokosokat em líti Fényes Elek 
(1858): B obók Gusztáv 140, D ubniczky örökösök 
155, F ark as  Ignácz 112, F ark as  Szidónia 160, 
gr. H ard eg g  Ferencz 318, b. M ednyánszky Jó 
zsef 136, O rdódy FÍóris 215, Sim onyi Lőrincz 
örökösök 174, a beczkói közbirtokosság 536 k a
taszteri holddal. O tt lak tak  báró Pongrácz Zsig- 
m ond és Jozefa is, de b irtokuk  Kalniczon.

A  legújabb  «H elységnévtár» szerint Beczkó 
h a tá rán ak  terü le te  5171 katasz teri holdat foglal 
m agában 219 házzal, 1536 lakossal, k ik  közöl 
1322 tó t, 169 ném et, 28 m agyar, vallás szerint 
883 r. katho likus, 468 ágostai evangélikus, 185 
zsidó. V an r. katholikus, evangélikus és zsidó 
egyháza, postah ivatala  takarék tárra l.

(Beczkó k ép é t két példányban  adjuk, az 
első északról, a m ásodik délről tekintve).
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A BECZKÓI NEMESEK JEGYZÉKE,

1598— 1768.

A rn bró  Pál özvegye 1715, 20. János 1730.
A n d rá ssy  M iklós 1690,96, 97, 98, 99, 1709, 10, 13, 14, 

15, 20, 30.
B achó  Sándor, János , József 1765, 68.
B a lassa  Bálint 1666, 70.
B a ra n ya y  János 1646, 50, 58, 60, 66, 70.
B aross  M iklós 1713,14, özvegye 20.
B árson y  Im anuel 1598, Ján o s , özvegye és Zsigmond 

1620, 25. Zsigmond. 30, 40, 50. Ádám és A ndrás .58, 
59, 60.

B eniczky  M ihály 1710, 13, 14, 30.
B erény  FerenCz 1688, 90, 96. Á dám  1709, 10, >3, 15. 
B ogády  Ferencz, A ndrás 1630. Andr. özvegye, István 46, 

50, 58. István 60.
B óróczy  Á dám  1688, 96. Borovszky László 1713, 14, 20. 
B ossány  G ábor 1709, 10, 13, n ,  15. László özvegye 20. 
Cselkó M iklós 175t. Cser na  1. Fekete.
C zim bery  özv. 1751.
C ztráky  Alajos- 1688. M ózes 90. Özvegye 97, 98, 99. 
C zizovszky  V ilmds 1666, 70.
D ecsy  István 1658, 60, 66, 70, 88, 90, 96, 97, 99. Ján o s
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1710, I j ,  14, 15, 20, 30. György 51. Ján o s és István 
1765, 68.

D in gh a  A dám  h. n. fiával 1765.
D ióssy  M ihály 1751, 65. *
Doboly István 1650.
D obrusovszky  V enczel 1598.
D ubniczay  M átyás 165. D ubniczky A ndrás és M átyás 

1690: D ubniczky A ndrás és István 96, 97, 98, 99. I s t
ván örökösei 1709, A ndrás és M ihály io, 13, 14. A ndrás 
15, 20, 30.

E rdödy gr. K ristóf 1696, 97, 98, 99 ; örökösei 1709, 10,
1 3 .  * 5» 2 0 .  .

E sterh á zy  D ániel 1646, 50, 58. Zsigraond és Im re 1659, 
60, 66, 70. Zsigm ., Im re és G áspár 88, 99. Zsigm . 
özvegye és G áspár 96, 97. D ani, G áspár és P éter 98, 
99, 1709, 10. Cserházy G áspár és P éter 1713, 15, 20.

F alussy  M iklós 1598, 1620, 25, 30, 46, 50, 58.
Fekete J a k a b  1620, 25, 30, örökösei 46. C serna G áspár 

özvegye 1688, 90.
F estetics Pál 1697, 98, 99, 1709, 10.
Fór is  G áspár 1598. .
Geczy György 1688. Ferencz árvái és György 1690. 96, 

97, 98, 99. György 1709, 10, 13, 14, 15, 20, 30.
Gelle'r M ihály 1690. E rzsébet 1696, 97. Gelló János 

1709, 10, özvegye  13, 14, 20.
Geréczyné özvegy 1713, 15, 20.
G om bár A ndrás 1709, 10.
G yörkes M iklós 1620, 25, 30, 46, 50, özvegye 58. Miklós 

özvegye  és Ján o s 1660.
G ullich  M enyhért 1713. M átyás özvegye 14, 20, 30.
G hyllány  báró Ján o s 1715, 20.
G rassalkovics Ján o s és István  1688.
H azayaé  özvegy 1715, 20.
H eliades  József 1666, 70, 88, 90. 1
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H iczo ldy  úrnő 1709. -
H oren iczky  György 1697, 98, 99,
H orn y  A ndrás 1598.
H orvá th  A dám  1620, 25, 30, 58. István 60. János öz

vegye 1690, 96, 97, 98, 99.
H rabovszky  László 1713, 14.
H u szá r  M árton 1688. M árton, János és Zsuzsa 1690. 

M árton özvegye 1696, 97. János özvegye 1698, 99. 
Im re özvegye 1709, 10, 13, 14.

I lla v a y  János 16^8, 60.
Izbéghy  István 1688.
'Jaross János 1660. Ján o s és M árton 69, 70. István, M i 

hály, György, A ndrás özvegye, Simon Özvegye 1688. 
István, M ihály és János 1690. István özvegye, Mihály 
özvegye, Ján o s 1696, 97, István özvegye, M árton, J á 
nos 1699. M árton és Ján o s  1710, 13, 14, 15, 20, 30. 
János 51, 65, 68.

J u s th  A ndrás 1646, 50, 58, 59, 60. Özvegye 66, 70. Örö
kösei 88, 90, 96, 97, 98, 99. Ferencz özvegye 1709, 10, 
14, 20 Örökösei 1730. ,

Jak u sics  K ata lin  (Szunyogh G áspár neje) 1688, 90, 96, 
97 ,  98.  99- 1713-

K a j tá r  György 1660, 66, 70. János özvegye 88, gr , 
96, 97.

K akon y  M átyás 1720, 30.
K a rd o ss  Miklós 1598, 1620. Özvegye 25, 30, 46.
K enessy  István 1696, 97, 98, 99.
K is-Sztankóczy  A ndrás 1660, 66, 70.
K om ócsay  János 1690. . ,
K on dy  István 1713, 14. K ondé fstv. 1720, 30
K ovács  János 1650. 58, 60, 66, 70.
K vn csa la  A ndrás 1715, 20. Özvegye 1732.
K . tissay Janos 1650, 58, 60. István 66, 70. Ján o s  öz

vegye és István 88, 90. György Í1709, to, 13,. 14, 20.
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K dszeghy  M árton 1598, 1620, 25, 30, özvegye 46. János 
50, 38, 60, 66, 70. László 90. István 96, 97, 98, 99. 
1709, 10, 14, 15, 20, özvegye 1730.

