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Jegyzetek
a Theömeöswáry család leszármazásához.

Hogy e szerzővel,valamint a szer- .
zett birtokkal mi történt,nem tudjuk,csak
azt sejtjük,hogy az 1589-1625 közötti i
dében cl kellett vCGznie.-Ugyanis 1625
ben BetUen Gábor er(élyifejedelem ide
jében egy armalis levél adatott ki a szer
ző J~nos fiai:Tömösv~ry György és János
részére - akik már azelCtt is nemesi elő

jogokat ·'lveztek - Ge.Lochí, előnévvel és

A Theömeöswáry név az elmult idők

folyamán legelőször Kolozsváron lett fel
jegyezve.-A kolozsvári magyar polgárság
1453. évi öS6zeirásában: •. lia falakon belül.
a Király utcában laktak:Oswaldus Themes
wary és Themeswary Benedek •• II jLásd: Tör
ténelmi tár.1882.7 Az O leszármaz6ik min
den va16szinüség szerint Szabolcs ,Közép-
szolnok,Kolozs és Küküllő vármegyékbe
származtak el.

E leszármazottak közül Theömeös
wáry János,Báthory István lengyel király~
mint allovászmestere Lengyelországba ki
séri,s ott vele az oroszok ellen több csa
tában eredményesen részt vesz. Eme kimagas
16 teljesitményeiért visszatérése után
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem Szent
mária,Középlak s Nyires helységeket ado
mányozza részére,ezek közül az első az ak
kori Doboka,a két ut6bbi Kolozs megyében
feküdt.A birtokkal kiadott "Donatios le
vél" másolata és forditása l. sz. alatt csa
tolva.



cimerrel - /Lásd 2.sz.melléklet./
II.János halála után annak Kolozsvárt

lak6 hátrahagyott özveg~ét,a Jeddbenlak6
Iffju János vette nőül.O első férjét6l-Tö
mösváry Jánost6l-született elsó gyermekét
Istvánt iawagával vitte és itt mostoha ap
jának go~dja alatt nevelte.

Apafi Mihály erdélyi fejedelem az ~.
ik év november h6 2-án Gyulafehérváron kelt
levele szerint Iffju Jánost és általa mosto
ha fiát Iffju Gábort, a többi gyalogos ren
dü szabados székelyek állapotáb6l és állomá
nyáb6l amelyben születtek és addig éltek ki
véve val6di,született és kétségtelen l6főszé

kelyi társaságba és száma közé számitani,so
rozni,befogadni és felavatni határozza el.
/Lásd a 3.sz.mellékletet./

Ennek az első Istvánnak unokáját Tö
mösváry J6nást nemességének igazolására per
rel támadják meg.A marosvásárhelyi táblának
l782.március ll-én hozott itéletétII.J6zsef
magyar király megerősiti es a kolozsmonosto
ri apátság levéltárában elhelyezni rendeli.

Tömösváry Jónás fiai: János ,Sándor
és Károly nemességüket közép Szolnok várme
gyében igazolták.Az igazolás a vármegyének
Zila~on l843.évi szeptember 5-én tartott köz
gyülésén 224.szám alatt történt meg. /Az el'
ről kiállitott okmányt lásd 4~sz~_melléklet
alatt./ .

Tömösváry Sándor unokája Sándor II.
hadnagy és a Ludovika tanára - nemességét a
Magyar királyi honvédel~i Miniszter Budapes
ten l888.évi november ho 20-án kelt 53460/I1.
számu rendeletével igazolta. /Lásd 5.sz.mel-
lékletet./ . .

Sándor I.dédunokája ZSigmond,zászl6s,



kolozsvári lak6snak nemességét a m.kir.Hon
védelmi Miniszter Budapesten 19l1.május 26
án kelt 55670/2 sz. rendeletével igazolta.
/Lásd 6.sz.mellékletet./

Ugyanezen Zsigmondnak,mint százados,
budapesti lak6snak,~alanlintMelinda-Julianna,
Dorottya-Ilona és Zsigmond-Zoltán-Károly ne
vü gyermekeinek nemességét a m.kir.Belügymi
niszter Budapesten 1934.évi április h6 l7-én
kelt 74.949/1934 számu rendeletével igazolt&
/Lásd 7.8z.mellékletet./



l . sz . mel l ékl et
(eredeti s zöveg)



l sz.melillklet •

. i somlyai Báthory Zsigmond Erdély
ja.és a székelyek gró~ja,emlékeze~

adjuk mindenkinek akiket illet je
len levelünk rendiben,hogy mi némely ta
nácsurainknak előttünk e végb6l tett. kü
lönös közbenjárásukra -s egyuttal ~igye

lembe vévén és meggondolván nemes Theo
~ meoswar~ ~ánosnak,boldogult.István~~Bten
'l kegyelmeboi Lengyelország k~rálya,L~tvá-

nia nagyhercege és erdélyi fejedelem,~-

dog emlekezetü nagybátyánk allovászmes
terének engedelmességét és hüséges szol
gálatait a melyeket ő a nevezett királyi
felségnek és az e~délyi fejedelemségnek
kora ifjuságát6l fogva,O felsége házának
és hadseregének számos és különféle szük
ségeiben véghez vitt;mert miután nevezett
boldogult 'király,az isteni jóság által a
ma királyi mélt6ságra elhivatott,6t,mid6n
Erdélyból a trén el~oglalására kiindult
követvén,a nevezett királyi felség által
rábizott ügyekben a legnagyobb hüséggel
és serénységgel járt el;és különösen ama
3 éves haboruban,amelyet a király az oro~

szok nagyhercege ellen szerencsés ered
ménnyel folytatott Folocia,Welikolwky,Oz
trovia várak megostromlásában és Plasko
via város ostromzárolásában és minden más
mezei csatákban a legnagyobb katonai ered
ményekkel tünd5k5ltoMeggondolván azonkivül
nemes Cheitty Istvánnak,nagyságos kochiar
·di Galfy János országbirának és tanácso
sunk alárendelt jének nevezett Theomeoswary
János testvérének hüségét és hiv szolgá
latait,a melyeket ó hasonlókép kora ifju
ságát61 fogva,nekünk és országunknak kü16n
féle helyen és idóben,lelkének nagy serény-
ségével és gyorsaságával telj'esi tett és meg
bizonyitott,s jövöre is minden erejével tel"'"'



