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Laczló . 1501 jan. 20-dikán említve van. hogy Laczlo 
Péter és Kecskés Balázs (?) nemesek nyolcz szántóföldet kell 
hogy visszakapjanak Kisdobai Csama Bálint és László meg 
Földvári András kisdobai birtokából,1 febr. 14-dikén Láczló 
Péter és Kecskés Balázs vissza is kapják Csama Bálinttól és 
(másik?) István unokájától, Lászlótól a kisdobai nemesi puszta-
telek negyedrészét, minek fejében lemondanak utóbbiak ja-
vára az ezen negyedrész után járó mindennemű jogokról.2 

Talán ugyané Laczló-családhoz tartozik az a (Bewnyei) 
Lazlo István, kinek 1524 jún. 26-dikán örökbe vall Bőnyei 
János egy bőnyei puszta telket egy kaszálóval meg minden 
fordulóban 2—2 hold szántófölddel.3 

Laczoka . Bideskúti, Bőnyei s Szilágy szegi előnévvel 
jelen meg. 

Bydeskwthy Laczoka Demeter zálogban birt Bideskúti 
Lászlótól, ennek Bideskút birtokán, egy puszta udvarháztelket, 
melyet 1547-ben Demeter özvegyétől, Dorottyától és fiától, 
Bálinttól kiváltott Bideskúti Tamás. De az özvegy és fia 
visszatartották a telek egy részét, sőt 1549-ben Bálint betört 
fegyveres kézzel a kiváltott részbe és ennek egy darabját a sajátja 
szomszédságában elfoglalta és bevettette, mi által Tamásnak 
több mint ötven forint kárt okozott. Ezért 1551-ben Ferdinánd 
király Bideskúti Tamás panaszára megidéztette az özvegyet és 
fiát.4 Beonyei Laczoka Bálint, középszolnoki nemes egyike vala 
azoknak, kikhez S. Báthori Kristóf azon rendelelét intézte 

1 Dl. 36.405. Michael pag. 82. nr. 1. — 2 U. o. pag. 85. nr . 1. — 3 Dl. 
36.100. Km. Prot R. p. 232 nr. 1. — * Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E nr . 28. 
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1577 ápr. 29-dikén, hogy Gyulafi Lászlót iktassák be a közép-
szolnoki Nagy- és Kis-Babocza, Kolbászfalva, Redefalva és 
Somos birtokokba, melyeket János Zsigmond is neki adott 
volt.1 Ugyancsak őt (Bewniei Laczoka Bálint) fejedelmi em-
berül jelölte ki Báthori Kristóf, a mikor 1579 szept. 3-dikán 
meghagyta, hogy Kraczmer Annát és általa férjét, Baksai 
Lőrinczet iktassák be Szilágy-Cseh, Benedekfalva, Kis-I)ebre-
ezen. Kecskésfalva és Vicsa birtokokba.2 Talán ugyancsak ó 
(Bwdeoskwthi Laczoka Bálint) voltjelen, mint szomszéd 1579-
ben, mikor be akarták iktatni az imént említett Rátóti Gyulaii 
Lászlót a középszolnoki Köőd, Kelencze birtokokba és Ara-
nyosmező, másként Aranyos-vára prsediumba.3 

Szilágyszegi Laczaka Ferencz 1604-ben Közép-Szolnok 
vármegye egyik szolgabírája,4 1615-ben (Laczoka ) e vármegye 
assessora.5 

Ladány i . (Ladani, Ladany) Zsigmond 1617—1639. Kö-
zép-Szolnok vármegye szolgabírája;6 1617-ben szilágyszegi 
lakos, a ki (vitézlő Ladanj Zsigmond) Gyulafi Sámuelné Beth-
len Annát képviseli, a mikor 1643 október 10-dikén Baboczán 
tanúvallatást tartanak.7 

1656-ban Ladani-nak szántóföldje van a Vajda-kútjában 
(tán a deésházi határon) Nádasd felől.8 

Ladányi János 1686 január 29-dike előtt a somlyói vár-
őrség lovaszászlótartója volt.9 Azután a csehi végvár helyettes 
hadnagya, s mint ilyen előtt szerződést kötnek Perecsenyi 
Lindvay, másként Kovács Mihály és nővére.10 Egy János 
1781-ben kisdobai adózó nemes. 

Ladányi György, kisdobai, 1741-ben homagialis esküt tett. 
Ladányi család tagjai 1797-ben Szeő-Demeteren, Szécsen 

főbb, Ákoson. Felső-Szopron, Haraklányban, Ujnémeten, Zsák-

1 GKG. cista A. fasc. I., III. — 2 Orsz. Lt. Km conv. lad. 26. B. nr . 12. -
a GKG — 4 GKG. A. fasc. XV., XVI. — 5 U. o. .— fi U. o. C. fasc. XIX és A. 
fasc. VII. — " GKG. — 8 Szgv. — 9 Nagyv. Múz. Bit. e. — 1 0 U. o 
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falván kisebb birtokosok, Kis-Dobán saját telkükön adózó 
nemesek. 

Ladányi T. Sámuel (de Tompaháza) 1781-ben és 1791-ben 
középszolnoki, 1800-ban krasznavármegyei assessor. 

1805-ben Sámuel, szécsi fegyverfogható adómentes ne-
mest lovasnak, György, vérvölgyi fegyverfogható adózó nemest 
pedig gyalogosnak írták ki. Ugyanebben az évben András, 
János, Mihály és ennek fki Péter, kisdobai adózó nemesek 
homagiális esküt tettek. 

Sámuelnek 1806-ban Alsó-Kaznacson egy lakott antiqua, 
Felső-Kaznacson egy lakott antiqua és egy lakott nova job-
bágytelke, Ippon két adómentes lakótelke és egy lakott an-
tiqua, Keresteleken négy lakott antiqua és egy lakott nova, 
végre Márkaszéken egy lakott és egy puszta jobbágytelke volt; 
1808-ban varsolczi lakos, a mikor Badacsonban egy antiqua, 
Perecsenben másfél antiqua és egynegyed nova, Rátonban egy, 
Récsén két antiqua, Somlyó-Csehiben egy antiqua és egy nova 
jobbágytelke, Varsolezon egy kúriája és hatodfél antiqua job-
bágytelke volt; ez évben Kraszna vármegye lovasnak írta ki 
azon megjegyzéssel, hogy «egy fia reguláris katona a lovasok 
között.» Van neki lova és köntöse, de fegyvere nincsen. 
Ugyanő 1810-ben krasznavármegyei árvaszéki ülnök. 

Lakatos . Pelei Lakatos Márton, szakácsii nemest Kö-
zép-Szolnok vármegye 1705-ben iovas zsoldos állítására irta ki. 

1719 ápr. 13-dikán Lakatos János és Szabó Mihály ré-
szére vizsgálatot tartottak arról, hogy Sarmaságon, Ilosván, 
Lompérton és Győrteleken hány jobbágya és micsoda fekvő 
jószága volt Enyedi Jánosné Valkai Erzsébetnek.1 

Lakatos András 1719—1720. somlyai elüljáró. 
1741-ben Lakatos Mózes (de Gyergyó-Sz-Miklós) Görcsön-

ben, Lakatos András Deésházán homagialis esküt tettek. 
Lakatos János 1781-ben zilahi alszeg-utczai gazda. 

1 Gencsi-lt. nr . 573 
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Lakatos György 1789 és 1797 között érkőrösi, 1797—1800. 
nagypaczali, 1810—1816. érkőrösi evang. reform, pap s — 
mint nagypaczalit fölvették az 1797-diki összeirásba, mely-
ben András, György és József, deésházi saját telkükön lakó 
adózó nemesek neve is előfordul. 

Lakatos János 1797—1800. érmindszenti, 1805—1806. pelei, 
1815-ben érkávási és (Kellemesi Lakatos) 1833- 1835. kraszna-
czégényi evang. reform, pap. 

Lakatos Tógyer, nagyszegi adómentes, József menyői 
fegyverfogható adózó nemeseket, továbbá András és József, 
deésházi szabad állapotú lakosokat gyalogosoknak vették föl 
az 1805-diki névsorba, melyben György, lelei szabados neve 
is föl van említve. 1806-ban Ippon Imrének két adómentes 
lakótelke, Rozáliának pedig egy lakott nova, Ferencznek Felső-
Kaznacson két lakott antiqua és egy puszta nova, Márka-
széken pedig egy lakott és egy puszta antiqua meg három lakott 
nova, 1808-ban Jánosnak Alsó-Bánban kilencz antiqua, Boján-
ban négy antiqua és öt nova, Csízérben kilencz antiqua és 
nyolcz nova. Felső-Bánban két antiqna és két nova jobb ágy-
telke, Krasznán egy kúriája, harminczhárom antiqua és hu-
szonhárom nova, Túszán négy antiqua jobbágytelke volt. 

E János talán egy ama Csíkszentsimoni L. Jánossal, a ki 
az 1810/1 l-diki erdélyi országgyűlésen Kraszna vármegye kö-
vete, fia Alajos 1841-ben főszolgabíró, a kinek neje Dobai 
Yeronka.1 

Lakatos Antal 1828-ban krasznavármegyei assessor, 1831-
ben táblabíró. 