R otecsány  M ihály 1730. ‘
K u bin y  István 1620, 25. F a rk as özvegye 1696, 97. G áspár 

1720, 30.
K u n  János 1598, 1620, özvegye 1625, 30, 46. György 50, 

58, 60, 66, 70.
L absánszky  János 1690, 96, 97,' 98, 99; 1709, 10, 13, 14, 

15. Tam ás 1720, 30.
Lautlich  örökösök 1730. •
L firinczfy  István és fia János 1765.
iM zsin szky  A nna örökösei 1730.
M acsar  István, M ihály, János 1751, 65, 68.
M a jth én y  Ferencz 1688, 90, 96, özvegye 97, 98, 99. 

György 1715, 20.
M aloveczky  'János 1598.
M á rid ssy  János 1646, 50. 58. T
M arcztbdn y  György 1709, 10, 13, 14, 20, özvegye 1730.
M á rk u s  János 1690. 96. M a rk ó  m áskép G om bár István  

özvegyének Szom bathy A nnának árvái 1696.
M arkó  István 1697. János 98, 99. István árvái 1709, 10. 

János 1714, 15, 20, 30, 32. i
M arkovics  György 1698, 99.
M ark'ovszky János 1688, 99, 1710. - ■
M attyasovszky  M enyhért özvegye 1658. Örökösei 1659. 60.
M edn yám zky  M iklós özvegye 1620, 25. Jónás 1630. 46, 

50. Jónás, István, György 58, 60. G áspár 1690. István  
özvegye, G áspár, Jánoé 1696, 97. Elébbiek és Sára 
1698, 99. István és G áspár örökösei és János 1709, 
10, 14, re, János, György', István, Miklós 1720. István 
örökösei, János özvegye, Miklóé, A ntal 1730.

J íérey  Zsigmond 1688.
M iktmény Jánosné 1709, 10. János 13, 14, 20, 50. .
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M orvay  Ferencz 1751. János 1765, 68.
N ádasdy  Ferencz 1646, 50, 58, g róf 60, 66, 70. 
N a g yvá th y  Pál 1646.
N y á ry  báró  Zsigm ond 1715.
Necsovics M iklós özvegye 1688, 90, 96. György 1699 
N evedy  B álint 1598, 1620, 25. A ndrás 1630. István 1646. 

P ál 1658, 60, 66, 70, 88. G áspár és György 1690, 90. 
G yörgy 97, 98, 99, örökösei 1709, 10, 13, 14. Bálint 
1720. 30. G ábor 1765, 68.

N ovotha  István 1699, 1709, 10, 13, 14, 20.
O rdődy  Sándor özvegze 1646, árvái 50. Ferecz 1658. 
Orechóczy G áspár 1659, 60, 66, 70. István 1688, 90. 
O rla y  A ndrás 1659, 60, 66, 70. B orbála, Serény A ndrás 

neje 1688, Serény A ndrás özvegye 1690.
Q ttlik  Ferencz 1650. M iklós 1658, 60.
P a lá s th y  Ferencz 1688.
P a n ta lio n  József 1646, 50, 58, 60, 66, 70.
P esthy  A ndrás 1713, 14. József 1715.
P ettk ő  M iklós 1715. D ávid 1720.
P ik u la y  István 1598. ,
P o n g rá cz  Ján o s 1646, és D ani 50, 58, 59. János özvegye 

és D ani 1660, 66. D ani, Ferencz, István 1670. Ferencz 
1688, 90, 96. C salád 1709, 10, 14, 15. József báró 30. 

P ozsgay  György 1598.
P odh rágyay  Ján o s 1710. A ndrás 1713. Ján o s és A ndrás 

1714, 15. A ndrás 1720, 30.
R ácsay  M iklós 1598, 1620, 25. 30, özvegye 1646, 50. 

A ndor 1666, 70, 88, 90, 96, 97, 98. Andor özvegye 
1699. M ária  1710, 13, 14.

R adszky  M iklós 1690, 96, 97, 98, 99.
Ra-fcolubszky Ján o s  1598. 1620, 25, 30. D ániel, István, 

Im re 1646, A dám  1650. M iklós és Im re 1658. 60. 
R a tk a y  P é te r 1598. C salád  1646, 50, 58.
R aym an n u s  Pál 1646, özvegye 50, árvái 58. István 1660.
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István és György 1666, 70. M átyás, György, Im re 1688,. 
90. Pál 1696. M átyás 1697. György és P ál 1698, 99. 
György özvegye és Pál 1709, 10, 13. György és M áté öz
vegye 1714,15. Pál özvegye, Péter, László 1720 Ifj. Pál 1730. 

R azga  M árton 1690, özvegye 96, 97.
R ederis  János 1598.
Rédey József 1765.
Redéky M ihály 1765, 68.
R eksza  Im re 1751.
Révay  báró László 1646, 50, 58, 60, 66, 70. Klek és Z sigm ond1 

1688, 90. Zsigm ond özvegye 1696. Elek örökösei 1698, 99,. 
1709. Zsigm ond örökösei 1710, 15. Ján o s báró 1720. 

R oszinszky  János és István 1658, Oo. István  1666 70. 
A ndrás és István 1688, 90. A ndrás 1696. János Szom- 
bathy György örököseivel 1695 után.

R u dn ay  István 1690, qb, 97, 98, 99, 1709, 10, 14.
Sándor  G áspár 1690, 96, 97, 98, 99, 1709, 10, 13, 14,.

báró 1720. .
Szadeczky  Miklós 1690, qb, 97, 98, 99, 1709, 10, 13. 14, 

özvegye  1720, 30.
Száky  A ndrás 1732.
Szalay  í m r e  é s  Tam ás J Ő 2 0 ,  2 5 ,  3 0 .

Serény  gróf A ndrás O rlay Borbálával 1688, özvegye  90. 
Szedieney János 1598, 1620, 25, 30.’
Szentm iklósy  István 1690, 96, 97, 98, 99.
Szerdahely  János és Géczy B orbála 1688.
Sim onfy  Ferencz 1598, özvegye  1646. János 1658, 60.

66, 70, árvái 88, 90, 96, 97, 98, 99.
S/rcsics  István 1690, 96, 97, 98, 99, özvegye 1709, io_ 

G áspár 1713. 14. István és Ján o s 5 fiával 1765, 68, 
Szilágy  László 1765, 68.
S sily  István 1720.
Sziparidesz  T am ás 1730.
Szithovszky  János 1698, 99.
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Szokolúczy György 1646, 50, 58, 60, 66, 70. Özvegye, 
István , György 1688. János 1690, 96. János, György 
1697, 9 >̂ 99, 1709. János 1710. György 1714. 

Szotnbathy  György 1598, árvái .1620, 25, 30. János 1658. 
(Buchet) 1659, 60. II. János 166b, 70, 88. (Hegykő) 
1690. III. Ján o s 1696, 97, 98, 99, 1709, 10, 13, 14, 13. 
Ján o s özvegye D ezsericzky K atalin  1720. II. György 
1730, 5 >- 65, 68. György első neje Száky Judit f  1748. 
Özvegye Sztanyó Éva | 1795. Szom bathy József (György 
fia) Beczkón 1768 bejegyezve. Komárom megyében mint 
trencsénm egyei birtokos 1763.

S u ján szky  A ndrás 1710, 13, 14, 20, 30, özvegye 1751,65, 68- 
Szulóy  Bódog 1646, János özvegye 1650. Szulyovszky 

Ján o s 1688.
Szunyogh  G áspár 1646, 50, 58, 59, 60, özvegye 1688, 

90, 96, 97, 98, 99. 1709, 10.
S v a sz íiy  G áspár 1746, 50. Boldizsár 1688.
T arnóczy  A ndrás 1646, özvegye 1650. A ndrás 1658, 60. 