jesiteni és megbizonyitani i-
gérkezik:ezen okokból a Zent Mária,dobokamegyei
Wyires és Keözéplak kolozBmegyei falvakban lé
vő teljes éB egész birtokokat - utóbbiban ne
mesi udvarral és házzal,- amely birtokok egy
kor néhai nemes garai Zabó Mikl6j,Bethlen vá
runk kormányzójának birtokában valának,de az
ö elhal~lozása és megszakadása következtében
ezen Erdélyország régi és elfogadott törvé 
nyei és szokása szerint,természetszerüleg,t~
vényesen és szabályosan, adományozás végett
ránk szállottak,- összes és egész királyi jo
gunkat ha ilyeneket a nevezett birtokban,ud
varban és házban ilyen vagy olyan módon birunk
vagy azok bármi okból,bármi uton,módon és ala
pon a mi adományozásunkhoz tartoznak,minden
haszonvételekkel és bárminő tartozand6ságok
kal, ugylllint :müvelt és nem müvel t szántóföl 
dekkel.rétekkel,legelókkel,mezókkel.kaszálok
kal.erdőkkel,ligetekkel,hegyekkel,völgyekkel,

szólóskertekkel,szőlőhegyekke~,vizekkel,f~k

kal,halas tavakkal,halász6 helyekkel és viz
lefolyál:',okkal,malmokkal és malomhelyekkel és
általában mindenféle,ugyanazokhoz jog szerint
és rég6ta néző és tartoz6 haszonvételekkel
és összes'tartozand6ságokkal,bármi sz6val és
néven is neveztessenek,igazi és régi határuk
szerint nevezett Theomeoswary Jánosnak és ál
tala Chieytti Istvánnak és az összes örökö
seiknek és ut6daiknak,kegyelmesen adtuk, aján
dékoztuk és adományoztuk,s egyszersmind adjuk,
ajándékózzuk és adományozzuk,örök joggal és
visszavonhatatlanul leendő birtoklás és birás
végett,- minden idegen jog épségben tartásávSl
jelen levelünk ereje és tanusága szerint, a
melyet végleges /:privilegialis:/ alakban meg
szerkesztettUhk,mihelyt azok nekünk ujra bemu
tattatnak.Kelt városunkban Gyula-Fejérvárott,
Január havának huszonkilencedik napján ,az Ur
ezerötszáznyolcvankilencedik esztendejében.



sqmlyai
Báthory Zsigmond s.k.

Kowachoczy Farkas s.k
korlátnok.

I:Papiron,rányomott felzetes pecséttel.Erede
ti.Kivül egykoru feljegyzés: "Középlaki,St.Ma
riai· s Nyresi donatio" :1



2 . sz . melléklet
(eredeti szöveg)



· . i a Boldogságos Szüz Máriár61 nevezett
tólos~Monostori apátság a következőkben kife
jezve tudtul és emlékezetül adjuk mindenkinek,
'iket illet:Hogy felszentelt császári és apos-,
toli-királyi Ú Felsége második J6zsefnek,Is-
en kegyelméből választott r6mai császárnak,
émetország,Magyarország és Csehország fensé

1ges királyának,Ausztria főhercegének,Burgun-
diai hercegnek,Erdély nagyfejedelmének,Tirol
és a Székelyek gr6fjának stb••• a mi legke
gyelmesebb és kegyesebb Urunknak bizonyos i
rata adatott és terjesztetett előnkbe,el
helyezés végett és pedig nemes galochy Tömös
váry J6nás részére és személyére vonatkoz6
lag,ugyanazon felszentelt O Felségének er
délyországi bir6i hiteles pecsétjével megerő
sitve,a szokott m6don bezárva és kibocsátva,
mely nekünk parancso16lag hangzik és a követ
kező szavakkal van intézve:

Második J6zsef,Isten kegyelméből válasz
tott r6mai császár,Német,-Magyar,-és Csehor
szág fenséges királya,Ausztria főhercege,Bur

gundia hercege,Erdély nagyfejedelme,Tirol és
a Székelyek gr6fja stb••• a mi hiveinknek a
Boldogságos Szűz Máriár61 nevezett Kolos-Mo
nostori tiszteletre mélt6 apátságnAk,a mi csá
szári,királyi és fejedelmi 'kegyünket! •••
Felségünk elé terjesztett a nemes Galochy Tö
mösváry J6nás által az Ő személyére vonatko
z6lag:miszerint ugyancsak neki van a hajdan
dicső Bethlen Gábort61 E~ély fejedelmétől

bizonyos levele,melyet 1625-ik év junius h6
lo.-én bocsátott ki GyUlafehérvárt Tömösváry
György és János részére,kik azelőtt is nemes
ségi elójogokkel birtak ezt most ujabban ado-;
mányozva;magának a fejedelemnek és ~itkárának
:;.aj~t kezü aláirásával megerósitve, s és hogy



ugyanazon levél Ugyanastm -év julius ll....ik
napján,eenki ellene nem nyilatkozván,kihir
dettetett,de jelenleg a pecsét a viszonyok
k5zt elveszvén,hiányoB,~pecsé~hely azon
ban világosan mntat6dik.Az Erdely nagrfeje
delemségében királyi itélő tábláDak meg egy
más itélethoz6 levele is van, ugyanazon fent
;elzettnek ügyében 1782.március hó ll.-én
kiadva,a mi hivünk Nagyságos Zágoni báró
Szentkereszty Sámuelnek az erdélyi na~~k
jedelemségben levő királyi itélő tábl
akkori időközi elnökének aláirásával,átol
vasva és javitva ép oly hivünk nemes Zejk
falvi Zejk Daniel által a nagy fejedelemség
és részeíre alkalmazott fójegyz6 altaI bi
róságunk pecsétjével és az erdélyi hiteles
~ecséttel kivágott papíron nyujthat6 píroe
viaszra rányomva és megerősitve,s,nekünk
ugy elé mutatva,hogy a ti apátságtok sek
restyéjében vagy is levéltárában fentartás
végett letétessék és elhelyeztessék,s ha
son16képpen szokás szerint a ti apáti pe
csétetekkel megerősitve befogadtassék és
ugyanaz a maga részére másolatban vi5szaa
dassék.