L a k i Boldizsár 1823—1825. tasnádi evang. reform, pap. 
L a k ó János 1816—1818. érkőrösi, 1818—1821. kraszna-

czégényi evang. reform, pap. 1 

Lancz . A kolozsmonostori konventnek 1522 április 
10-dikén kelt menedékvalló levele szerint Lancz László sógo-

1 Nagy I., VII k. 13 1 
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rának neje jegyajándéka s nászhozománya tekintetében me-
nedéket vall.1 

Karoli Lancz László gyermekeit: Zsigmondot, Lászlót. 
Dénest, Annát és Magdát meg Dobokai Miklóst 1525 január 
28-dikán Bessenyei Ferencz eltiltja az egész Egregy, továbbá 
Vármező, Szent-György (Gergely), Vaskapu. Ördögkút, Csö-
mörlő, Nyárló, Kékes, Kékes-Nyárló és Romlott meg más. 
dobokavármegyei falvakbeli birtokok elidegenítésétől.2 

L a s k a i . (Zilahi). Nagy Iván szilágysági családnak 
mondja.3 

Laskai András férje Horváth Demeter deák egyik leányá-
nak (1608).4 

Laskai János 1733-ban középszolnoki szolgabíró.5 

Zilahi Laskai István 1741-ben. másik István s id. János 
1781-ben homagialis esküt tettek. István íiai: János, István 
és Ferencz 1764 márcz. 24-dikén meg 1765 márcz. 20-dikán, raj-
tok kívül még György 1770 decz. 10-dikén Közép-Szolnok vár-
megyétől nemesi bizonyítványt kapnak.0 E Györgyöt is meg-
találjuk a homagialis esküt tevők 1781-diki jegyzékében. 

Laskai Ferencz 1770 ápr. 23-dikán aláírt egy tanúvalla-
tást zilahi szőlő tárgyában.7 Egy Ferencz krasznavármegyei 
aljegyző 1777-ben, és 1780-ban,8 egy pedig 1781-ben a közép-
szolnoki continua tábla aljegyzője, 1801—1809. középszolnoki 
assessor, 1808-ban valamelyik bérben bírja Récsei László 
árváinak három antiqua és egy nova bádoni, harmadfél an-
tiqua és egy nova récsei jobbágytelkét. A család tagjai 1797-

1 Karoli Lancz N. 
László Hedvig 

— Naghfalwi Tlioldy Lukács 
Dl. 36.41)0. Km. Prot . R. min. pag . 39. nr. 1. foga lmazvány . — 2 Dl. 36.401. Km 
Prot . T. min. pag . 147. nr . 1 — 3 Nagy I., VII. 28. — 4 Gencsi-lt. nr. 1664.— 
5 U. o. nr . 159. — 6 V. Test. 288., 304. — P C. Product. 6 1. — " Gencsi-lt. 
nr. 667. — 8 U o. n r 1329. 
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hen Szakácsiban, Szilágyfőkeresztúron (Judit Pap Zsigmondné), 
Vártelken és Zálnokon főbb, vagy kisebb birtokosok. Közülök 
iZilahi Laskai) Sámuel az 1790/91 -diki erdélyi országgyűlésen 
Közép-Szolnok követe, 1798-ban Zálnokra költözött s evang. 
reform, udvari papot tartott, ugyanő 1801—1804. középszol-
noki assessor. 1806 1827. ugyanebben a megyében alispán 
(1812-ben cs. és kir. tanácsos): egy okirat tanúsága szerint 
1813-ban is földje van Zálnok határán.1 

Lajos Közép-Szolnok vármegyében 1815—1822. tisztelet-
beli aljegyző, 1822—1833. árvaszéki elnök és főszolgabíró, 
1825-ben táblabíró, 1833—1847. alispán. Ifj. Sámuel is ugyan-
ennek a megyének volt sok ideig hivatalnoka: 1826—1827. 
tiszteletbeli aljegyző, 1827—1833. segédszolgabíró (1828-tól 
rendes), 1833 1835. főszolgabíró, 1835—1847. kir. pénztáros 
(1844-ben adótáros), 1847-ben helyettes alispán, 1861-ben fize-
téses törvényszéki bíró. — Károly 1836—1842. táblabíró Kö-
zép-Szolnok vármegyében, 1848-ban udvari kanczelláriai lajst-
romozó.2 

Lasztóczi . 1525-ben Laszthotzi Lászlót és édes anyját, 
néhai Ilosvai György leányát, Dorottyát beiktatják az ilosvai 
nemesi udvarházba és a hozzátartozó majádi, derzsidai, szál-
dobágyi részbirtokok felébe, miután az ellentmondó Majádi 
Jánost, Istvánt és Györgyöt itéletileg elmozdították ellentmon-
dásuktól/' 

Lator Mihály 1739-ben krasznavármegyei szolgabíró;4 

1741-ben nemes személy. 
Latrán. (Kémeri.) 1604-ben Latrant István, Tordai 

György és Szalai Ferencz részéről két telek adózott Kémeren. 
1605-ben Latrant Istvánnak másfél telke fizetett adót.5 Kémeri 
Latran István 1608-ban krasznavármegyei alispán.6 1609-ben 
Gábor fejedelem újból megerősíti Rálőni Ferenezet, Annát és 

1 Orsz. Lt. Kin. couv. läse. V. nr. 21. (11. fiók.» — 2 Nagy 1.. VII. 28. 
:l Gencsi-lt. n r 883. — * U. o. nr. 131. — 5 Dical. — U. o. 
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Mihályt, Latrán Istvánt, Borbálát, Erzsébetet, és Jánost, Üancz 
Ferenczet, Kémeri Juditot, Erzsébetet, Katalint és Annát, 
Juhos Györgyöt, Bányai Zsigmondot és ifjú Dancz Ferenczet 
a krasznavármegyei Kémer és Dohtelke birtokokban, miket 
már őseik bírtak.1 

Latran Menyhért 1007 márcz. 2-dikán Kraszna vármegye 
követe a székelyvásárhelyi országgyűlésen. Latrán Menyhért 
Ilosvai Dobai Banga Anna férje (1021),2 egyike vala azoknak, 
a kik 1633 február 11-dikén egy krasznavármegyei részleges 
gyűlésen, mint bírák voltak jelen.3 

Latrany András, kémeri nemes 1052-ben Kis-Paczalban 
tanú.4 Latran András 1050-ban (márcz. 13.) krasznavármegyei 
helyettes jegyző.5 Egy Latrán (Lorán) András első férje volt 
Sándorházi Katának (1656).6 

Kémeri Latran Boldizsárnak, az erdélyi fejedelem har-
minczadosának ajánlotta Komáromi Csipkés György 1665-ben 
Hungaria Illustrata czímű könyvét, melyetUtrechtben nyomtak" 

Egy 1670 ápr. 5-dikén Somlyón kelt levél szerint Kémeri 
Latran János és Csekei Kendfc Adámné, Latran Borbála Ké-
meren egy, Kaznacson három, Halmosdon nyolcz jobbágyot 
(és a biharvármegyei Festeren hatot) elzálogosítanak kétszáz 
írtért Borbély Andrásnak és feleségének, Fodor Annának.8 

Latrán János nem saját, hanem idegen pénzzel akarta 
kiváltani szécsi jobbágyát Szécsi Györgynétől, a mit 1098 jan. 
18-dikán bizonyít Gencsi György.9 Kraszna vármegye Latrán 
János javára bizonyos zálogos jószág ki nem bocsátásáért 
Ítéletet hozott özv. Szécsi Györgyné Guthi Judit ellen, utóbbi 
azonban ez évi márcz. 27-dikén tiltakozik az Ítélet ellen és 
megvá 1 toztatásá t kéri.10 

1 Bl. fasc. JJ . — 2 Gencsi-lt. nr . 945. — 3 U. o. n r 823. — 4 Szgy. — 
5 Nagyv. Múz. Bit. — (í Gencsi-lt. nr. 98. és nr. 817. — 7 Nagy I., VII. 44. — 
8 A kaznacsi és ha lmosd i j o b b á g y o k nevei oláhosak. T a n ú volt Dobay György 
k rasznavármegye i szolgabíró. (Eredetije a Blt-ban a n.-váradi múzeumban . ) — 
y Gencsi-lt. nr. 965. — 1 0 U. o. nr. 5. 



14 LAUFFENBACH. LAPOSÍ. 

1673 október 14-dikén Latrán László kémeri jobbágyai 
tanúskodnak egy Kémeren tartott tanú vallatásnál.1 1675-ben 
krasznavármegyei assessor. 

Lauf fenbac l i Ignácz 1784-ben tasnádi róm. kath. pap, 
ő építtette a templomot s a papi lakot; az egyháznak szőlőt 
és egy berendezett telket adott; meghalt 1787 nov. 28-dikán. 