Andr. és Is tván  1666, 70. István 1688, 90, 96, 97, 98, 
99, özvegye 1709, 10, 13, 14, 15. .

Thököly Miklós 1666, 70, 88, 90, 96, 97, 1713, 15, 20. 
'Török István 1659, 66, 70, 88.
T ru n g ely  árvák 1709, 10, 13, 14, 20, 30.
'Turöczy György 1598, 1620, 25, 30. Turánszky P é te r 

1646, özvegye 58, 60. János 1666; 70.
U jfa lu ssv  László 1697. M átyás 1709, 10, 15.
U jh ely  Ján o s 1660. M iklós 1666, M ihály árvái' 1670.

György 1698, 99, 1710, 13, 14, 15, 20, 30. János 1751. 
U jla k y  M ihály 1658, 60, árvái 1666, 70. Istv. 88, 90. 
Urba?iovszky Im re 1658, óo, 66, 70, özvegye 88.
XJrmény János 1598. . . -
V á ra d y  István 1709, 10. 13, 14, 15, 20, 30:
V ilcziczky  István 1598. Pál özvegye, István árvái 1620. 

-'5 . 30. • '
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V illA sy  Mihály 1650.
V in árszky  úrnő 1730.
V incziczky  Fülöp 1598.
V ránay  György 1690, 96, 97, 98, 99.* V rana  György 

özvegye 1710, 20.
V razda  János 1690. A dám  özvegye 1690. Ján o s örökösei 

1690, 97.
Zbanovszky Im re 1658, 60.
Z m eskál Éva 1690, 96.
Zongor M ihály 1630, özvegye  1646.
Z sigray  József 1713.
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A  B E C Z K Ó I S Z O M B A T IJ A  C S A L Á D  
O K IR A T A I .

(A genealógia szövege alatt felhozottakon kívül.)

i .  l6pß. L egrég ibb  keresztlevé l B eczkúról.

Infrascriptus vigore praesentium fidem facio indu- 
biam et adtestor in Libro Baptisatorum Parochialis 
Ecclc3Í;e oppidi Beczkó ad Sanctum Stephanum Regem 
Hungáriáé in Dioecesi Nitriensi Comitatu Trenchiniensi 
Tom. I. Pag. n o . haecce formalia de verbo ad ver
bum reperiri : Numerus currens 70. Anno 1695. i. e. 
millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto, die 29. 
Septembris. Baptisati nomen Georgius, masculinus, 
legitimus. Nomen Parentum Joannes Szombathy et 
Catharina Descheryczky (recte Dezsericzky). Locus 
Domicilii Beczkó. Patrini Dominus Nicolaus Sza- 
laczky cum Dorothea Nevedy consorte sua. Baptisans 
Parochus. — Super cujusmodi Baptismo ac Inscrip- 
tione prassente/ Syngraphe propria et Sigillo Eccle- 
site munitas sub fide Officii parochialis testes dabam 
Literas. Signatum Beczkovii die 25. Április 1892. 
(L. S.) P. Emmanuel Hunka mp. Örd. S. P. Fran- 
cisci gvard. Conv. qua interim, administrator pa- 
rochise.
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2 . 1763. Szom bathy J ó z s e f  á c s i lakos K om árom  v á r 
m egye gyűlésén bizonyítja  trencsénm egyci birtokos ne

m esi á llapo tá t. m

Anno 1763. die verő 26. mensis Octobris in pos- 
sessione Bagota, Inclyti Comtiatui Comaromiensi adja- 
cente et habita, Prseside Spectabili ac Perillustri 
Domino Petro Ordody de eadem, Sacrse Caesareo 
Regiaeque Majestatis Consiliario atque ordinario Vice
Comite celebrata fuit praslibati Inclyti Comitatus 
particularis Congregatio. Cujus occasione

1797. Legebantur stb. t
1863. Ita et Josepho Szombathy Incolse Acsiensi 

Nobilitarem in Comitatu Trenchiniensi possessiona- 
tum Statum suum remonstranti taxa florenorum 4, 
ilenariorum ;o relaxatur.------- stb.

Ezen kivonat a t. Komárom Vármegye VI. számú 
ugyanezen 't. Vmegye levéltárában Őrzött Gyűlési 
Jegyzőkönyveket magában foglaló kötetének 597-ik 
lapján 1863. folyó szám alatt olvasható eredetijével 
egybe olvastatván, azzal mindenekben megegyezö- 
leg általam kiadatott Komáromban 1892. évi május 
hó 26-án. Miskey Géza mk. t. Komárom Vmegye 
levéltárnoka és tb. főjegyzője. (P. h.)

3’. 1767. Szom bathy J ó zse f nem esi bizonyságlevele.

(Magyar fordítása olvasható a genealógiában.)

Nos Universitas Praslatorum Baronum Magnatum 
et Nobilium C om itatus T renchiniensis damus pro 
memoria, quod cum Nos Sabbatho proximo ante 
Dominicam Septuagesimae in Diem 18-um Mensis 
Februarii Anni currentis infrascripti 1764 incidente 
in Libera ac Regia Civitate Trenchiensi, Loco alias 
celebrationis Generalium Congregation urn & Sedria- 
rum Nostrarum ab olim destinato, pro pertractandis 
quibusdam Arduis et Publicis Comitatum huncce
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Nostrum summe tangentibus et concernentibus Nego- 
tiis in Generali Congregatione Nostra in Diem sup- 
rascriptum eorsum legitime praefixa et publicata cum 
Egregio Ladislao Köszeghi de Mossocz Substituto 
Vice Comite, Judlium item et Jurassoribus Nostris 
simul constituti fuissemus, & consedissetnus ; Eotum 
Egregius Georgius Szombathy in Oppido Beczkó Co- 
mitatui huic ingremiato residens, coram Nobis per
sonaliter constitutus institit super eo : quod si quidem 
Filius suits Josephus Szombathy volens ulteriores 
fortunas prosequi e gremio Comitatus hujus ad Incty- 
tum Comitatum Comaromiensem^ signanter autem 
Possessionem Vacsy (V Acsy =  Acs-on) sic dictain 
semet transtulisset, inibique mansionem suam fixisset, 
ut non tantum hic,' sed et praefati I. Comitatus Coma- 
romiensis Statibus & Ordinibus ejusdem filii sui No- 
bilitaris Praerogativa palam fiat, quatenus super vera 
et indubia ejusdem Nobilitate, velut ex Nobili Famí
lia Szombathy in hoc Comitatu ab olim in Oppido 
Beczkó residente legitime condescendenti Litteras Tes- 
timoniales sub authentico Comitatus Nostri Sigillo 
extrodare et impertiri vellemus; Cum autem justa 
petenti non esset denegandus assensus, hinc quemad- 
modum certum esset Instantem Georgium Szombathy 
actu in Oppido Beczkó residentem verae & indubiae 
Nobilitatis praerogativa gavisum semper in Antenatis 
quoque suis fuisse, actuque gaudere, testantibus id 
ipsum tarn antiquioribus Comitatus Nostri Reges- 
tris & Protocollis, quam et novissima Anni 175 p 
Nobilium Conscription), cui Idem Instans Georgius 
actu vivens insertus est, ita clarum evaderet filium 
quoque suum Josephum Szombathy ad I. Comitatum 
Comaromiensem semet transferentem pari Nobilita
tis praerogativa gaudere. Super cujus indubia Nobili
tate hasce Litteras Testimoniales Authentico Comita
tus Nostri Sigiljo roboratas extrodandas esse duximus 
et concedendas. Datum ex Generali Congregatione 
Nostra Die i9-a Februarii Anno Suprascripto 176p 
Trenchinii continuative celébrata. (L. S.) Christopho-