Mindezek alapján elrendeljük és szí
goruan meghagyjuk,hogy ezek tudomásul vétet~

vén,ti a fentirt levelet apátságtok sekres
tyéjében vagy levéltárába fentartás végett
8 szokott m6don letegyétek és elhélyezzétek,
a letett és elhelyezett levélnek foglalat
ját és tartalmát a ti leveletekbe átvéve a
Páti hiteles pecsétek alatt szóról-szóra
bármily rövidítés,bővítésvagy változtatás
nélkül a tulajdonosnak,a mennyiben jogainak
további meg6vására szükségesek,kiadní min
den módon tartozzatok és kötelességtek 1e
gyen.ÖVakodjs1;ok.nehos;y ezen részben bár
mily cse~4vagy hamisság tör"ténhessék.Külön
ben nem érvényes.Kiadatott a mi szabad vá-

,fc.



rosunkban Marosvásárhelyt 1784.március h6 3.
án.A mik igy lévén,mi ugyanazon felkent O Fel
sége parancsainak mindent,miként kötelessé
günk és illik,a legméJ,.yebb alázattal és tisz
telettel engedelm~§:Ji~~;i;;-kivánván,a fentneve
zett levelet a'sek~~Ig!:j;~~:Oenvagyis apátságunk
levéltárába a "fi~ok9t,V!U.6dop,~,lhelyeztük és a
letett és e_]4tél'Y:~~:eft:;U:'<.Jié;v::é,Mf~k·-tartalmáta kö
vetkez6kberuiográlvá\;~~áqtUK~A~e~ynek és pedig
az els6nek//siz.6ról(iS)!~h?JfV"a[~:ota:r,t.alm8oaz 8olak
nak megvál~c;itá~á§;'4y~aJ:'~~U!n,m~dbn;,köve tke zik:

Mí•.Gábor,i.az Isit"éit és' -a római császárság
kegyelmébp~Erqélyor(~gtf~j~de~w.~·és Magyar
ország ré'szeinek\\Ura;,e, SzékeJy\~kgrófja,Appi
liai és Regrus:P1iIfgi",h13'rc~g;a~'köv,etkezőkkel je
lölve emlék~.iéItÜl 'tifd;ju)\:,ijt.ind~n~'nék,kiket' il
let:Hogymr-::~-é~~int'riéíllelyhU:ség~s tanácsosa
inknak elón)cp'e :t~_rje,?~;t;~tt hódolaJ;os kérésére
részint tekil1t!itbe'yéve "és megfi.gyelve a mi
hüséges szo~g~knak~~aB G8olochy Tömösvári
Györgynek hüségét és érdemeit miket ó Erdély
megelőző fejedelmeinek és ugyanigy Nekünk a mi
fenségünknek is minden alkalommal és minden
hadi vállalatban,minket uralmunk nyilt szük
sége szerint vezettünk és vállaltunk,tehetsé
ge és a lehetáséghez képest a legnagyobb kész
séggel és odaadólag szerzett és nyujtott és
bizunk,hogy jövőre is szerezni és nyujtani fog
tehát ugyanazon Tömösvári Györgyöt és vele
együtt és általa az ő testvérét Jánost is ha
son16képpen,kik miként értesültünk előbb is
nemesi előjogoknak örvendettek,a későbbi za
vargós időkben azonban őseiknek levelétól és
eleiknek jogaitól megfosztattak,hogy a mi Er
délyországunk és a hozzátartozó Magyarorszá-
gi részek nemeseinek gyülekezetébe és sorába
beszámláljuk,hozzácsoportositsuk,befogadjuk és
hozzáirjuk elhatároztuk: a miként be is szám
láljuk,hozzácsoportositjuk~befogadjukés hozzá
irjuk nyilván elrendelv8n,hogy mostantól kezd
ve és a következő időkben ugyanazon Tömösvári
György és János,valamint mindkét nemü-örököse-



ik és utódaik igazi és kétségtelen nemesek
nek tartassanak és fogadtassanak és ezen ig~
zi és teljes nemességének jeléül pedig ezen
fegyvereket vagyis nemességének ezen jelvé-

nyelt ugymint a kékszinü harci pajzsot,mely
nek alapján zöld füvel fedett kis halom e
melkedik és a ·felett a mezőn vagyis annak
sövényén egy természetes szinében le!estett
daru bal lábon állva,jobbjában pedig a hü
velyében kihuzatt kardot fölfelé tartva,szá
jában pedig három ért buzakalászt fogva lát
szik fogni.A pajzs fölé zárt harci sisak
van helyezve,melyet gyöngyökkel fényesen é
kitett királyi korona érint; a sisak tarajá
ból pedig különböző ezinü tollak futnak alá
szél gyanánt a legszebben körülvéve és ékitve
mindkét oldalról,a miként ~dez a jelen le
velünknek fejezetén vagyis



kezdetén tu~6s kézzel és fest6i müvészettel
kif'ejeZve,lerajzolva látszik és mindent meg
gondolva,biztos tudattal és kegyesség~el a
fentnevezett Tömösvári Györgynek és Janos
nak ,valamint ezek mindkét nemü öróköseiknak
és utódjainak adjuk,ajándékozzuk és ruház
zuk:beleegyezve és megengedve,hogy ók fent
nevezett fegyvereket mint a nemességnek jel
vé~t más kitünó fe~yvere;tet Laszná16 va
16di nemeseknek szokasa szeint mindenütt,
ugy mint csatákban,dárda és tornajátékokon,
párbajokban,magán harcokon és más minden
katonai és nemesi gyakorlatokon és hason16
képen pecséteken,zász16kon,okmányokon,ruhá
kon csarnokokon,gyürükön,pajzsokon,sátrako~