Lazs in . L. Lázsin. 
Láda. István székely-utczai, ilj. János, József és Sámuel 

pedig krasznautczai lakosok Zilahon, 1781-ben. 
L á n c z i Zsigmond 1797-ben mint oláhkeszii és pele-

szarvadi kisebb birtokos, továbbá mint nemeskeszii saját tel-
kén lakó egyházi adómentes nemes van említve. Ov/ 

N á n d o r f e h é r v á r i . Lándorfehérváry Albertet 1632 nov. 
19-ikén Bályogi Szénás Boldizsár és ennek a felesége ügy-
vivőnek vallja.2 Ennyiben látszik ide valónak. 

Láposi . Menyői Láposi János, középszolnokvármegyei 
hites assessor, egyike vala azoknak, a kik Fónyi Istvánt és 
Jódi Simont beiktatták 1692-ben Szikszay Györgynek kö-
zépszolnokvármegyei szamos-újlaki ősi részjószágába.3 1693-
ban középszolnokvármegyei szolgabíró, a mikor — február 
3-dikán — Luka János, keresztúri lakos, középszolnokvár-
megyei hites assessorral igazolják, hogy Keresztúri Gergely 
széri lakos Papp Zsigmond ákosi lakostól húsz forintot kért 
kölcsön a jövő szent Mihály napig, s akkor még ad minden 
forintra egy veder bort.4 1696-ban Laposi János, menyői la-
kos, megint mint hites assessor van említve.5 

Menyői Lapossy Pál 1715-ben, 1719-ben a Szamos mel-
letti járásban szolgabíró,6 az 1716 jan. 14-diki erdélyi ország-
gyűlésre követ, 1722-ben pénztáros (perceptor),7 1727 április 
18-dikán elcserél eqv rátoni telket Könyvesi Mihálvnak e^v O^ J v/ 

zilahi telkéért.8 Pál, a János fia. az 1733. évi február 23—24. 

1 Szgy. — - Nagyv. Múz. Hit. — s Szgy. — * U. o. — 5 U. o. — 6 Wl. 
~ Szgy. — 8 Gcncsi-lt. nr 77. 
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napjain a hadadi várban kelt osztozkodó levél szerint anyja 
Fodor Kata testvérének néhai Fodor Zsigmondnak birtokai-
ból a következőket kapja: a dabjoni birtok egy részét, Dés-
házán telket; Bőnyén egy telek negyedét, Sándorházán egy 
telket meg a hat testből álló rétekből másfél rétet rud sze-
rint fölmérve; Menyőben a köleskert Guthi-szilvásnak nevezett 
részét, továbbá a Horvát Vid kúriájának felét, szántóföldeket az 
Alsó- és Felső-Fordulón, szénatermő réteket és kaszálókat, 
szőlőket, a Sajt-ág hegyén két pászma szőlőt, szintúgy a Ba-
bocs-hegyen levő szőlőt; végül jobbágyokat. Osztozkodó tár-
saival 200 német forint büntetés terhe alatt kötelezte magát 
a felosztás megtartására.1 Menyői Laposi Pál 1741-ben közép-
szolnoki assessor. 

L. Mihály, nemes személy azok között volt, a kik 1725 
nov. 15-dikén kezeskednek gróf Gyulai István két szilágycsehi 
jobbágyáért.2 

István, 1741-ben s talán másik István, menyői nemes, 
1781-ben homagialis esküt tett. Egy István 1777-ben (Közép-
Szolnok vármegyében?) nemes személy.3 

Lajos 1782 július 4-dikén aláírt egy kucsói részbirtok 
továbbzálogosítását tartalmazó szerződést.4 

Pál, nyirmoni főbb birtokos, továbbá Tasnádról Mihály, 
más telkén lakó adózó nemeseket, meg József, árendátort 
fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben 
összeírtak névsorába. Mihály, menyői fegyverfogható adózó 
s Pál adómentes nemeseket gyalogosoknak vették föl az 
1805-diki összeírásba, melyben Józset (37 éves) és Mihály 
(38 éves) tasnádi adózó nemesek neve is előfordul. Ezek kö-
zül Pál menyői meg József tasnádi és rajtok kívül István 
tasnádszarvadi nemesek homagialis esküt is tettek. Pál, menyői o / J 

lakosnak 1808-ban Seredenben két antiqua jobbágytelke volt. 
Lajosnak (Láposi, Láposv) 1806-ban Alsó-Kaznacson három 

1 Szgy. 2 GKG. C. fa sc XVI — :í Szgy. — 4 Gencsi-lt. nr. 6U. 
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lakott antiqua jobbágytelke, Ippon egy adómentes lakótelke 
és három lakott. Lecsméren két lakott és egy puszta antiqua, 
Márkaszéken egy lakott és két puszta meg négy lakott nova, 
1808-ban, midőn ippi lakos, Halmosdon egy antiqua jobbágy-
telke, Jánosnak pedig 1806-ban Felső-Kaznacson egyharmad 
lakott antiqua jobbágytelke volt. 

1742-diki tanúvallatás szerint Láposi-rész volt ama két 
csögi nemes telek, melyeket Boros Kata Versegi-jogon szer-
zett a Bandics-családtól.1 

Lásin . L. Lázsin. 
Lász ló . A László (bizonynyal keresztnév) íiait: Miklóst 

és Lászlót 1374-ben a váradi káptalan előtt bevádolja unoka-
testvérük, a Szakácsi Erdélyi Gergely fia, Jakab, hogy az ő 
Szakácsi nevű birtoka területén erőszakosan foglaltak el 
jószágokat s határjeleket állítottak fel.2 

László Péternek Perecsen határán szénaföldje van 
1687-ben.3 

Mi hál}', érszentkirályi, 1701-ben Leopoldtól armalist, 
egyik utódja. Sámuel, az István fia, a ki Szabolcs vármegyébe 
származott el, 1772 január havában Közép-Szolnok vármegyé-
től nemesi bizonyítványt kap.4 György, középszolnoki asses-
sor, Mihály, István és Ferencz, valamennyien érszentkirályiak, 
1781-ben homagialis esküt tettek. 

János 1702-ben somlyai elüljáró. 
Pál 1706-ban kárásztelki. 1710-ben szilágysomlyai, ké-

sőbb belegesi róm. kath. pap, majd esperes, végre váradi 
kanonok. 

Márton Görcsönben 1741-ben homagialis esküt tett. 
Tamás, a ki Eresztevényből jött Királydaróczra, 1764 

szept. 11-dikén szintén Közép-Szolnok vármegyétől kap ne-
mesi bizonyítványt.5 

1 Bl. — 2 Nagvv. Múz. Bit. — 3 Szgy. — 4 V. Test. 164 1 — 5 V. Test. 
298. lap. 
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István 1775 tájt görcsöni evang. reform, pap. 
László-család tagjai 1797-ben Szakácsiban, Ujnémeten, 

Magyar-Csaholyban, továbbá Ér-Szentkirályt, Király-Daróczon, 
kisebb birtokosok, vagy saját telkükön lakó adómentes egy-
házi nemesek; Márton szilágycsehi tiszttartó. 

Az 1805-diki összeírásban említve vannak András, István 
és János érszentkirályi fegyverfogható adómentes nemesek, 
kiket gyalogosoknak vettek fel; homagialis esküt is tettek. 
Kívülök ez esküt András és János, szilágypaniti adózó ne-
mesek is letették. József, 1807-ben krasznavármegyei assessor, 
1808-ban Somlyón egy, Varsolczon egynegyed antiqua job-
bágytelket bírt; Kraszna vármegye gyalogosnak írta ki. Két-
ségkívül e József szolgabíró 1840-ben Kraszna vármegyében,1 

talán más József táblabíró 1834-ben, alszolgabíró 1835—1841. 
és fizetéses törvényszéki bíró 1861-ben Közép-Szolnok vár-
megyében. 1808-ban Lőrincz, nagyfalusi adómentes nemest, 
kinek Bádonban egy antiqua jobbágytelke volt, szintén gya-
logosnak irta ki Kraszna vármegye; 1815-ben krasznavár-
megyei assessor. Közép-Szolnok, illetve Szilágy vármegyének 
voltak tisztviselői: Imre 1834—1840. tiszteletbeli aljegyző, 
1841-ben követ és táblabíró, 1841—1845. alszolgabíró, 1848-
ban, 1861-ben, 1865 1868. (tasnádi kerület), 1881—1884. (zilahi 
kerület) országgyűlési képviselő, Ferencz 1838 1 847. sebész, 
Sámuel pedig 1839—1843. esküdt, 1843 1844. táblabíró. 

Lász lócz i Jánosnak fél adómentes lakótelke volt Ippon 
1806-ban. 

Lázár nevű család több szerepelt nálunk. 
Illés nagydobai nemes 1559-ben tanú a Bodon és Csig-

len nevű erdők hovatartozásának megállapítása végett tartott 
nyomozásnál.2 

András, Becski György, özv. Cseííei Jánosné, Zsombori 
Zsigmond és a Sükösdi-árvák részéről 1604-ben egy telek 

1 Nagy I., VII. 34. — 2 Nagyv . Múz. Bit. 

o Dr. P e t r i Moh : Szilágy vármegye monogmphiaja. VI. -
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adózott Kémeren. (1605-ben Becski György részéről adóztat-
tak meg itt egy telket.)1 

Tamás llosvai Dohai Banga Zsófia férje (1621).2 

1741-ben György Böősházán, 1781-ben János, debreni, 
György, illésfalvi, Gábor, köődi, Kosztán, szakácsii, Gábor, 
szélszegi nemesek tettek homagialis esküt. 