4 8
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rus Ordódy antelati Inclyti Comitatus Ordinarius 
Vice Comes nip. Josephus Miticzky Substitutus Jud- 
lium tnp. Josephus Birovszky Judlium mp. Stephanus 
Bacho Judlium mp. Caspar Baros Vice Judlium mp. 
Nicolaus Redéky mp. Jur-Assor. Andreas Kvassay Jur- 
Assor mp. JoanneS Piacsek Jur-Assor mp. Ladislaus 
Vály Jur-Assor mp. Lectum correctum et extrodatum 
per Stephanum Ugronovics Juratum  Inclyti Comita
tus Trenchiniensis Ordinarium Notarium mp.

4 9

./. 1765. Szombathy József és Hliniczky Katalin fiá 
nak Szombathy Sándornak keresztlevele Ácsról.

Kivonat az ácsi róm. katholikus plebániabeli meg
kereszteltek anyakönyvéből. Eve, hava és napja a ke
resztelésnek. 1765. Annus millesimus octingentesimus 
seságesimu§ quintus, mensis November, dies 13. A meg
kereszteltnek neve Alexander, férfi, törvényes. Szülők 
neve Josephus Szombathy et Catharina Nyinyiczky 
recte Hliniczky, catholici. Lakhely Ács. Keresztszülők 
neve Michael Semsei et Susanna Horváth. Keresztelő 
Parochus. Hogy e kivonat a fönebbi anyakönyvvel 
--zóról szóra megegyez, bizonyítom. Kelt Ácson, 1892. 
május 29-én. Cser Vendel mk. plébános. (P. h.) ~

5 - 1 7 7 3 ■ Szombathy György halotti levele Becz kóról.
Infrascriptus vigore prsesenJLum fidem facio indu

ljam et adtestor in Libro Defunctorum Parochise 
oppidi Beczkó ad S. Stephanum Reg. Hung, in Dice- 
cesi Nitriensi, Comitatu Trenchiniensi Tom. II. 
Pag. 118. haecce formalia de verbo ad verbum repe- 
viri: Nr curr, 81. Anno 1773. i. e. millesimo septin- 
gentesimo segtuagesimo tertio, die — Julii. Nomen 
et conditio defuncti Dominus Georgius Szombathy vir 
nobilis. Locus habitationis Beczkó, masculinus. Omni
bus sacramentis provisus. Locus et dies sepulture

■ 4
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So

Beczkó 4. Julii. Nomen sepelientis Parochus. — Su
per cujusmodi Defuncto ac Inscriptione praesentes 
Syngraphe propria et Ecclesiae sigillo munitas sub 
fide Officii parochialis testes dabam iiteras. Signa
tum Beczkovii, die 25. Április 1892. P. Emmanuel 
Hunka mp. Ord. S. P. Francisci guard. Conv. qua 
interim, administrator parochiae. (L. S.)

6. 1792. H lin ic zk y  K a ta lin  halottlevele Á csró l.

. Kivonat az ácsi róni. katholikus plebániabeli ha
lottak anyakönyvéből (II. k.) 1792. Annus millesS
mus septingentesimus nonagesimus secundus, mensis 
October, dies 20. A megholtnak és házastársinak neve 
Catharina Hliniczky Nob. Josephi Szombathy uxor, 
catholica. A megholtnak lakhelye Ács, nő, 62 éves. 
Betegsége Phtysis. Részesült-e a haldoklók szentsé
geiben Provisa. Sepulta ritu Ecclesiae. Hogy e kivo
nat stb.

7. 1792. és 1796. Közös sírkőfelirata az ácsi temetőben.

(Balról): Nes és Ntes Szombathy József Ur Anne 
1796. die 20. Augusti. (Jobbról) : Nes és Ntes Hli
niczky Katalin Anno 1792. die 19. Octobr.

8. 1792. Szombathy Sándor házasságlevele Ácsról.

Kivonat az ácsi róm. katholikus plebániabeli háza
sultak anyakönyvéből (II. k. 8. lap). 1792. Annus 
millesimus septingentesimus nonagesimus secundus, 
mensis Februarius, dies 19. Copulati Nobilis Alexan
der Szombathy cum Nobili Anna Jankó. Lakhely In 
fac:e Ecclesiae Ács. Caelibes. Tanuk Stephanus Szom
bathy, Paulus Schnell, Michael Semsei. Esküdtető 
Proprius Parochus. Hogy e kivonat a fönebbi anya
könyvvel stb.
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5 1

g. 1796. Szombathy Fcrencz keresztlevele.

Kivonat az ácsi róm. katholikus ■plebániabeli meg
kereszteltek anyakönyvéből (II. k. ;o. lap). Eve, hava 
és napja a keresztelésnek 1796. Annus millesimus 
septingentesimus nonagesimus sextus, mensis Martius, 
dies 21. A megkereszteltnek neve Franciscus, férfi, 
törvényes. Szülök Alexander Szombathy et Anna Jankó. 
Keresztszülők Franciscus Tansies, Ursula Landesz. 
Keresztelő Parochus. Hogy e kivonat stb.

10. 1809. Enyedi Jankó Mihály végrendeletéből.

Másodszor. Isten kegyelméből szerzett javainkból 
többeket is részesíteni és a tanuló ifjúságnak iparko
dást az előmenetelre, az által jó hazafiakat tenni 
kívánván, rendelek húszezer forintot örökös kapitá
list. Ezen húszezer forint kapitálisnak 5 percentum 
számlálandó intereséből öt tanuló ifjúnak, kinek-kinek 
esztendőnként kétszáz forintok angaria szerint adas
sanak ; ezen 20.000 frt. kapitálist pedig bizom külö
nösen a tekintetes nemes Pozsony vármegyének gond
viselése alá, minden akármiféle felebbvaló hatalom 
beavatkozásán kivül, úgy hogy egyedül maga a neve
zett tekintetes vármegye a nevezett kapitálist intabu- 
latio mellett bátorságos helyre interesre adja és inte
resét beszedhesse, és az öt tanuló ifjúnak egynek- 
egynek a 200 forintokat kifizesse, a környülállás úgy 
hozván, a kapitálist accessoriummal együtt vissza- 
vehesse és ismét más helyre adhassa ; továbbá vala
mint hogy az irt 20000 frt kapitális pénznek gond
viselését és annak interesének manipulatióját egyedül 
a tek. Pozsony vármegyére bíztam, úgy azon oskola
beli stipendiumban részesülendő öt tanuló ifjúnak 
kinevezését is mindenféle hatalom beteljesítésén kivül 
rá bizom e következendő conditiók megtartása a la t t : 
tudniillik hogy ezen stipendiumban részesülni kivánó
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öt tanuló ifjúságból olyanok választassanak, kik jó 
keresztény jámbor erkölcsüek és eminentialis első 
classisbeliek legyenek, — amelyeknek kifizetése kez
dődjék a második iskolától az úgynevezett princi- 
piumtól, a midőn már vége lévén az első iskolának, 
és a stipendium szedése, ha a jelentett qualitásokban 
megmaradnak, tartson egész addig, valamig a világi 
oskolákat egészen el nem végzik.