sirokon és általában a dolgok és vállaltok
minden nemében,a valódi és tökéletes nemea~
ségnek czimével mikén+. őket mindenki és mi~
den egyes által bármily állásu,rendü,tiszt~·
letü,mélt6ságu,hivatalu éskitünóségüek le
gyenek,mondatni,tartatni és neveztetni akar
juk,viselni és hordozni és mindenféle tisz
telet,kegy,kiváltstg,kegyelem, szabadság,
mentesség és előjogokban,melyekkela többi
valódi,született és kifogástalan nemesei a
mi országunknak Erdélynek es hozzúfüggőré
szeinek jog szerint a régi szokásból része
sülnek,élveznek és örvendenek,ők is része
Eülni,élvezni és örvendeni képesek legyenek
és képesitessenek.A minek emlékéül és örö
kös megerósitéséül jelen függő és hiteles
pecsétünkkel megerősitett levelünket emli
tett Tömösvári Györgynek és Jánosnak,vala
mint mindkét nemü örököseik és utódaiknak
kegyesen adni és engedélyezni véleményeztüle.
Kelt a mi városunkban Gyulafehérvárt,1625.
junius hó lO-ik napján.És aláiratott ellen
6rzésül a Gábor által jobbfelől sk.Balfelől

pe~ig Ormánközi Gergely sk.



Ezek valának a pergamenre látható'l-a8
kiirva,foly6sitva és a levél alsó szélén a
függő pecsét köréhez hozzá alkalmazva nyil
tan látszának .más kerilletnek is megkopva
bár.de nyiltan észrevehetőleg.

Az okmány kihirdetése a jobb oldalr6l
feljegyezve a következő módon olvastaték:A
jelen nemesi levél kiadatott Biharme~gyü
lésén 1625.évi julius ll-én Váradon.Unn~
pélyesen kihirdettetett,nyilvánossá téte
tett és elfogadtatott és a 'B"iharmegyei köz
gyü1ésen. e~~entmondó meg nem jelenvén az
esküdt jegyző által véglegesen kibocsáta
tott.És alá volt irva Torma János Biharme
gye felesküdt jegyzője s.k.

As utóbbi levélnek tartalma pedig a
következő:

Mi második Józeef Isten kegyelméből
választott római csáezár,Németország,Magy~
ország és Ceehország fenséges királya,Ausz
tria nagyhercege,Bur~undiaL~erceg,Erdély
na~fejedelme,Tiroln~kés aSZé~elyek gr6fja
a Jelenlevőkkel Jelö~ve egyenkent és álta
lában emlékezetül adjuk mindenkinek a ki
ket illet: Miszerint a folyó l782.-ik év
március hó l-ső napján a mi emlitett Erdélyi
nagyfejedelmségünkbe~levő itélő táblának
ünnepélyes müködése menetében. és körében,
mely bizon.i/oB fo1.yto~os id6szakokban,le&,"
~abban pedig az "invocuvit" és a Iudicia
vasarnapokhoz legközelebben tartatott a mi
szabadkirályi városunkban Marosvásárhelyt
és a mely királyi itélő táblánkhoz a mi Er
délyországi és a hozzákapcsolt részekben
levő hiveinknek ügyei azok régi és helyben
hagyott szokása szerint s azon felül a leg
ujabb klrályi rendeletünkre vonatkozó köz
megegyezés szerint részint rövid itéleti a_o
lakban,részint hosszabb per fblyamán ter-



jesztetni4e elitéltetni szoktak,s kivéve
az országaa-dolgokat mindenre kiterjeszked
d1f,;fieklink> ~'mi kedves hiveinkkel tekinte
tes nagyságos , nemes és nemzetes báró Zágoni
Szentkereszti Sámuellel,a mi itélő királyi
táblánk els6 tényleges ülnökének,az itélő
táblán a mi személyünk nevében müköd6 idő
közi elnökkel,valamint a táblán levő s az
itélésben közremük5d6 biráink,jegyzőinlc és
esküdteinkkel együtt nemes Szentiváni Gál
Pál mint T5mösvári Jónásnak ki fia Istvánnak
s ez ismét fia a más Istvánnak is és ez fia
Gs_lochy Tömösvári Jánosnak, törvényes iigyvéd
je,mint ügyvéd a szokás és törvények szerint
elfogadtatva nemes Polyáni Biró Antal által
az ügy érdekében a törvényes meghatalmazás
sal a királyi táblán 1781.november hó 20-án
jelentkezve. Előnkbe terjesztette E-alatt a
Belső Szolnok megyei elsőbb foku törvényszé
ki okmányait és pedig l-ször.A hajdani dicső
Bethlen Gábor fejedelem által 1625.évi juni
us lO-én Gyulafehérvárt Tömösvári György és
Jánosnak,kik az előtt is nemesi előjogokat

élveztek ke~yelmesen adott saját és titkárá
nak aláirásavaI megerősitett s ugyanazon év
julius ll-én, senki .ellene nem mondván kihir
detett nemesi levelet és pedig A.alatt.2
szor.A mi székely törvényszékünlc esküdt jének
idősb Roszkoványi György és Zsigmondnak köz
beüjárásával kiállitott vizsgálati levelét,
mely kelt 1781.junius hó 12-én törvényesen
és hitelesen B.alatt.3-szor.Egy más vizsgá
lati okmányt emlitett belső-szolnoki tör
vényszékünlc ülnökének ugymint Golya Sándor
és Almásy Sámuelnek eszközlésével jelzett
1781-ben kiadva C.alatt.4-szer.Nemes Nagy
Ferencznek a Belső Szolnok megyei királyi
fogalmazónak bizonyitó iratait ismét az 1781
ik év szeptember hó 29-én kiállitva D.alatt.
Amely okmányokra támaszkodva a perbe fogQtt,