Péter 1781-ben zilahi, alszeg-utczai gazda. 
István, János (szegény), ifjú János, László és Tódor 1790-

ben a somlyai adózók jegyzékében említvék. 
Lázár nevű családok tagjai 1797-ben Illésfalván, Köődön, 

Szélszegen, Tasnádon, Újnémeten, K.-Mihályfalván saját tel-
kükön lakó adómentes egyházi, adómentes, adózó, vagy más 
telkén lakó adómentesés adózó nemesek; ugyanekkor Gábor 
magyarcsaholyi oláh kántor, János ákosi, Antal érszentkirályi 
árendás, öreg János ákosi, Salamon érkávási zsidó is említvék. 
1805-ben János somlyai elüljáró; ugyanez évben László, 
dabjonujfalusi fegyverfogható adómentes nemest lóval, Miklós, 
újnémeti, György, illésfalvi, adómentes, János (26 éves) tasnádi 
fegyverfogható nemeseket, Petre és Vonucz, adómentességet 
nem élvező, szélszegi szabad állapotú lakosokat gyalogosok-
nak vették föl az összeírtak közé. Közülök a tasnádi János 
és újnémeti Miklós homagialis esküt is tettek. Józsefnek 
1806-ban Ippon egy lakott antiqua jobbágytelke, 1808-ban, 
midőn somlyai lakos, Badacsonban három, Borzáson egy 
antiqua, Perecsenben egy antiqua és egy nova, Somlyón egy 
antiqua és egy nova jobbágytelke, gr. Lázár Józsefnek Kis-
Paczalon egy adómentes lakótelke, tizenkét lakott antiqua 
meg kilenez lakott és két puszta nova jobbágytelke volt. 

Egy József 1812-ben árvaszéki bíró, 1861-ben tisztelet-
beli törvényszéki ülnök Kraszna vármegyében. János szintén 
Kraszna vármegyében viselt hivatalokat: 1825-ben assessor, 
1833-ban táblabíró, 1834—1838. assessor, 1841-ben kir. tiszti 

1 ü ical . — 2 Gencsi-lt. nr. 945. 
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ügyész, 1848-ban képviselő, 1849—1862. és 1867—1873. első al-
ispán s egyike vala ama krasznavármegyei birtokosoknak, a 
kik 1860-ban a Széchenyi özvegyéhez intézett részvétfeliratot 
aláírták.1 E János a Nagyajtai Lázár-család tagja.2 

Ifj. János 1861-ben tiszteletbeli esküdt, majd tiszteletbeli 
aljegyző, Gyula 1871-ben esküdt Krasznában, Aurél 1873— 
1876. Kiaszna, 1876-ban Szilágy vármegyében szolgabírói se-
géd volt. 

A Csiktaplóczai Lázár családnak Ferencz nevű tagja jött 
Ördögkútra, a ki 1831-ben Alsó-Járában született. Nagyanyja 
Száva Klára révén szállt reá Cserei Máriának ördögkúti, vas-
kapui, meszesszentgyörgyi részjószága. A családi összekötte-
tést az alábbi táblázat tünteti fel: 

Gogánvára l ja i Száva Sándor 
— Cserei Mária 

Klára sz. 1748 f 1851, 103 éves 
— Gelenczei Palkó István f 1789 

Zsuzsánna Anna 
Petki Simándi Lajos — Csiklaplóczai Lázár Antal 

Fe rencz sz. 1831 
— Hatfaludy Jolianna 3 

E Ferencz a vármegye közigazgatási bizottságának 1876-
lól 1892, s ismét 1899-től tagja.4 

Lázs in . Lasin Demeter a máramarosvármegyei Alsó-Ab-
sáról (Apsa) származott Géresre; 1758 jún. 21-dikén Közép-
Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.5 1781-ben 
Lasin János itt tett homagialis esküt. Bizonyára őt (Lásin • 
János) vették föl, mint géresi saját telkén lakó, egyházi ne-
mest a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írt személyek névsorába. 

Lebi hutás mester, sarmasági zsidót fölvették a hadi 

1 Pesti Hírnök, 1860. évi 60. sz. — 2 Nagy I., VII. 73. — 3 Hat fa ludy 
Antal, szolnokdobokai al ispán leánya. — 4 Életrajzát 1. Szilágijuúrmegyei Képes 
Naptár az 1894. évre (Szerk. Kiss Emil és Boér Miklós), 67. 1. — 5 V. Test 35 1. 

2 * 
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segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személvek 
névsorába. 

L e e s m é r i . Lechmeri Jakab fia Péter és Miklós fia Péter 
1318-ban lecsméri birtokukat eladják ötven márkáért Pocsoncs 
mesternek a rajta levő két malomhelylyel együtt, de meg-
tartanak három kúriát,1 majd ugyancsak e Lechmeri Jakab 
fia Péter három nemesi házhelyet adott el Lecsméren minden 
tartozékaival együtt tizenöt márkáért Kencsei Mór fiának, 
Miklósnak, még ebben az évben.2 

Lechmeri Gergely deákot 1459 okt. 8-dikán ügyvédjének 
vallja Ippi László. 

Nagy-Bányai Lechmeri Tamásné Vajda Katalin előfordul 
azon 1572-diki oklevélben, a mely Benedekfalva adományo-
zását tartalmazza.4 

Lecsméri István 1631 deczember 3-dikán a lecsméri 
evangelikus református egyháznak egy úrasztali poharat 
adott. 

Lele(?) Ferenczné Sára mint az alperesek egyike van 
említve, a mikor 1550-ben megjárják a néhai Sámsoni Ger-
gely és Mihály sámsoni birtokrészét és átadják Bőnyei Mátyás 
felperesnek.5 

Lelei . Leelei Tamás fia, László és Mihály egyike ama 
szomszédoknak, a kik, mint tanúk, 1388-ban bizonyítják, hogy 
négy birtok (Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza) Aranyos-
várához tartozik.6 

Lelei Mártont 1459-ben Haraklányi Demeter, Haraklányi 
Ráthon János és Haraklányi Árva László,7 majd pedig ez évi 
október 15-dikén őt és Andrást Kisdobai Máté ügyvédjeiknek 
vallották8 

Lelei Miklós fia, István Kusalyi Jakcs György és gyer-

1 Wl. perg . — 2 U. o. — 3 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 62a. nr. 1. 
4 GKG. A. fasc. I., III. — 5 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. B. nr . 54. — G Wlt. -
" Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 32. nr . 1. — 8 U. o. p. 62a. nr. 3. 
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niekei nevében 1461 márczius 5-dikén eltiltja Jakcs Já-
nost Kusalv, Hadad, Újlak, Monó stb. birtokok elidegení-
tésétől.1 

Néhai Lelei Gergely fiai: Lőrincz és András azok között 
voltak, a kiket 1461 julius 31-dikén Lelei Kaplvon Miklós el-
tiltott a lelei Aszalósfő nevű föld bitorlásától.2 

Lelei József 1781-ben homagiahs esküt tett Közép-Szol-
nokban. 

L e l e s z i Jakab mint özv. Gyulafi Sámuelné Bethlen asz-
szonv egyik ügyvédje 1640-ben tiltakozik Barcsai Zsigmondné 
ellen egy gardánfalvi szőlő ügyében.3 1041-ben szintén mint 
ügyvéd a Gyulafiak osztozásánál szerepel.4 

L e m j á n György és János más telkén lakó, szakácsii 
adózó nemeseket fölvették a hadi segedelemhez való hozzá-
járulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. 

Lendva i . L. Lindvai. 
L e n g y e l . Minden bizonynyal különböző családokat illet-

nek az alábbi adatok. 
Kereszthuri Lengyel Jakabné Katalin felperesnek Ítélik 

1549-ben a krasznavármegyei Somlyó, Perecsen, Hídvég, S.-
Csehi, Badacson, Gyulakúta, Kerestelek és Endrefalva birto-
kokat Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és István, továbbá 
Elek, Imre és Gáspár alperesekkel szemben.5 

Tasnádi Lengyel András, középszolnokvármegyei szolga-
bíró tanúvallatást tart Perecseni Nagy András utódai javára 
Szent-Királyon, Mihályfalván és Új-Németen 1078 deczember 
23-dikán,6 tasnádi lakos, 1087-ben középszolnokvármegyei 
hites assessor,7 1089 január 3-dikán ismét középszolnokvár-
megyei szolgabíró,8 1090-ben mint szolgabíró (ekkor is tas-
nádi lakos) Vas János, hites assessorral arra vonatkozólag 