Mindenekelőtt azonban a jelentett beneficiumban 
részesíteni akarom a magam vér szerint való tulajdon 
atyámfiainak maradékit, tudniillik nemes Jankó Ka
talin testvérhugom Prilcczky István hitvesétől szár
mazott, néhai nemes Jankó Erzsébet néhai nemes 
Rztjha  István hitvese, néhai nemes Jankó Julianna 
néhai Retnai József hitvesének m2radékit.

Úgyszintén kedves hitves társam néhai nemes 
Jankó Katalin asszonynak testvér bátyjaitól néhai 
nemes Jankó Ferencz, néhai ns Jankó József és néhai 
nemes Jankó András fiúágon levő gyermekeit és azok
nak maradékit mindaddig valamig azokból a megirt mód 
szerint a qualifikált alkalmas öt tanuló ifjak találtatni 
fognak, olyformán, hogyha valaha a két: részről álló 
atyafiak közöl ötnél többen alkalmas ifjak számiáltat
nának, az olyatén esetben azoké legyen az elsőség, 
kik az iskolabeli elassificatio szerint a jobb helyet 
foglalták. — — — . ,

Még az is ide járul, hogyha mindazon nem rem i
lett esetre az öt tanuló ifjak számára kirendelt 20.000 fi t 
kapitális vagy annak 5 percentum járandó interese a 
fölebb való hatalom által valami akármiféle változás 
alá vétetnék, és így ezen fölebb kitett szándékom a 
tek. vármegye által, akinek is eféle ájtatos szándé
komnak domestica administratióját bíztam, nem tel- 
jesíttetnék, akkor azonnal szabad legyen a testvér 
atyámfiai közöl akármely ágon leendő maradékinak 
az irt kapitálist,visszavenni és maguk között in stir
pes felosztani, legfőkép azon okból, hagy a fölebbvaló 
hatalomnak administratiója alá ne jusson.
' Harmadszor. Amint enyedi, balázsfai, tószigeti por-
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dókat az irt enyedi prsediumhoz tartozókat, melye
ket ő Felségétől magamra és magam által testvér 
öcscsém néhai nemes Jankó Józsefre és annak fiúágon 
levő maradékira, magam úgyis magtalan lévén, fel
kértem, ugyanaszerint az egész enyedi, balázsfai, tószi
geti jószágomat minden épületeivel és a megnevezett 
portiókkal együtt hagyom és testálom örökösen néhai 
nemes Jankó József testvéröcsém fiának nemes J an kó  
J ó z s e f  unokaöcscsémnek és annak fiúágon leendő ma
radékinak, akikre a jelentett királyi donatió és kire 
mind kiterjedve vagyon.

Ötödször. Azt is megparancsolom Jankó János 
heresemnek, hogy a természettől hibás testvérnénjét 
J a n k ó  E rzséb e te t holtig mind tisztességes ruházattal, 
mind eledellel eltartsa.

Hatodszor. Nemes Jankó Katalin testvérhugom 
P r ile c zk y  István hitvesének hagyok 3000 ftot. Holta 
után a szerdahelyi házam szálljon fiára Prileczky 
Istvánra. A «bárány» vendégfogadót hagyom Prileczky 
Józsefnek. Prileczky Imrének hagyok 3000 ftot. — 
Prileczky István három leányának Katalin, Erzsébet 
és Juliannának hagyok egyenlő osztályra 6000 ftot. — 
Ugyan a néhai Prileczky Jánostól árván maradt Pri
leczky Kádinak 1000 ftot.

Hetedszer. Hagyok nemes J a n k ó  M á r iá n a k  testvér
húgomnak 3000 ftot. — Néhai nemes J a n k ó  J u lia n n a  
testvérhugom néhai R crn a i József fiának Jánosnak 
2000 ftot. Remai Antalnak, aki személyemben mint 
nemes insurgens szolgált, hagyok S°00 ftot. Remai 
Mihály pasmanita clericusnak hagyok 3000 ftot. Remai 
Ferencznek hagyok 4000 ftot. — Ugyan néhai nemes 
Jankó Juliannától származott Remai Katalin Bajnos 
János hitvesének hagyok 300 ftot. Ennek az első 
urától néhai Uj Jánostól árván maradt fiának Uj 
Jánosnak hagyok 1500 ftot. Nemes Petényi László 
nejének Uj Juliannának hagyok 700 ftot, Uj Rozáliá
nak 700 ftot.

Néhai nemes J a n k ó  E rzs é b e t  testvérnénémtől 
származott két fiának S ztr ih a  István és Mártonnak
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egyenlő osztályra hagyok 3000 ftot. Ezen nemes 
Sztriha István első feleségétől néhai nemes Sztriha 
József árvának hagyok 1500 ftot. — Sztriha Antal 
fiának Antalnak hagyok 1000 ftot. —• Ugyan néhai 
nemes Jankó Erzsébet testvérnéném leányának néhai 
Farkas András özvegyének Sztriha Juliannának 200 ftot. 
Néhai Farkas András árváinak egyenlő osztályra ha
gyok 300 ftot.

Nyolczadszor. Megtevén tulajdon vérszerint való 
atyámfiai iránt végső rendelésemet, már most kedves 
h itves tá rsa m  néhai nem es Jankó K a ta l in  asszony 
részéről való atyámfiai iránt e következendő intézést 
teszek :

Úgymint kedves hitvestársam néhai nemes Jankó 
Katalin asszony testvéröcscsétől néhai nemes J an kó  
A n d r á s tó l  árván maradott J a n k ó  Já n o sn a k  hagyok 
és testálok harminczezer ftot és Győr városában fekvő 
házamat, oly állománynyal, hogy ha netalán a fölebb 
említett nemes Jankó Jánosnak halomása történnék, 
azon 30.000 ft és a győri ház szálljon a nevezett 
kedves hitvestársam néhai nemes Jankó Katalin 
asszonynak vérszerinti atyafiaira, tudniillik, akik ezen 
testamentomban foglalva vannak, egyenlő osztályra.

Ugyan kedves hitvestársam néhai nemes Jankó 
Katalin testvérbátyjától néhai J a n k ó  J ó zse ftő l  ma
radott Jankó Pannának hagyok egyezer ötszáz forin
tot. Ugyanazon néhai nemes Jankó József Boris leá
nyának, aki nálam több esztendőig szolgált, hagyok 
négyezer forintot.

Ugyan kedves hitvestársam néhai nemes Jankó 
Katalin testvérbátyjától néhai nemes J a n k ó  F erencz- 
tő l árván maradott két fiának Józsefnek és Istvánnak 
hagyok egyenlő osztályra 4000 ftot. Ugyan kedves 
hivtestársam néhai nemes Jankó Katalin testvérbáty
jától néhai nemes Jankó Ferencztől maradott három, 
leányának egyenlő osztályra hagyok négyezer ötszáz 
forintot (4500 : 3 =  1500).