j.l



fellebező ellen az als6 foku törvényszék ál.
tal hozott terhes itéletnek kijavitását ki
ványja és kéri,hogy az 6 6si nemességében
biróilag megerősitessék s törvényszerü való
di nemesnek nyivánitassék,amennyiben a leg
világosabban bebizonyitható,hogy az elitélt
fellebezó Tömösvári Jónás a körülbelül ez e
lőtt 20 évvel elhalt Tömösvári Istvánnak a
fia ki akkor valószinüleg 50-56 éves volt,s
igy a mult század vége felé született,miként
a B.alatt csatolt Vizsgálati bizonyitványban
foglalt hiteles megesküdteknek vallomásaiból
1.2.3.7.és 8.alatt az 1.2.és 3-ik pontokra
felelve kiteszik.2-szor.Világos,hogy ezen Ist
ván fia volt a másik Istvánnak,miként a B.a
latt idézett és a 4-ik ~ontra megesküdteknek
vallomásaib6l különösen a 3.-ik tanuéb61 ki
vehető.3-szor.Világos,hogyezen mondott Ist
ván t.i.az öregebb fia volt a nemesi levél
ben dicséretekkel emlitett Tömösvári Jánosnak
a B.alatt citált Vizsgálati levélnek 6-ik
pontjára vallomást tevő tanuk szerint,kiknek
vallomásaiból. az is nyilván való, hogy az elébb
irt öregebb Istvánnak anyja nemesi levélben
emlitett Tömösvári Jánosnak özvegye,férje ha
lála után férjhez ment leddbe Ifju Jánoshoz
és Kolozsvár városábólleddbe vitetett s ugy~
csak a tanuk vallomása és az öröktől meritett
hallomás szerint részint a 8-ik és 9-ik tanuk
okmányai szerint István első vagyis öregebb
fia volt Jánosnak.4-szer.Világos,hogy a mon
dott János édes testvére volt a nemesi levél~
ben emlitett Györgyfiek,ki l625-ben ismételten
nemessé tétetett,sét az A.alatt ide csatolt
nemesi levelekból az is bebizonyitható,hogy
a fellebezőnek elődjei már előbb is nemesi e
lőjogokkal birtak.Ezeket most mind egy összeg
be foglalva,világos:Hogy a fellebező a nem
aettségi származásának fokonkinti összefüggé
sét tekintve a nemesi levél Tömösvári János-



nak levezette és összefüggés felett többé
se~ nehézség rtirtcsen.A mi pedig a fellebe
z6nek b:i..rtQkossági.állását illet:j.,abban is
semmi kétség fenn nem foroghat;b1zonyos u-
gyanis l-ször a C.alatti vizsgálati levélben
megesküdt tanuk vallomásaib6~ 2-szor,hogy a
fellebezónek Menyóben négy közterhet viselő
s királyi adó alatt levő bérlője van,az 1.2.
3.4.5.6.7.és~8.-ik tanuk szerint Nyir~Mbnon
egy.A 9.10.11. és 12.-ik tanuk szerint a DRb
jani uradalomban egy,a 13.14.15.6s 16.-ik ta
nuk szerint összesen hat bérlővel /~zsellér:/
bir ,miként az a királyi ad6szedőnek D.alatti
bizonyitvá~yaib61 látszik. Sőt világos 2-szor
fenn idézett B.alatti Vizsgálati levélből az
is,hogy a iellebezőnek az emlitett Ieddi ura
dalomban két sessi6ja /:tagja:/ van a Maros
széki kerületbe bekebelezve,két hozzátartoz6
bérlóve~;- s igy összeszámitv~ legbizonyosahb
hogy nyolcz bérlóvel bir.Mik ismét együttesen
összetétetvén kittinik,hogy a vádlott mind ne
mesi származását fokr61 fokra levezette,mind
birtokossági állását a kivánalmak szerint
szabályszerüleg bebizonyitotta s igy tehát
tévedett az alsó bir6ság midőn kiadott ité
letében állitja,nem bizonyos vajjon István
unokája vagy fia volt e a nemesi levél szer
zójének,midón már kimondatott ugy a tanuk
vallomása mint az irásbeli okmányok alapján
hogy az előbbi István fia volt Tömösvári Já
nosnak,a vitézségi levél szerzőjének,világos
azonkivül a fellebezónek családján kivül sem
Iedden sem Marosszéken más hasonl6 nevü csa
lád nem létezik a B.alatti bizonyitvány és az
1.2.3.4.5,6.7.8.9. és lO.-ik tanuk szerint.
Tévedett továbbá abban,hogy a vádlottat abból
itélte meggyőzendónek,hogyeredetileg székely
lévén,nemességét miért nem bizonyitotta a
"lustralis" könyvből,mert a 2 idézett B.alat
ti okmány szerint ő eredetaleg nem székely
val6ban,mivel a fellebezónek nagyatyja István
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kis korában· vitetett ~;jával JáBosnak a vi
tézségi levél szerz6jének'UJlTei7ével Koloz8
várról az emlitett Ieddibirtokra,Dáekép pe
dig a vádlott fellebez6 okmányaival neme.sé
gét világosan igazolta,nem Tal~ tehát szUk
ség az urbiriÁkhoz vagy a lusralie könyvek
hez menekülni. Tévedett végre abban,ho~az
elítélt fellebezésénél tiBYének átnéze."é'
os~ három havi id6közt tüzött ki,pedig az
InslltucUok 2-ik pontjából bebizonyitható,
hogy hasonló esetek határid6 megszoritása
nélkül a királyi tábláhot teendök át.Ennek
~lapján kére1mezte,hogy az els6foku biróság
nak téves itélete kijaTitatván 6 6si nemeMsé
gében megtartassék és valódi földbirtok9~és
sértetlen nemesaek törvényileg nyilTán~~tas_
sék.A mit hallván Székely Udvarhelyi'nemes
Lakatos Ferencs,az e16zményekben vádló ügy
véd s hason16képen birVán a mi hite1esité
sünkke1,a királyi táblának szine e16tt fel
állván az instructiokhoz alkalmazkodva az al
sóbb törvényszék vádjait fentartva ellenmon
dott a következ6kben:A~ emlitett Tömöavári
György és János nemesi levelében az előnév
igy iratik "Galochy" a fe11ebez6iben pedig
"Ieddi" iratik,s igy al!l előnevek különbsége
bizonyitja,hogy ő nem származik a nemes levél
ben emlitett Tömösváriak osa1ádjából.Továbbá
helyesen itélte a törvényszék,hogy fellebező
családi 1eszármaz6 fokozata nem mutatható ki,
midőn nem bizonyos az okmányokb61 vajjon a
kimutatásba bevett e186 István a nemeai levél,.
ben emlitett György,vagy Jánosnak-e fia,a va+~
1omástev6k emlékezete pedig kik különben is
nem egyformán tanuskodnak a dolgokról,. neme
si levél szerz6inek iqejéig és haláláig ki
nem terjed. Semmit sem segit a fe11ebez6nek az
is,hogy leddben más Tömösváriró1 soh~rsemh~