1 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. pag. 102. n r . 1. — 2 U. o. p. 124. nr. 2. -
3 GKG. — 4 U. o. A. fasc. VII. — 5 Bl. fasc. KK. nr. 1. — 6 Nagyv. Múz. Bit. 
más. — 7 U o. e. — 8 U. o. e. 
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állít ki levelet, hogy Guthi Farkas egy fegyverneki Keresi 
Péter nevű jobbágya «megvesztegetődve a rossz társaságtól» 
1689-ben Pelei Veres Péternek és Györgynek több marháját 
ellopta; Guthi Farkas a károsultaknak 25 magyar frtot ad, ke-
gyes könyörületes indulatból. Az összegért azonban Veres 
Péter és György jótállanak.1 Ugyanez évi jan. 12-dikén (Tasnádi 
Lengyel Deák szolnokvármegyei szolgabíró) aláírt egy oklevelet 
Pap István ügyében,2 júl. 7-dikén már, mint helyettes alispán 
egyike azoknak, kik a Bartos Lászlótól elveti, két ákosi jobbágyot 
Ákosi Pap Istvánnak adták.3 1705-ben («Lengyel András úr») 
mint tasnádi nemest lovas zsoldos állítására írta ki Közép-
Szolnok vármegye. 1707-ben Tasnádi Lengyel Andrással, mint 
középszolnokvármegyei assessorral találkozunk.4 Lengyel Ist-
ván 1694-ben és 1695-ben (de Szécs), mint középszolnokvár-
megyei peéri szolgabíró van említve, nevével Guthi Farkas-
nak 1697 júl. 22-dikén kelt levelében is találkozunk, melyben 
Guthi írja, hogy Géczi Tamás és Lengyel István — várako-
zása ellenére eddig még nem vittek pénzt neki,5 1718-ban 
ismét mint középszolnokvármegyei szolgabíróról van róla szó. 
Lengyel István s Bácz Anna 1720-ban a peéri evang. reform, 
egyháznak egy ónba foglalt kőkorsót adtak. Lengyel László 
1722-ben szolgabíró ugyancsak a peéri járásban, 1741-ben 
pedig középszolnokvármegyei assessor. 

1741-ben Lengyel Demeter Szélszegen homagialis es-
küt tett. 

Lengyel László id. de Per 1756 decz. 8-dikán Közép-
Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.6 

Lengyel János, más telkén lakó, királydaróczi adózó 
nemest és Alexa, mutosi kántort fölvették a hadi segedelem-
hez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek név-
sorába.7 András, érszentkirályi fegyverfogható adómentes ne-

1 Szgy. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — 3 U. o. e. — 4 Gencsi-lt. nr. 185. — 
a Szgy. — 6 V. Test. 24. 1. — 7 Hodor K.: Doboka, 536. 1. 
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mest lovasnak, Stefán, szélszegi adómentességet nem élvező, 
szabad állapotú lakost gyalogosnak vették föl az 1805-diki 
összeírásba; András homagialis esküt is tett. 1806-ban István-
nak Kémeren fél lakott antiqua és egy puszta nova, Márka-
széken egy lakott nova jobbágytelke volt. 

Lengyel István 1898-ban érszodorói evang. reform, pap. 
Leopold . Major Leopold Györgynek 1808-ban egy an-

tiqua jobbágytelke volt Somlyón. 
L e t k á n Tivadar (Tógyer), más telkén lakó nagyszegi 

adózó nemest fölvették a hadi segedelemhez való hozzájáru-
lásra 1797-ben összeírtak névsorába. 

Lésza i . N. F. Lészai István özvegye T. Keczeli Sára 
1750-ben a magyargoroszlói evang. reform, egyháznak egy 
czíntányért adott. 1837-ben egy Lészav nemes birtokos Somró-
Uj faluban.1 

Lévai . 1670 február 3-dikán Lévai István, mint királyi 
előttemező szerepel egy ilosvai curialis hely elzálogosításá-
nál.2 1718 előtt Lévai Sámuelné, ki előbb Kémeri Bölöni Sán-
dor neje volt, elfoglalta Kémeri Thordai Istvánnak somlyó-
újlaki jobbágyát, de később negyven forintért fölszabadította;1 

Lévai (Nagylévai), másként Szabó István de Zilah, zilahi lakos, 
1771 ápr. 30-dikán Közép-Szolnoktól nemességének igazolását 
kéri.4 Lévai István, zilahi nemes, 1781-ben homagialis esküt 
tett. Lévai András és József 1790-ben somlyai adózók. 

Libar Tamás 1549-ben menyői féltelkes nemest 13 dé-
nárnyi adóval rótták meg.5 

Liczkai . Litzkai Péter 1669 júl. 8-dikán aláírt egy bizo-
nyítványt szécsi jobbágytelkek tárgyában.6 1806-ban Liczkai 
Bálintnak egy adózó lakótelke volt Somlyó-Újlakon.7 

L i g n e r Mihály előfordul a hadi segedelemhez való 
hozzájárulásra 1797-ben összeírt, kirvai kisebb birtokosok 

1 Gencsi-lt. nr. 26. a tíl. — » Bl. — 4 P. C. Product. 133. 1. — ;> Dical. 
H Gencsi-lt. nr. 1461. — " Szv. lt. — L. még Liszkai. 
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közt. György, szilágyfőkeresztúri nemes 1805-ben homagia-
lis esküt tett. 

Lindvai . Ér-Szentkirályt, Ér-Girolton, Szakácsiban, Pe-
recsenben van róla szó. Lendvai István Derzsi Erzsébet férje 
1616-ban;1 A váradi requisitorok előtt 1616-ban Derzsi Er-
zsébet néhai Olaszi Derzsi Ferencz leánya, most pedig Pere-
csenyi Lindvay István neje özv. Szentkirályi Mihályné Gencsi 
Katát nyugtatja arról, hogy minden atyjától és anyjától ma-
radt ingóságokat, melyek nála mint az ő kiskorúságában, 
árvaságában nevelőanyjánál voltak elhelyezve, hiány nélkül 
visszakapta. Tanúk voltak erre nézve Szatmár-Németi Miklós 
és Szabó, másként Nyirő István középszolnokvármcgyei szolga-
bírák, Kidéi László, Kóródi András és Jász Gáspár, Közép-
Szolnok vár meg ve törvényszékének hites bírái." Lindvai Ist-
vánné Dersi Erzsébet egy 1655-ben kelt levél szerint közép-
szolnokvármegyei Er-Szent-Királyon lakó jobbágyát meg az 
érszentkirályi határon levő összes szántóföldjeit, kaszáló rét-
jeit stb.:í Nagy Andrásnak adta zálogba. Lindvay Istvánnak 
és feleségének Derzsi Erzsébetnek 1656 decz. 27-dikén joga 
van Ugrai Zsigmond azon szabadosához, kit ettől Perecseni 
Nagy András kiváltott, ezért, valahányszor Lindvay Lengyel-
országban harczolni jár, havonként négy forintot kap Nagv 
Andrástól,4 mi azon zálogösszegből vonandó le, melyet Nagy 
András egy érszentkirályi jobbágyért és ennek telkéért adott." 
Lindvay Istvánnénak 1619-ben Er-Girolton,6 1621 deczember 
16-dikán Szakácsiban van telke." Lindvay István 1636 április 
12-dil 

vén bizonyítja, hogy Nagy István, perecseni lakos, ki-
váltott Erdőteleky Márton, perecseni lakostól egy hidvégi tel-
ket.8 1636 júl. 1-sején Lendvai István számára egy perecseni 
jobbágytelek és tartozékai tárgyában tartanak nyomozást.9 

A Kraszna vármegyében Perecsenben lakó Lindvai István, 
1 Gencsi 1L nr. 915. — - Nagyv. Múz. Bit. — 3 Szgy. — 4 Nagyv. Múz 

Bit. cgyk. más . 5 U. o. — (í U. o. — ~ U. o. — 8 Gencsi-lt. nr . 776. — 9 Szgy. 
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Kraszna vármegye «egyik hütös assessora» mint tanú írja 
alá a Horváth Miklós somlyai lakos elzálogosító levelét 1638 
ápr. 14-dikén.1 Lindvay István hites assessor 1659-ben is 
Perecsenben lakik.2 Lindvay Istvánné és id. Szentkirályi István 
testvérek voltak. (1678 decz. 23.)3 Perecseni Lindvay: másként 
Kovács Mihály. (1686 jan. 29.)4 

Linkner . Linckner Mihály, szatmárvármegyei (igy!) 
jegyző, 1741-ben Közép-Szolnokban tetl homagialis esküt. 
Egy Udvarhelyi (Udvarhelty) Linkner Mihály 1794-ben Közép-
Szolnok vármegye követe a kolozsvári országgyűlésen. Mihály 
1797-ben magyar- és oláhcsaholyi, Mihályné királydaróczi 
kisebb, Mihály utódai oláhnádasdi és szilágyszegi főbb bir-
tokosok. Mihály 1801 — 1807. assessor s 1806-ban hites tábla-
bíró Közép-Szolnokban, e «Közép-Szolnok vármegyében lakó» 
Mihálynak Oláh-Keczelben 1808-ban egy antiqua jobbágytelke 
van. László 1823—1828. tiszteletbeli aljegyző, 1826-ban adj. 
szolgabíró, Ferencz pedig 1833-ban esküdt Közép-Szolnokban. 