Tizenkettedszer. Petényi János pozsonymegyei tiszti 
fiskálisát sógor uramat nemes Jankó János unoka-

5 4
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öcscsémnek és egyetlen heresemnek Curatorává rende
lem.* (Pozsony, 1809. márcz. 6.)

1809. szept. 21. napján jelenlétükben ezen alább 
irt uraknak nevezetesen tek. Petényi János assessor 
ur, Jankó Katalin Prileczky Istvármé, Prileczky Jó
zsef, Prileczky Imre, enyedi Jankó János, tisztelendő 
Remay Mihály ur, Sztriha István és ifjabbik Jankó 
János ezen belülirt testamentom felolvastatott és pub
likáltatok. Sign, anno die mense locove supraspeci- 
ficatis. Nagybudafalvai Vermes Sándor t. n. Pozsony 
vmegyének főszolgabirája előtt sk. (P. h.) Deák Fe- 
rencz ugyanazon t. vármegyének esküdtje előtt. sk.
(P. h.) '

I I .  1S12. A z 1 7 7 3 - -  1847-ig folyt és bcvégzctlenül 
h agy  itt kir. táblai pürnek első részéből «Kontár omy 

contra C. Szapáry. *

Anno 1812. sub Termino S. Stephani Pro Actore 
Nob. Sigismundus Prusinszky de Eadem 1. Advocatus 
comparet, ad uberiorem aviticitatis próbám producit 
Fassionales Litteras sub No 18. Patet ex his, quod 
Catharina Szapáry fuerit reipsa Consors Francisci Ra- 
dossieh. Hujus porro Catharinas Szapáry filiam fuisse 
Claram Radossich actionalem fassionem celebrantem, 
perhibetur sub No 11. Quod verő Catharina Szapáry 
uxor Francisci Radossich eadem fuerit, quae sub No 8, 
quae eotum Fejérpatakyana cum Nicolao, Petro et

Ezen végrendeletből leginkább a  rokonokra vonat
kozó részek közöltettek. Jan k ó  M ihálynak neje Jankó  
K atalin szintén nem es1 szárm azása volt. T estvérbátyja 
[ankó Ferencz három leánya közt volt nemes J an kó  
A n n a  nem es Szom bathy Sándor  neje. Jankó  M ihályné 
testvéröcscse J a n k ó  A n d r á s  neje volt Szom bathy R o
zá lia  ns Szombathy Sándor testvérnénje, aki férjét 
1791 nov. s-én veszté el, midőn az m ég csak  43 éves 
volt. U tóbb ism ét férjhez m ent B anára  G rünw ald J á 
noshoz.

5 5
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Juditha Szapáry condivisit, id reeognoscitur in Divi- 
sionalibus sub No 9., ubi Plenipotentiarius Comitis 
Nicolai Szapáry, item Barbara Farkas fiba Judithae 
Szapáry et Fatens Clara1 Radossich in portioné sua 
Banaensi divisionem ineuntes provocarunt ad Divi- 
sionales sub No 8. productas, et ut expón unt, per 
eorundem Condividentium Przedecessores celelebratas. 
Unde sequitur Claram Radossich reipsa Condividen- 
tem fuisse Szapáryanam et Praedecessorem ejus in 
Divisionem sub No 8. exhibitam iiafluxisse, hancque 
necessario fuisse Catharinam subinde Francisco Ra
dossich nuptam, — quare Evicto eo, quod actionales 
portiones in fatentem Claram Radossich a matre sua 
Catharina Szapáry sub No 8. eodem per divisionem 
obtinente devolatae sint, aviticitate proinde suapte 
evidente, nexu verő Partis Actoris cum Fatente su- 
perius jani ostenso, petit ultro etiam Actoratum sta- 
biliri et Partis Incausamattracti ad docendam actio- 
nalis Fassionis rationabilitatem inviari, quo fine sub- 
mittit.

Anno 1S22. die 2-a mensis Maii. Deliberatum est : 
Nexu sanguinis Partis Actoris cum Fatente Clara 
Radossich, et Aviticitate Actionalium Bonorum ex 
Divisionalibus sub Numeris 8., 9., 15. et Instrumen- 
tis sub Numeris 14. et 18. clare evictis, Actoratum 
stabiliri, Partesque de Rationabilitate Actionalium 
Fassionum agere teneri.

5&

12. 1820. Komárommegye utolsó nemesi összeírásában 
találhatók:

Ácson Szombathy János özvegye Torma Éva fia 
György, Sz. András, Sz. Sándor fia Mihály. Sz. Ká
roly ácsi (nem pesti) nótárius unokája György és 
János, Sz. József kiskorú, Szombathy András hadnagy 
Colloredo ezrednél (később kapitány), Sz. Ignácz had
nagy Radivojevics ezrednél, Sz. László kiskorú. Dadon 
Sz. Ferencz káplán (később pleb. Gönyün). Pesten
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Sz. Sámuel doctor, Győrött Kömlödről Sz. István és 
Dániel. (Ezen három utolsó nem a beczkói Szombathy 
családhoz tartozott.) '

57

IJ. 182p. A z  előbbi pör második részéből.

Anno 1824. die 26. Augusti. — Nomine et in per
sona Egregii Domini Josephi Kovács, qua etiam Joan- 
nis, Clane, Elisabetae, Rosalise et Catharinse omnium 
pariter Kovács, Fratris quippe et Sororum suarum 
coram Venerabili Capitulo Jaurinensi legitime con- 
stituti Plenipotentiarii, Filii videlicet Francisci Ko
vács ex Consorte hujus Catharina filia Stephani 
Juhász ex Clara Komáromy filia Stephani olim Ko
márom v, Francisci quippe prioris Actoris Patris So- 
rore prognati, Egrcgius Josephus Simonfalvay legiti
mus Advocatus, indultu Tituli 84-i partis 2-das semet 
in Processüm praesentem ingerit, oblataque propor- 
tionata expensarum refusione, Ingessionem suam judi- 
cialiter stabiliri petit cum generali reservata.

Anno 1831. die 16. Decembris. Deliberatum est: 
Iis, quae pro ratione Prohibitae per Partes Incausam- 
attractorum Processui inducta sunt, fundamenta 
prioris Sententiae non evertentibus, Prohibitam rejici; 
Ingessiones vero Annas et Elisabethae Komáromy ac 
/vwm\vianorurn nec per Partem Actoris difficultatas, 
erga proportionatam expensarum bonificationem sta
b i l i r iet Partes priori Sententiae satisfacere teneri.

(A Szapáry család ezen nőági rokonságát a kővet
kező leszármazási tábla világosabban feltünteti.)
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Szapáry András 
győrmegye alispánja 1637—43. 

(Csáth Anna).

II

Szapáry Péter 
báró 1690. 

(Egresdy Zsófia).
1

Szapáry Péter g ró f 1822. 
(b. Balassa Teréz).

Szapáry Katalin.
(1. Fejérpataky Rafael. 
2. Radossich Fér. alisp. 

1676—82).
I

Radossich Klára.
(1. Komáromy István. 

2. Fekete István).

Szapáry Judit. 
(Farkas András).

I
Farkas Borbála. 
(Derki Somogyi 

György).

Szapáry Miklós.

Komáromy István. 
(Puhóczy Anna).

János.
I I

Imre. Sándor. Ferencz. Anna 
J774-

___________ J

Kom áromy Klára. 
(Juhász István).