lottak,midón a fel1ebez6 bizonyitványaib61~

tetszik,hogy leddben egy kis birtokocskábabe-



vezettetvén,igy nyert birtokossági jogot s
hogy ez mily csekély bizonyiték,elég világoa
Végre pedig a vizsgálati okmányokban emli~
tanuk,kik a 2-ik pontra vallanak,igy nyilat
koznak a fellebezőről:Ieddi székely nemesi
szabadsággal elő"és innen következik,hogy a
fellebező a többi leddben lakó kurta neme
sekkel hasonló állapotu.-S legvégül pedig a
vizsgálati levélben több javitgatások vannak
téve a szavakban,igy a 4-ik tanunak korára
nézve s az utolsó tanunak vallomásában két
helyen s igy kéri azokat mint gyanusakat el
vettetni s az elsó biróság itéletét helyben
hagyni.Az elitélt fellebezó tagadva azokat,
mik minden alap nélkül a felmutatott okmá
nyok világossága és hitelessége ellen fel
hozattak,a felperes részéről kéri,hogy ki
javitatván az alsóbb foka biróság itélete,ő
birtokos nemessé s törvényszerüleg sérthe
tetlenné /:imunnissá:/ biróilag kijelentes
sék.A vádló ügyvéd is ragaszkodván ellenmon
dásaihoz és kifogásaihoz,kivánta ugy miként
fentebb.-A nevezett felek tehát az előbbi ü
gyet itélet alá bocsátván,TőlUnk és a mi ki
rályi táblánkt6l az indbkok szerint jogimél
tányosságot és igazsági elégtétel adását~
ték. . .

Innen tehát Mi a fentnevezett időközi
elnökünk,biráink,jegyzőinkés esküdtjeinkkel
mint királyi táblánk ülnökeivel együtt meg
tartatván és felvévén a vizsgálatot,a jelen
levők érett itélete és józan felfogása sze
rint az ügy meghányatása után a folyó 1781
év március 9.-én következő végitéletet hoz
tuk és nyilvánitottrik ki:

Mindazok , mik Tömösvári Jónás fellebe
zési ügyében figyelmet érdemeltek,kis rész
letekig véve,az ügyre vonatkozó okok és bi
zonyitékok éretten megfontoltatva kitünik
l-ször.A Bethlen Gábor fejedelem által 1625-



ik évben adott nemesi levél szerint Galoclly
Tömösvári György és általa fivére János,kik
azelőtt is nemesek voltak ujra nemesitettek.
Kitűnik 2.szor.Meghalván az emlitett Tömös=
vári János,annak Kolozsvárt lakó hátraha =
gyott özvegyét a W~rosszéki kerületben levő
leddben lakó Ifju János vette nóül és a nő
az elóbbi férjétől Tömösvári Jánostól lett
első szülött fiát Istvánt magával az emli
tett Ieddi birtokra v:l,tte s ott mostoha aty
jának gondja alatt nevelte.Kitűnik 3.szor,
hogy a nemesi levélben lev6 Jánosnak István
nevü fia,s jelen fellebezőnek nagyatyja~

tén István nevü fiat birt,s ez az ifjabb
István a fellebezőnek atyja.Kitűnik 4-sze~
Hogy Iedden,sőt egész Marosszéken a felle
bezónek családján kivül,ember.emlékezet óta
nincs más hasonnevü csalá4.ez pedig mindig
nemességnek örvendett.Kitűnik 5-ször.Hogy
azon javak,miket a Ieddi birtokon az emli
tett Ifju János idősd Tömösvári Istvánnak
adományozott maig is az ő tényleges unoká
jánakja fellebezőnek kezén és birtokában
vannak.-Kitűnt végre 6-szor.Hogy a fellebe
zőnek ugy Marosszéken Iedden,mint az emli
tett Belső-Szolnok megyében Menyő St.Ki
rályon és Nyirmonon,mint jó birtokos 8 kü
lönböző tagokon lakó s adót és közterhetvi
selő zsellérje van.Amik igy jövén világos
ságra,midőn a fellebezó vizsgálati levelé
ben megesküdött tanuk különösen a3. 7 .6;·és 9.
esküielóad~ák~va iellebe~ónek ~~~a
István az öregebb,a nemesi levélbe beve.t
Jánosnak fia volt s mindnyájan egyöntetüleg
vallják,hogy a fellebező annak egyenes szár
mazásu utódja,világos lett teljesen,hogy a
jelen fellebezőnek a nemesi levélhez kétség
telen illetékessége van,mert a tanuk vallo
mása sem tarthatók valószinütleneknek,mivel
a körüimények,melyek általok érthetőség és



P.H.

biztos tudattal .elbeszéltetnek,azon teljes
meg~yőződésre vezetnek,hogyaz előadott val
lomasok őszinték annál is inkább,mivel a mi
ket némelyek a nemesi levél szerzőjéről és :
annak fiáról Istvánról előadtak,hitelremél
tó irásbeli forrásokbólolvasottaknak bizo
nyitják,sőt azok is hallomásból vallottak,
nem valami kósza hirből hanem oly személyek
nek előadásából meritettek,kik előtt a lroz~
mazás emlitett körülményei a legjobban ismer
tek voltak. Ezen okokból tehát megváltoztatván
az alsóbb foku biróság itélete,a fellebez6nek
birtokos és törvényesen sérthetetlen nemessé
való itélését elhatároztuk és meghagytuk s e
zen jelenlevókben elhatározzuk és meghagyjuk
a mi Erdélyorszá~i bir6i hiteles pecsétünkkel
megerősitett érvenyes levelünk szerint.