Egy Linkner Mihály 1732 szept. 11-dikén III. Károlytól 
czimeres nemes levelet kapott. Czímere: «négy felé osztotl 
paizs. az első és negyedik osztály kék udvarában zöld téren 
fehér gólya áll, csőrében kígyót tartva, a második és harma-
dik osztály vörös udvarában zöld téren, kettősfarkú oroszlán 
ágaskodik, első jobblábával háromszál arany búzakalászt 
tartva. A paizs fölötti sisak koronáján vörös mezü kar könyö-
köl, aranymarkolatú kardja hegyén kék-turbános levágott s 
vérző török fejet tartva. Foszladék jobbról ezüst-kék, balról 
arany vörös.» 5 

Lipcse i . (Lipcse.) Lypcsey Miklós mihályfalvi jobbágyait 
1570-ben fél kapu után adóztatták meg.6 Liptsei Péter, más 
telkén lakó, érhatvani adózó nemest és György, királydaróczi 
oláh papot fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 

1 Szgy. — 2 Szgy. — a Nagyv. Múz. Hit. 4 U. o — 5 Nagy Iván, 
VII. 117. — « Dical. 
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1797-ben összeirt személyek névsorába. Lyptse András (28 
éves) 1805-ben hatvani adózó nemes.1 

Lipniczk i Károly 1812-ben tiszteletbeli aljegyző, 1815-
ben pedig assessor Kraszna vármegyében. 

L i p o v á n Lup, felsőberekszói molnárt fölvették a hadi 
segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeirt személyek 
névsorába. 

Lippai János 1631-ben érmindszenti evang. reform, pap, 
kit az ez évi szept. 7-dikén Báthoron tartott közzsinat kül-
dött.2 Lippai János és neje, Kállai Erzsébet, somlyói lakosok 
1680 jan. 22-dikén eladják somlyói házukat örök áron Gen-
csi Zsigmondnak.3 Lippai István, magyarcsaholyi nemest 
K.-Daróczról Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos 
állítására irta ki. 

Lippert Ferencz 1790-ben somlyai adózó. 
Lipsai András, hatvani nemes 1805-ben homagialis es-

küt tett. Kétségkívül Lipcsei. 
Lipták József 1791-ben homagialis esküt tett Közép-

Szolnokban, minden bizonynyal az a József, a kit 1805-ben 
41 éves korában gyalogosnak vettek föl az Ér-Mindszent köz-
ségből összeírt, fegyverfogható nemesek névsorába. 

Liszka i István zilahi nemest Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására irta ki. Talán ő (Liczkai 
István) tett homagialis esküt 1741-ben. 

JLiszkó Andrásné Katalin egyike azoknak, kik 1393 máj. 
5-dikén többek között Polcz (Porcz?) és Somlyó, erdélyi bir-
tokok felett kiegyeztek.4 

Liszti Ferencz Gyulafi Zsuzsanna férje s csupán ennyi-
ben szerepel nálunk. Fiók volt László, a költő, a ki 1662-ben 
vérpadon veszett el. 

Litcráti . 1459-ben Litterati István kapja Görbét László-

1 L. még IJpsui. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 629. 1. — a Gencsi-lt. nr. 408. -
4 Dl. 30.747 
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tói és Jánostól meg Ilosvai Litteratus Istvántól ezeknek ilosvai, 
lompérti, hosszúmezői, majádi, derzsidai és száldobágyi rész-
birtokait.1 

Literáti János 1694-ben zilahi szenátor, ebben az évben 
halt meg, márcz. 7-dikén.2 

Literátus . A literátus név — mint Nagy Iván írja — 
gyakran tapadt az írástudásban, főleg a latin nyelvben jártas 
egyének nevéhez ismertető melléknévül; a magyar rendszerint 
deák névvel adja vissza e szót. Már ennél a körülménynél 
fogva is bajos volna egy család tagjaiul tartanunk a Literátus 
nevűeket.3 Okleveleinkben a következők szerepelnek: 

Zilahiak. Literátus János zilahi officialist 1391-ben 
Zsigmond király királyi biztosként jelöli a krasznavármegyei 
Pálvára és Kis-Récse birtokok átadásához, a mely birtokokat 
Keresztúri Balázs fia, Mihály zálogosított el Péter erdélyi 
püspöknél.4 

Mihály vajda, erdélyi helytartó és az erdélyi seregek 
generálisa Gyulafehérvárt 1600-ban kelt levelében meghagyja 
Doboka vármegye ispánjainak, alispánjainak és szolgabírái-
nak, hogy Zilahi Literátus Mártont a dobokavármegyei Szent-
György (Zentgiergi) és Bodgya (Budgia) birtok élvezetében, 
mely birtokokat Z. Literátus Márton 300 magyar írtért Nagy 
Mihály Páltól zálogba vett, a 300 frt visszafizetéséig min-
den törvényes kereset és per ellenében megoltalmazzák.5 

1676-ban Literátus Sámuel zilahi esküdt nótárius.6 

Literátus István 1415-ben, Menyői Literátus Balázs 1419-
ben, Literátus Zsigmond 1424-ben a Kusalyi Jakcs fiainak az 
ügyvédei, a mikor a Jakcsok Garai Miklós nádor előtt a Barcha 
fiával, Damjánnal, a Deésházi Menyői Benedek fiával, László-
val és Deésházi Veres Györgygyei, általában a Deésháziakkal 
a középszolnokvármegyei Deésháza birtok fölött pereltek.7 

1 Gencsi-lt. nr . 502. — 2 V. ö. Literátus. — a V. ö. Nagy I., VII. 150. — 
4 Szgy. — 5 U. o — R U. o — 7 U. o. 
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Menyei Literátus Imre 1615-ben Közép-Szolnok vármegye 
jegyzője.1 Egy Literátus Imre 1647-ben középszolnoki hites 
assessor." 

Ilosvaiak. Literátus Mihály 1519 márcz. 15-dikén nejére 
és két leányára hagyja végrendeletileg ilosvai, ököritói, der-
zsidai és lompérti részbirtokait.3 Ilosvai Literátus Mihály azok 
közt volt. a kik jelen lehetlek, mint szomszédok. Varsolcz 
határának 1549-ben elrendelt megjárásánál.4 Literátus Mihály 
jobbágyai Ilosván s Lompérton egy-egy kapuszámnyi adót 
fizettek 1553-ban;5 oláhököritói jobbágyait egy kapu után rót-
ták meg adóval 1566-ban.G Literátus Gáspár, Pató Ferencz, 
Zsombori Zsigmond, Szabó Péter, özv. Majádi Lászlóné, Rá-
toni István, Körösi Mihály, Zilahi Benedek és Berei Pál ré-
széről egy jobbágyházat adóztattak meg Ilosván és Lompér-
ton 1604-ben.7 Talán ezekhez tartozik az a Literátus Miklós, 
a ki 1562-ben mint a krasznavármegyei részleges szék egyik 
bírája, aláírta Majádi Mátyás és Dobai János egyezségét.8 

Böősházi. Literátus Ferencz bősházai jobbágyait nyolcz 
kapuszámnyi adóval rótták meg 1543-ban.9 Talán e Literátus 
Ferencz deákot idézték meg 1547-ben, mint szomszédot, a 
mikor Paladinics Jánost beiktatták Vicsa birtokba.10 Beosházai 
Literátus Ferencz egyike vala azoknak, kiknek 1569-ben 
márcz. 19-dikén meghagyta János Zsigmond, hogy Gyulafi 
Lászlót iktassák be Cseh város és vára. Széplak. Nagv-Go-
roszló, Ardó stb. birtokokba meg az udvarhelyi, nagyszegi, 
köődi stb. részjószágokba.11 Néhai Beősházi Literátus Ferencz 
középszolnoki Beősháza birtokát Báthori Zs. fejedelem Som-
bori Lászlónak adományozta.12 

Literátus Imre újnémeti jobbágyait 1543-ban egy, mihály-
falvi jobbágyait 1549-ben két kapuszámnyi adóval rótták meg.13 

1 GKG. A. lasc. XV., XVI. — 2 Szgy. — Gencsi-lt. nr. 790. — 4 Lelesz, 
Metalium C. Kraszna nr . 1. — 5 Dical. — 6 U. o. — 7 U. o. — 8 Gencsi-lt. 
n. 944. — 9 Dical. — 10 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. V. nr . 3. — 11 GKG. A. 
fasc. I., III. — 12 Szgy. — ™ Dical. 
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fíogárdi Literátus János, mint Kusalyi Jakcsi Mihály 
ügyvédje szerepel 1547-ben ama perben, melyet ez K. fakcsi 
István özvegye ellen indított.1 

Nagy falusiak. Literátus Péternek adott el 1565-ben L. Bánfi 
István egy, a krasznavármegyei Nagyfalu birtok szőlőhegyén 
levő házhelyet jó egyetértéssel.2 Literátus Demeter részéről 
1604-ben három telek fizetett adót Nagyfaluban.3 

Kidéi. Literátus Péter (de Ivide) 1639-ben Doboka vár-
megyében szolgabíró.4 

Rálőni Literátus Mihály. L. Rálőni. 
Loboncz János 1861-ben krasznavármegyei tiszteletbeli O J 

t ö rv é n yszék i ü 1 n ök. 
Lodi. 1002-ben Básta György generális rendeletére Tro-

geri Lodi Simoni beiktatják a Zsombori Farkas birtokaiba, 
a melyeket Básta és Keövendi Mihály (Ormosd és Krapina 
ura, tiszántúli és Szatmárvári kapitány) adományozott Lodi-
nak érdemei jutalmául. Az adományozott birtokok között 
középszolnokvármegyeiek: Köőd, Iíelencze, Alsószopor, Felső-
szopor, Újlak, Szakácsi és Derzsida; krasznavármegyeiek: 
Kémer, Domoszló, Ilosva, Lompért és Majád; dobokavár-
megyeiek: Egregy, Rákos, Kendermező, Borzova, Farkasmező, 
Vaskapu, Galponya.5 Simon 1005 okt. 21-dikén a csehi vár-
ból írja, hogy a néhai Gyulafi László kezében volt ingóságait 
Gyulafi Lászlónétól visszakapta." 