_ _ _  i
JuhászKataiin. 

-Erzse. (Kovács Fér.)

Somogyi Ferencz. 
Bana 1773

Somogyi Julianna. 
(Bernáth István).

Anna.
(Tóth Péter).

Erzse. János.
(M éhesjános). (ModrovichF.)

Somogyi
Rozália.

(Milkovics
Jakab).

Milkovics Fér. 
1806. perben.

Samu.
I

Sándor.

József. János.

Éva.
(Szent-
m ihály

Pál).
, I
Szent-
mihály

Ferencz.
Klára. Erzsébet. Róza. 

(Barbay István.)
Kata.

00uO Barbay Ágnes. (Szom bathy Ferencz). 
1

Szom bathy Ignacz.

B arbay József. (M ajor Anna). 

B arbay Alajos.
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5 9

/y. lSj2 - J J .  Szombathy Ferencz nemességének kihir
detése Székes-Fehérvdrott.

(Szombathy Ferencz Komárommegyétől kivett ne
mesi bizonyságlevele Szombathy József (1764) tren- 
csénmegyei és Szombathy Sándor (1792) komárom- 
megyei bizonyságlevelére alapíttatott és így vég
ződik) :

«Minthogy pedig az igazságos kérést megtagadni 
nem lehetne, de különben is a fönt említett nemesi 
bizonyságlevélben a könyörgőnek édes atyja is nemes 
Szombathy Sándor bent foglaltatnék, egyszersmind 
pedig említett Sándortól édesatyjától való származását 
a folyamodó, úgyszintén ezen megyéből Tekintetes 
Fehér Vármegyébe kebelezett Vereb helységbe való 
átköltözését rendesen elkészített keresztlevéllel és több 
rendbeli bizonyítványok mellett, meghitelesített tanú
vallatásokkal megvalóságosítaná, nemesi szabadságá
nak gyakorlása pedig az előmutatott próbái által bi
zonyos lévén, és végtére Ferencz, József, Károly és 
Ignácz fiainak tőle lett származása előmutatott szo
kott mód szerint készített keresztelő kivonatokból 
nyilvánossá tétetvén, azért az előmutatott Nemesi le
vélnek lemásoltatását elrendelvén, a könyörgőnek s 
fent említett fiainak nevére — Tiszti Ügyészünknek 
semmi ellenvetése nem lévén — e jelenvaló hiteles 
pecsétünkkel megerősített Bizonyságlevelünket kiad
juk. Kelt Sz. Kir. Rév-Komárom városában ezer 
nyolez száz harminczkettődik esztendei szeptember 
tizenegyedikén kezdődve tartatott Közgyűlésünkből. 
(P. h.) Olvasta és kiadta Rozson-Miticzi Ordódy Vincze. 
T. Komárom Vármegye hites Főjegyzője mk. Ássa és 
Ablancz-Kürti Ghyczy Ráfael T. Komárom Vgye 
2. Alispánja mk. Szathmáry Dániel mk. Ugyanazon 
T. N. Vármegye Főszolgabirája. Idősb Laki Pázmány 
Zsigmond mk. Ugyanazon T. N. Vmegye Szolga - 
birája. Farkas Péter mk. T. Komárom Vmegye Es- 
kiidtje. Kürthy Pál mk. T. Komárom Vgye Esküdtje.
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■óo

Bodorfalvai Baranyay Zsigmond nik. Táblabiró. Bóday 
János mk. Táblabiró. Pulai Pulay Gábor Táblabiró mk. 
Szemes György mk. Komárom Város Plebánusa és 
T. N. Komárom Vármegye Táblabirája. Rédli Ala
jos mk. T. N. Komárom Vmegye Esküdtje.»

(1832.) — «Tekintetes Nemes Fejér Vármegyé
nek 1833. esztendei Deczember 18-án folytatva tar
tatott Közgyűlése alatt e jelenvaló Nemesi Bizonyság
levél felolvasás által a Tiszti1 Ügyész megegyezésével 
közönségessé tétetvén, az ebben megnevezett Nemes 
Szombnthy Fcrencz s ennek Ferencz, József, Károly 
és Ignácz fiai a Megyebeli Nemesek sorában beírattak. 
Jegyzé Zlinszky István mk. T. N. Fejér Vármegye 
2-ik Aljegyzője.» (Jk. sz. 3497.)

.13. 183 J. Barbay István ékkor bevégzett följegy zéseiből.

1787. die 12. Febrtiarii copulatus sum cum nobili 
Elisabetha Kováts in possessione Bana per A. R. D. 
Adamum Somogyi Administratorem Banaensem.

1806. die 22. Maii öltözött be Gáspár fiam Sz. 
Benedek szerzetébe Sz.-Mártonban. 1807. 30. Aug. 
tett professiót. Szerzetes neve lett Columbanus.

1808. 8. Sept, halt meg nemes Kováts Ferencz 
ipám uram Banán. Nyugodjék békességben. Amen.

1811. 5. Máj. meghalt napamasszony ns Juhász 
Katalin Banán. Ny. b. A.

1817. 6. Octobr. volt menyegzője Ágnes leányom
nak nemes Szombathy Ferenczczel.

1822. Az öreg Marczel József plébános ur mellé 
Kappel / István káplán helyébe jött Szombathy Fe
rencz, Ágnes leányom férjének unokabátyja, Dadról.

1823. Marczel József plébánosunk meghalálozván, 
tisztelendő Ujváry Ferencz ur lett szendi plébánossá 
Gönyűről; Szombathy Ferencz káplánunk ment Gö- 
nyűre plébánosnak.

1834. November hónap 15-ik napján meghalálo- 
zott hitvesem ns Kovács Erzsébet Szendén, életének
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65-ik esztendejében, kivel 46 esztendőt.éltem. Adjon 
neki a teljes sz. Háromság egy istenség örök nyugo
dalmat és dicső feltámadást sz. országában. Amen.

ló .  1838. B a rb a y  Ig n d c z  bejegyzése.

1838. Szegény édesatyám Barbay István kimúlt 
ez árnyékvilágból februarius 14-én,- életének 74-ik 
esztendejében. Holt tetemei nyugosznak Bokodon. 
Általam Barbay Ignácz fia által tétettek örök nyugo
dalomra.

6 1

PÓTLÉK.

A Szombathy Család tirnai törzsének két leg
régibb okirata.

(Monuraenta Eccl. Strig. I. pag. 382. II . p. 678.)

1230. Stephanus Dei gratia Strigoniensis Archie- 
piscopus Omnibus praesentes litteras inspecturis salu
tem in Salutis largitore. Ad ilniversorum notitiam 
tenore praesentium volumus pervenire : Quod cum 
G eorgius de T irn a  in judicio viliiéi caeterorumque 

judicum de cadcm  T irn a  nobis in triginta et sex 
marcis argenti debitor remansisset et pluribus sibi 
terminis ad solutionem assignatis non haberet unde 
ipsam summám pecuniae persolueret, et dicti v illic u s  
et judices cu ria m , dom es, agros  et alias possessiones, 
quas idem Georgius habuit in  T irn a , pro antedicto 
(lebito nobis instituissent, nos easdem C tir ia m , dom os, 
agros  et alias possessiones, pleno jure, sicut nobis 
fuerant institutae, Divinae intuitu pietatis et ob reme
dium animae patris nostri, qui in ecclesiae beati Adal
bert atrio requiescit, Capitulo Strigoniensi contulimus
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perpetuo pessidendas. Et ut haec collatio perpetuce 
firmitatis robur obtineat, praesentem paginam con- 
cessimus Capitulo supra dicto sigilli nostri munimine 
roboratam. Datum anno Domini M°.CCc'. quinqua- 
gesimo.