Kiadatott a mi szabad ki~ályi városunk
ban Marosvásárhelyt 1782.március hó 11.-én.A
láiratott két oldalr61:Jobbr6l Báró Zágoni
Szentkereszti Sámuel idóközi elnök sk.balr6l
pedig olvasva kijavitva és kia~va ZejkSalvi
Zejk Daniel fAjegyzó által sk.Meg(van'er6sit
ve a levél 6 Felségének birói hiteles pecsét
jével kivágott papir és piros viaszra rányom
va egyszerü papirra láthat6lag irva.A mely le
vélnek a mi apátságunknál letétetvén és el 
helyeztetvén,midőn a foglalatj át és a tartal
mát.valamint az Erdélyinagyfejedelemségben
levő királyi itélő táblának véleményes itéle
tét Ű Felségének levelében adott elüllévő ma
gas parancsa folytán szóról szóra,kisebbités,
nagyobbitás vagy változtatás nélkül másolat
ban kiadjuk,ezen átiratot a fellebező jogai
nak további védelme sZempontjáb6l a mi hite
les apáti pecsétünk alatt lelkiismeretesen
átadand6nak és átengedendőnek véleményeztük.
Kelt Keresztelő szent János születése napján
1784.



Elolvastatvánkijavitandók: a 9-ik 180
pon a 8-ik sorban e szóban:" Nobilis /:nemes:/
a 14-ik lap.3~ik sor: cUm Igva1:! 16-ik l8opon
17-ik sor: Ifjabb István fia volt, s megjegyez
tetik~hogy az eredeti nemesi levélben a levél
szerzönekjelvényei kifestve "nem voltak ezen
leiratban pedig,mivel a nemesi levélkörülm4~
nyeihez hozzátartoznak,az apátság által kifes
tettek és kiadattak.



3. sz. melléklet
(er edeti szöveg)



3.sz. me-U.#k/ef.

. ,i cApaf:l Mi.há17, Isten kegyelméből Erdély
':"fejede'líne~s mBBYarországi részek ura és a szé
kelyek gr6fja sa't.Em1ékezetül hagyjuk ezen i
ratunk rendi.ben mindenkinek a kiket illet,hogy
mi némaly hűséges tanácsurainknak e16tünk e
végb61 tett különös kozbenjárárukrs,mindpe-

. dig" fi~J!.lpbe vévén: és" meggondolván a serény
: iedd:i. I~iiJ· JánOs hüségét és hűséges szolgá
. 1atait,amel~ket 6 nekünk és ezen Erdélyorszá-

gunknak,külcmböz6 be1yen és id6ben tehet~ége
szerint hiven kímatatott,megbizonyitott s jö
v6ben is kimutatni és megbizonyitani igérQ~ik

enné1fogva neve~ett I:f:fiu Jánost és általa mes
toha fiát eo1.~i Tömösvári Istvánt és fiát
Iffiu Gábort,a többi gyalogos rendü szabados
székelyeink állapotáb61 és állQmányából - a
melyben születtek és eddig éltek,kegyesen ki
vesszük és ezen Erdélyország va16di,született
és kétségtelen 16fószékelyi társaságába. és sm
!Dá közé számitani~sorozni,befogadni és fela
vatni elhatároztuk és jelen iratunk által szá
mitjuk,sorozzuk,be~ogadjukés felavatjuk.-ha
tározottan rendelvén,hogy mostantól fogva jö
vendőben nevezett I~:fiu János és Gábor és Tö
mösvári István,valamint örökösök és utódaik
mindnyájan,valóságos,született és kétségtelen
ló~ószékelyeknek tartassanak és tekintessenek
és mind ama ~isz~ségeket,ke~elmeket,szabadal
makat ,kiváltságokat, szabadsagokat,kedvezménye
ket és elójogoka:t,a melyeket a többi igazi,
született és kétségtelen 16f6székelyek jog és
régi szokás szerint használnak és élveznek,ö
rök időkre használbassák és élvezhessék és a
zoknak örvendjenek.M±ndzonáltal,ugy,hogy neve
zett Iffiu János és Gábor,valamint Tömösvári
István és ~rököseik és ut6daik mindnyájan, j 6:
lovakkal,saab~ákkal,sisakokkal,páncéltokkal,
paizsokkal,kopjákka1 és minden más katonai esz-



k!5z15kkel - más ló:r6-székelyek módjára - ;j61 feI,.,
szerelve,a. mi ás utódaink felb"i:vására.mindenha
di vállalatathkban,és pedig~ az általánosok
ban,mint a részletesekben,a melyeket az ország
szükségéhez képest az idé folyamán megkezdünk,
mindig részt venni és a haza javánserénykedni
tartoznak és köteleztessenek.A,minek emlékeze~

tére és örökkön való fennmaradására jelen leve
lünket,függő és hiteles pecsétünk erejével meg
er6sitve,nevezett Iffiu Jánosnak és Gábornak,
valamint Tömösvári Istvánnak és mindkét nembeli
örököseinek és utódaiknak kegyesen adni és en
gedélyezni határoztuk. Kelt városunkban Gyula_
Fejérvárott,novemberh6 második napján$az Urnak
ezerhatszázhatvannyolcadik esztendejében.

Apafi Mihály s.k.
Lugasi Ferenc s.k.

titkár.
j;Hártyán,fUgg5 pecsétje nincs meg.Eredeti.:!

Kivül:
Az Ur 1670-ik évében,március hó ll-ik nap 

ján,az Erdélyország és a hozzá kapcsolt magyar
országi részek három nemzetének a legközelebb
mult február hó 15-ik napjára a nagyságos és
fenséges erdélyi Fejedelem által Gyula-Fejé~
várra összehivott országgyülésében e16mutata
tott,felolvastatott,kihirdettetett,közhirré té
tetett és kiadatott;nem mondván ellen a jelen
levők közül senkisem.

Kendi János mester.6 nagysága a fenséges
Erdélyi Fejedelem els6~jegyz6je által.