LiOrán. L. Lalrán (András Sándorházi Katalin férje, 
1050). 

Loráutf i . 1615-ben Lorántffy Mihály (genr.) leányai: Zsu-
zsámul és Mária gyámja, Osgyani Bakos János számára vizs-
gálatot tartanak Peér, Ete, Csány, Szeődemeter és Alsó-Szopor 
meg más, biliar- és szabolcsvármegyei jószágok tárgyá-
ban. melyeket Ruszkai Dobó Ferencz bírt, kinek halálával 

1 Szgy. — - Szerződés á t i ra tban . Bl fasc. Q. nr. 15. — 3 Dical. — 4 Szgy. — 
5 Orsz. Lt. Gyí", kápt . E. 86. — « GKG. cista. A. fasc. XV., XVI. 
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Prinyi Zsófiára, ennek halálával pedig Székely Jakabra szál-
lottak.1 

Losoncz i . Losonczi Desew fia, János 1460 jun. 26-dikán 
huszonhat arany forinton Iklódi István és Péter testvérek 
középszolnoki Pynthek birtokbeli tíz jobbágytelkét veszi zá-
logba.2 Losonczi Desew fia János és ennek neje (Paszthói) 
Hedvig vallja ügyvédjéül 1461 május 18-dikán Wesselényi 
(Wyseleni) Lászlót, Istvánt stb.3 

Losonczi Mátyás 1538-ban tasnádi vikárius.4 

Lossonczy' Jánosra (egr.) Íratta át Golopi Elena 1627-ben 
a középszolnoki Mihályfalva, Új-Német birtokait meg más, 
ungvármegyei birtokait és biharvármegyei részbirtokait tizen-
kétezer forintért, de a visszaváltás jogának fenntartásával.5 

E János érdekében 1628-ban Németi Kristóf, mint gondnok, 
intézkedik a középszolnoki mihályfalvi, újnémeti és más, 
biharvármegyei részbirtokok tárgyában.6 

Losonczi Gergely 1700 előtt paniti evang. reform, pap, 
meghalt Egrespatakon. 

Losonczi János ákosi ev. ref. papot az 1759 okt. 10-dikén 
Debreczenben tartott egyházkerületi gyűlés erősítette meg 
hivatalában. Miklós, ákosi nemes, 1781-ben homagialis esküt 
tett. 1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe Losonczi János, ákosi ne-
mest a papoknak adott armalis és anftak alapján, hogy e 
nemest elitélés nélkül adóztatta meg Kávási László biztos. 
E Losontzi Jánost, mint ákosi saját telkén lakó, egyházi adó-
mentes nemest vették föl a hadi segedelemhez való hozzá-
járulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. József és 
Mihály gyalogosok az ákosi fegyverfogható adózó nemesek 
között 1805-ben. homagialis esküt is tettek. 

1 Lelesz, Act. an. 1615. nr . 26. — 2 Dl. 36.392. Km. Prot E. min. pag. 91. 
nr . 2. — 3 U. o. pag. 110. nr . 3. — 4 Bunyi ta i : Schematismus, 377. 1. — Mun-
k á m I. k. 506. 1. — 5 Lelesz, Prot. 66. fol. 80. an. 1627. — 0 U. o. Prot. 68. fol. 
52. et 79. an 1628. 
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Losonczi János 1781-ben zilahi, székely-utczai lakos. 
Losonczi István 1790-ben somlyai adózó. 
Losonczi István 1829-ben tasnádszántói róm. kath. pap, 

előbb görcsöni kurátor, 1830-ban Ér-Mindszentre ment át. 
Mint nyilvánvaló: különböző családok tagjairól van szó. 
L o s o n c z i Bán . L. Bán. Bánfi. 
L o v á s z Jakab, nagvdobai nemest Közép-Szolnok vár-

megye 1705-ben lovas zsoldos állítására irta ki. 
L ó n y a i . A Lónyai család nálunk már a tizenötödik szá-

zad közepétől szerepel, a mennyiben t. i. Lonai Miklós és í'ami-
liarisa: Nagy Miklós azok között voltak, a kiket 1450 február 
25-dikén ügyvédeinek vallott egy Keresztúri György.1 

Lónyai Péter érdekében s Jakcsi János és István, va-
lamint Matuznay Ferencz és Miklós ellen 1527-ben vizsgálati 
jegyzőkönyvet vettek föl.2 Talán e Péter fia volt Albert, a 
Szilágyságra küldött kapitány, egyike azoknak, kiket Bá-
thori Zsigmond 1594 aug. 28-dikán Kolozsváron elfogatott. 
Utóbb Magyarországra száműzték.3 Lónyai Gergely és fele-
sége: Kőrösy Borbála 1545-ben Sámsoni Körösi Miklóssal és 
feleségével Lónyai Helénával birtokot cserélnek. A kicserélt 
két részjószág a középszolnokvármegyei Sámson és egy zem-
plénvármegyei birtokban levő részjószág. De 1546-ban már 
Körösi Borbála és Lónyai Heléna ismét cserélik a két rész-
jószágot.4 1549-ben e Lónyai Gergely érdekében és Serédi 
Gáspár ellen vettek föl valamely vizsgálati jegyzőkönyvet.5 Az 
1797-diki összeírásban Lónyai Klára, mint sámsoni kisebb 
birtokos fordul elő. 

Sűrűn találkozunk az András és Csobai Luczia fiával, 
Istvánnal s ennek fiával: Zsigmonddal. E Zsigmond leánya: 
Anna, előbb Wesselényi István, azután Kemény János, erdélyi 
fejedelem felesége, a kiről már szóltam.6 

1 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min . p. 105. nr. 3—4. — 2 Szgy. — » Szilágyi 
Sándor : Eid. Orszgy. Emi, III. k. — 4 Szgy. — 5 U. o. — <J E m ű II. k. 
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István 1547 1615 közt élt, híres törvénytudó, tokaji és 
szatmári várkapitány, Báthori Katalint (az Elek leányát) vette 
nőül, kivel nagy birtokot kapott. 

Egy 1577-diki tanúvallomás szerint «Lonaj Uram . . . . 
mind ugi keresi, mind ha» a hadadi jószág «mind az Hadad 
varahoz walo joszagh volna.»1 

Lónyai István, mint Prépostvári megbízottja szerepel, a 
mikor ez és Kapi András meg Sulyok István 1585 november 
23-dikán határidőt kapnak bizonyos egyezség létrehozására.2 

Loniay Istvánnak 1604-ben Perecsen ben tizenkét, Somlyón 
két, Hídvégen, Győrtelken, Szoroson, Újlakon, Csehiben és 
Keres tel len (Loniay) összesen két jobbágyháza, Istvánnak, 
Erdőteleki Zsigmondnak és Hídi Gergelynek Badacsonban egy 
telke adózott, továbbá adózott még István (Lonay) és Dobai 
N. diósadi jószága együttesen két rótt ház után négy írttal, 
István kelenczei jószága szintén kél rótt ház után ugyan-
csak négy írttal.3 1606-ban István zálogba vesz Majádon egy 
puszta házhelyet Majádi Gergelytől4 s 1607-ben birtokos Pe-
recsenben is, honnan ez évi nov. 12-dikén levelet ír Dersi 
Petki Jánosnak.5 1610-ben Lonyay Istvánt és nejét, Báthori 
Szaniszlófi Katalint úgy látszik - be akarják iktatni a 
perecseni nemesi udvarház és részbirtokba meg más körül-
fekvő birtokokba, a mi ellen tiltakoznak Báthori Szaniszlófi 
Zsófia és mindkét férjétől született gyermekei, mint a kiket 
ama javak jogosan megilletnek.0 

A XVI. század végén Lónyai István, Károly Mihály, Me-
lith, Kapi András és Csáki Kristóf egyezkednek a Csaholyiak 
jószágát illetőleg." 