6.ä

1313. Georgius plebanus de Tirna, fráter Rolan- 
dus Quardianus et fratres Conventus ordinis tratrum 
Minorum, fráter Andreas de Eadem et fráter Petrus 
de Pochaka Priores de ordine fratrum pracdica to rum, 
Yensilinus Judex, Ypolitus parvus, et Herbordus, ju- 
rati ejusdem loci, omnibus, quibus praesentes osten- 
duntur, salutem in domino sempiternam. Noveritis, 
quod nos ad petitionem et instantiam venerabilis 
patris domini 77/(oni£e), dei gratia sanctae Strigonien- 
sis ecclesiae Archicpiscopi ejusque loci comitis per- 
petui testamentum nobilis et magnifier viri magistri 
Egidii filii Gregorii de Monoszlö apperiri fecimus et 
perligi, cui etiam tertamento plures ex nobis, prout 
inferius exprimitur, interfuerunt et mediatores exsti-
terunt, cujus tenor talis e a t : (------- —) Nos etiam
ad petitionem ejusdem domini Archicpiscopi sigilla no
stra pnesentibus duximus apponenda. Datum et actum 
in Tirna in Dominica Reminiscere, anno domini 
M°.CCC°. tredecimo.
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ÉRTESÍTÉS.

A  M agyar H eraldikai és Genealógiai Társaság 
i8p2. febr. /  i-én  tarlott ülésén felolvasott és utóbb 
a <( T u ru l» szaklapban megjelent «Szombathy csa
lád» genealógiáját azért bocsátom külön lenyomatban 
a közönség elé, hogy azt Beczkó rövid történetével, 
a beczkói nemesek jégyzékével és a Szombathy csa
lád ide vonatkozó okirataival kibővlthessem, m it a 
T u ru l hasábjain nem tehettem volnet. így  a munka  
a család tagjain k ívü l másokat is érdekelhet és 
nagyobb körben is használható olvasmánynyá válhat.

E z  alkalommal azon tanácsot adom a család 
közelebbi és távolabbi rokonainak, hogy a jelen  
nyomtatványt toldják meg néhány iv írópapirral, 
és azt erős vászonba vagy bőrbe köttetvén, írják  
belé saját családjuk változatait (a születést, házas
ságot, halálozást) és a nevezetes eseményeket. íg y  
száz vagy több száz év múlva is könnyebb lesz a 
család genealógiáját összeállítani, m in t nekem, a k i  
éveken át fáradoztam clz adatQk összegyűjtésével.

Dr. Szombathy Ignácz,
(Budapest, VI. kér. Felső-erdősor ./ . sz.)
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Szombathy Gergely (( 
Szepesmegye jegyzője (1567—90), .

Szombathy György (Georgius Szombathy) 
a beczkói ág alapítója 1597—1618.

' i ,
Leányok. I. János Beczkón. Leány. 

1630-ig árva, 1631—59. családfő.
1 „

II. János («Buchet» jelzővel) 
Beczkón családfő 1660—89.
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III. János 
(«Hegykő» jelzővel) 

Beczkón 1690—1717. 
(Dezsericzky Katalin) f 1727.

Katalin, sz. 1694 t  1721. II. György,
(Szily István). sz. 1695 t  1773.

r. Száky Judit (1720—48).
2. özv. Marázná Sztanyó Éva (1759 1 '

! I , . I . I .
i. Borbála Anna-Mana József ( Julianna Katalin

1721. sz. 172311748. sz. 1725 Beczkón, f 1796 Ácson. sz. 1727. sz. 1729. 
. (n. Hliniczl^y Katalin

t  1792 Ácson).
(Nemesi bizonyságlevele ki

hirdetve Komáromban 1764).
I

. , I ! I, I .1
János Erzsébet Ferencz István György Julianna

sz. 1748 I 1807. sz. 1750. sz. 1752 f 1799. sz. 1754t 1809. kasznár (Farkas Józs.) 
(Torma Éva). (Kovács Fér.) (Paulik Borb.) gr Zichynél.

I I
András Károly Ignácz László Borbála Erzse Ferencz György Antal
sz. 1783 sz. 1792 sz. 1794 t  1846. t  1830. (Kugler plébános f t
t  1864 f 1842. f 1850. (Reger (Landesz János). t  1835.
cs. ésk. Erzs.) István). I---------
kapit Mihály

, Huttinger Erzs

r~ *  7T”
Erzse. Janos.

(Kugler József). (Balogh Erzs.)

Ágnes sz. 1818 (él). Ferencz József Káról
(Stolmár Sebestyén f). plébános f 1871. orvosdoktor + 1888 nyugalm

(Klaszy Ida). (1. Ranolc
2. Báton

 ̂ j  . .

István (él) bölcseletdoktor, kir. 1 
(Csorba Emma).

István. Katalin. László.



Gregorius Tyrnaviensis), 
alispánja (1591—97), követe 1603—4.

Szombathy Gergely (Gregorius Szombathy) 
Olmüczben akadémiai tanuló 1605.

A nagyszombati ág alapítója.
I ,

András
1646 a pozsonyi kir. kamara hites jegyzője. 

1652 Nagy-Szombatban Szente János után örököl. 
Ezen ág kihalt.

Anna Szombathy 
Steph. Markó al. Gombár) 

t  1696 előtt.

Julianna. 
(Matus János).

- 9 5 ) -

Leány Mária ' István 2. Judit Erzsébet Judit
sz. 1731. sz. 1734. sz. 17371 1749- sz. 1761 f 1771. sz. 1764. sz. 1771.

(Roszinszky 
János) 1786.

timai és beczkói szombathy család.indd 67 2012.07.11. 22:36:26

I,  ,1 ,1 I , .  I I
Terez József Reter Rozalia Sándor Mihály

(Mátyásy sz. 1761. sz. 1762. (Jankó András) sz. 1765 f 1828. sz. 1768f 1836. 
József). esk. 1785. (ns Jankó Anna) (Falk Anna).
* esk. 1792 t  1819

I [ ] Ácson.
Károly Eyzse Janka

t  (Écsy (Száraz
Pál). Andr.) •
I . I i 1

Katalin. Ferencz Anna. .— --------------- -----
e. (Regensburger sz. 1796 + 1863, (Szűcs Pál). ,1

János). (Barbay Ágnes /T . Ed?, . Lányok,
t  1864.) (Lakos Bora.)

Nemessége kihird. Sz.-Fehérvárott. 
i833- 1 

1 »
y (él)̂  lgnácz sz. 1827 (|l) Antonia f Veronika (él).
. tanár. jogdoktor, ny. kir. t£nár. (Mülner Pál f). (Takács József fi
ler Jozefa. (i. Ranolder Katalin. 
i Mária). 2. Onczay Etelka).

:anár. Fanny f 1890. Teréz fél).
(Vecsey Tivadar) f 1890. (Gódor Gyn]a).

Béla,