224.Közgyülési szám.1843.
.f.sz..me/l~1<Jef

.' ". i Köz~p S~olnok ,Várme~yéne~ Közöl}sé
ge,aoJuk tudtara es emlekezetere m~ndenk~nek

kiknek illik.-e jelen levelünk rend1ben,
egy mi46n Mi az a1abb ~eljegyzett esztend~~

bensh6napban,napon és helyen.s köz j69és
egyes személyek java elómozditása felett tar
tandó tanácskozások végett,a szokott gyrás

'büntetés alatt egyben gyülekezve együtt mt-
tünk volna:-Megyénk kebelében Haraklánban 
lakó Nemes Tömösvári János,-Nemes Alsó-Fejér
Vármegyében Szász-Vesszősön lakó Nemes Tö
mösvári Sándor és ugyan Megyénk kebelében
Paczalban lak6 Nemes Tömösvári Károly édes
testvérek,illó kérelemlevelök által megkéré
nek minket alázatosan,mi szerént nékiek,mint
keb~lünkből származottaknak,s részszerént ~
nen kiköltözötteY~ek,kétségenkivüli nemes
ségökról közhitelü bizonyság-levelet kiadni
ne terheltetnénk,méltoztatnánk.-Kiknek is
igazságos kérésökben,Mi,a'mint illik mege~.
vén,-mivel Közgyülésünk'több tagjainak köz
tudomásából nyilvános elöttünk mind az,hogy
a kérelmesek,ugymint: Nemes Temösvári János,
Tömösvári Sándor,és Tömösvári Károly,néhai
édes Attyoknak Nemes Tömösvári Jónásnak ter
mészetes,és törvényes fiai,-mind az,hogy né
hai Tömösvári Jónás,mig élt valóságos,és bir
tokos nemesi szabadságban volt:-annálfogva
megesmérjük,és bizonyitjuk,hogy a kéreImesek
Nemes Tömösvári János,Tömösvári Sándor,és ~
mösvári Károly,miriden kétségen kivül-az Or
8zágigaz·és.valóságos birtokos Nemesei közzé
s zámláland <5lj:,és tartozék U;syenek.-

MelY.·illyetén, az annyiszor nevezett
Nemes Tömösvári Jánosnak,Ttlmösvári Sándornak
és Tömösvári Károlynak mint kebelünkból sm
mazottaknak,kétségem kivüli birtokos nemes-

{f; ,



ségökről,e jelen lévő tulajdon Törvé~yhat6
ságunk köz törvényes Pecsétjével,-Elnökünk,
és Jegyzőnk aláirásaikkal megerősitett,és a
Kérelmesek,s maradékaik jogaiknak jövendő
béli oltalmokul szolgálandó bizonyságleve
lüuket,az igazság,és egyenesség javaslata
nyomán,meg és kiadatni határoztuk.-Költ a
folyamatban lévő ezer nyoltz Száz negyven
harmadik évi September hónap Ötödik napján
Zilah Mező Városban tartatott gyrás gyülé
süukből.

B. Wesselényi Farkas s.k.

FőIspán
P.H.

Megolvasta,megigazitotta
és kiadta Zilahi Kiss
Lászl6 skvel

a fentiszteIt Nemes Megye
főjegyzóje.



;). sz .melléklet.

Magyar királyi honvédelmi minister.
Másolat.

53460 szám
II.

Erről nevezett hadnagy az ide csatolt
okiratok kézbesitése mellett értesitendó,s~

mélyi és erkölcsi okmányai pedig kiegészi 
tendók.

Tömösváry Sándor hadnagy intézetbeli
tanárnak "galochi n- i nemesi előneve,az aka
démia igazgat6sága által foly6 hó 9-én 5~
szám alatt felterjesztett okmányokkal hite
lesen igazolva lévén,azt jogosan használhat
ja.

Budapesten 1888 évi november h6 <D-án.

A minister meghagyásából:

Zsoldos s.k.ezredes.

A m.kir.honv.fóparancsnok helyett:
Graef s.k. lov. tábornok.

A m.kir.honvédségi Ludovika Akadémia
igazgat6ságának

Budapesten.

A másolat hiteléül
Budapest, 1888 évi november h6 27-én

Gyenes f6hdgy s.k.
segédtiszt.



6.sz.melléklet.
M.kir.Koloz8vári 21.honvéd gyalog ezred.

734. szám
Kt.-1911.

Láttam! Dánffy főhadnagy sk.

Tekintetes
galochi Tömösváry Zsigmond

zászlós urnak.
Kolozsvár 191Lmájus 'hó 30, Kolozsvár,

A m.kir.honvédelmi minister urnak
folyó hó 26-án kelt 55670/2.Bzámu rende
lete folytán értesitem,hogy a m.kir.bel~

ügyminiszter urnak folyó évi április hó
28-án kelt 133757/Io=a.1910 számu rende
lete értelmében magyar nemessége, ugyszirJ:
tén a, "galochi" előné'V' használatához va-
ló joga ieazplva van. .

. Nemességének és előneve haaanáj.a'tá-;
ngk igazOlása végett annak idején felter
jésztett oklriányait mellékelténlead61Í1.
ff. meLléklet. Ezredparoszabadságong

Láng őrnagy Sok.
M.kir.kolozsvári 21.honvédg~alog ezred

Lzlj,
Kolozsvár 1911 évi VI.hó l~n.

127. szám 8~mel1éklet.

Kt.átj.191L Láttam! .
zlJ.par.szabadságong
Orbán százados s.k.

M.kir.ko1ozsvári 21.Honvéd gyalog ezred.
Kolozsvárt 1911.VI.hó 2.

137oszám.
l.k.

25.



7.sz,melléklet.

M.kir.Belügyminiszter.
740949/l934.szám,

B i z Q n y i t V á n Y~

L Pengó s
bélyeg,

A rendelkezésemre álló hiteles adatok alap
ján ezennel· megállapitom,hogy a Pozsony
sz.kir,városban 1892.évi január hó 26.
napján született Tömösváry Zsigmond ny.
m.kir.százados,budapesti lakás,valamint
Gerster Katalinnal kötött házasságából
a Budapest székesf6városban 19l8.éviáp
rilis hó l.napján született Tömösváry
Melinda-Juliapna nevü,az ugyanott 1919.
évi szeptember hó 23,napján született
Tömösváry Dorottya-Ilona nevű és az u
gyanott 19240évi február hó 3, napján
született Tömösváry Zsigmond-Zoltán 
Károly nevü gyermekei régi magyar ne
mességüket, ugys:z.intén a "Galochi" elő

név használatához való jogukat igazol~

ták o

Budapest 9l934.évi április hő 17~én.

A miniszter rendeletébőlg

PH o Csupor Sok.
miniszteri tanácsos



A galochi Tömösvá!~ család leszármazási táblája
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