Id. Lónyai Istvánné Báthory Katalin ellen 1041 október 
6-dika előtt négy ökör elhajtása miatt pert indított Guthi 

1 Wl. — 2 GKG. C. í'asc. XXI. — a Dical. — 4 Genesi-lt. nr . 485. egysz. 
más. — 5 Szilágyi S á n d o r : Erd. Orszgy. Emi. V. k. — (í M. Nemz. Múz 
Kállay-cs. lt. — " GKG. A. fasc. VII. 
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Miklós. E per Lónyainé halála után Recski Györgyre 
szállott.1 

István fia: Zsigmond 1593—1652. Kraszna vármegye fő-
ispánja, a kit a protestánsok nádorságra jelöltek.2 

1623-ban (Nagy-Lónyai Lonyai Zsigmond) számára örök 
vallomást tesz Báthori Szaniszlófi Katalin a krasznavármegyei 
somlyói, perecseni, kerestelki, győrtelki, hídvégi, újlaki, csehii, 
szorosi, badacsoni részbirtokokról meg Maiadé, Endrefalva és 
Gyulakuta praediumokról,3 míg 1625-ben (Lonyay Zsigmond), 
mint krasznavármegyei főispán, Bedegi Nyári Bernátné Lónyai 
Katával, Becski Lászlóval és ennek Lónyai Zsuzsánnától szüle-
tett gyermekeivel: Gáborral, Györgygyei és Zsuzsánnával egyez-
séget kötött Perecsenben özv. Lónyai Istvánné Báthori Kata 
kívánsága szerint/' 1626-ban krasznai főispán s Bethlen Gábor 
részéről részt vett a pozsonyi békekötést megelőző tárgyalások-
ban.5 1627 júl. 18-dikán özv. Loniai Istvánné Szaniszlófi Báthori 
Kata fiának, Zsigmondnak, adja a varsolczi részjószágot, de Zsig-
mond még ez évben visszaadja anyjának.6 E részjószág különben 
az özvegy L. Bánfi Jánosné Lónyai Fruzsina és fiai L. Báníi 
Kristóf és Zsigmondé, kiktől 1789 magyar forintért zálogul 
bírják s kik ezért 1627 decz. 31-dikén 1556 jó ezüst tallért 
vesznek föl Lokacsi Prépostvári Zsigmondtól s kiváltják e 
jószágot, de egyúttal Prépostvárinak adják zálogba.7 1630-ban 
ismét mint krasznavármegyei főispán van említve.8 1637 jan. 
20-dikán hosszuújfalusi jobbágyai tanúskodnak egy tanuvalla-
tásnál, melyet a Gyulafi Sámuel s a kis- és nagynáprádi ha-
tár ügyében tartottak.9 Gyulafi ez évi márcziusban kelt vég-
rendelete végrehajtására őt is kijelölte.10 1641 június 5-dikén 
ő és Bedeginé Lónyai Kata, továbbá Becski Lászlóné Lónyai 
Zsuzsánna gyermekei megosztozkodnak Szaniszlófi Báthori 

1 Nagyv. Múz. Bit. más . — 2 Pallas Nagy Lexikona XI. k. 649. 1. 
:í Lelesz, Prot . 62. fol. 49. — 4 W1 — 5 Kővári Lász ló : Erdély Történelme, 
IV. köt. 245. lap. — « Wl. — 7 GKG. cista A. fasc. XV., XVI. — s Sz i rma i : 
Szatmdr, 1810, II. 314. lap. — 0 GKG. A. fasc. XV.. XVI. — 10 U. o. C. fasc. XXI 

L)r. P e t r i Mór : Szilágy vármegye monographiája. VI. 3 
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Katának őket illető rendelkezése szerint a perecseni kasté-
lyon. továbbá Perecsen, Somlyó, Csehi, Gyulakuta, Kerestelek. 
Győrtelek. Újlak, Híd vég, Diósad. Magyar- és Felső-Gsaholy, 
Szöldcze, Badacsony, Szécs, Újfalu, Köőd, Kelencze, Fejérd, 
Géres, Kők, Mindszent, Abrány, Nvíradony, stb. jószágokon.1 

1647-ben számára kiadnak hiteles másolatban egy záloglevelet, 
a mely szerint Báthori András 1630-ban elzálogosítja Goroszló 
birtokát (Kraszna vm.) Lónyai István özvegyének, Báthori 
Katalinnak 1254 birodalmi tallér és 300 forint fejében.2 1647 
aug. 29-dikén azt irja ifj. Rákóczi György fejedelem Lónyai 
Zsigmondnak, hogy most a mi bora, búzája, majorságdézma 
van. Perecsenig elszállíttatni kész azután is, hogy a jószágot 
kézhez vette, hasonlóképen fölszedeti, ha van valami hátra-
lék a faluban, csak azt tartja magának, a mi a jószág bir-
tokbavétele után illeti. így az idei szőlőt, «kit még ezután ad 
az isten.»3 Az 1650 szept. 4-dikén Tasnádon tartott ev. ref. 
közzsinat Lónyai Zsigmond udvari prédikátorságára küldte 
Baczoni Menyhértet.4 1652-ben — a Lónyai István és felesége: 
Szaniszlófi BáthoriKatalin fia végrendeletét írja.5 Lónyai 
Zsigmond Szécsben Guthv Miklós szolgabírósága idején bir-
tokos. 

A Zsigmond testvérének Jánosnak volt a fia az az István, 
kinek neje Sarmasági Anna (1643). Ez Anna 1646-ban eladja 
Kemény Jánosnak és nejének, Kállai Zsuzsannának a közép-
szolnokvármegyei Sarmaság és Girókuta falvakban levő ösz-
szes részbirtokait 1000 forintért, de megtartja a középszol-
nokvármegyei szeődemeteri és a Bihar vármegyében levő 
részbirtokait.6 

Nagy-Lónyai Lónyai Menyhért és Gergely (valószínűleg 
annak a Gergelynek fiai, a ki 1575-ben nótát kap, az előbbi-
nek Bornemisza Erzsébet, utóbbinak Paksi Sára a felesége)7 

1 GKG. nr . 9. — 2 Lelesz, Act. an. 1647. nr . 20. — 3 Wl. — 4 Tört. Tár, 
1898. évf. 635. lap. — 5 Szgy. (S U. o. — 7 Nagy I., VII. 158. 
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meg Vitkai Kákoni István 1615-ben cserelevelet kötnek a 
biharvármegyei Bajom vár, két tasnádi ház és jobbágytelek 
meg más részbirtokok tárgyában.1 

Farkas, Báthori Gábor alatt a lovasság tábornoka, Den-
gelegi Mihály özvegyétől Enyingi Török Katalintól Csögöt 
cserében kapja a fehérvármegyei Boros-Bocsárdért. 1613-ban 
halt meg.2 Testvérei: Menyhért és Gergely 1614-ben Csög iránt 
egyezkednek s Menyhért a birtok fele részét kapja.3 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1624-ben a középszol-
nokvármegyei Csög birtokot s a szatmárvármegyei Szent-
Mihály birtokol 5000 frtért egy Farkasnak(?) adja.4 

1652-ben a Lónyai- és Báthori Szaniszlófi-család pert 
folytat Yarsolczért, a mely ezelőtt mint föntebb is láttuk — 
zálogban volt Prépostvári Zsigmondnál.5 

1700 április 20-dikán tanúvallatást tartanak arról, hogy 
hány Lónyai-féle jobbágy és jobbágytelek van Szécsen és kik 
birják azokat/' 

Lonvay Ferencz, mint neje, Panyaloki Galambos Sára 
megbízottja, örökös vallomást tett Nagy-Károlyi Károlyi Fe-
rencz részére Tasnád városára nézve, de 1779-ben tiltakozik 
ez ellen Barcsai Miklós." 

Az aranyosmedgyesi várkapu külső felén ki volt vésve 
a Lónyai-czímer ezzel az írással: Mag. Comes. Sigis. de Lonia, 
Comes. Comit. Craznen. a fundamentis extruxit. A. 1). 1630.»8 

A czímere egyébiránt «a paizs kék udvarában két szemközt 
ágaskodó oroszlán, a jobboldali első lábaival kivont pallost, 
a baloldali pedig három makkot tart. A paizs fölötti sisak 
koronáján férfi-kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék 
jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.»9 

Lörti János 1720 febr. 19-dike előtt elzálogosított bizonyos 

1 Lelesz, Prot. 57. fol. 156. an. 1615. — 2 V. ö. Nagy I., VII. 164. — 
U. o. — 4 Szgy. — 5 Nemz. Muz. Becski-lt. — 6 Gencsi-lt. nr. 948. — 7 Le-

lesz, Act. an. 1779. nr. 62.; Prot, folio 56. — 8 Sz i rma i : Szatmár, 1810. II. 315. — 
ö Nagy I. VII 168 

2* 
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ilosvai jobbágytelkeket, a melyek zálog útján Szentkirályi L.-ra 
szállottak, kitől most vérség jogán kiváltja Gencsi György.1 

Lövei . Lővei János Sándorházi Kata férje (1675).2 1684 
jún. 9-dikén elad egy nagyderzsidai jobbágyot telkestül Szent-
királyi Istvánnak.3 1719 máj. 20-dikán tanúvallatást tartanak 
Gencsi István részére arról, hogy Lövei János, Sándorházi 
Katának második férje mikor és hány ilosvai jobbágytelket 
zálogosított el Szekeres Mihálynak.4 

Lövő . Lövő Miklós és János 1741-ben Leiében homa-
gialis esküt tettek. Ozv. Lövő Jánosné, lelei saját telkén lakó 
adózó nemest fölvették a hadi segedelemhez való hozzájáru-
lásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. 

Lőfi Pál 1875-től egrespataki evang. reform, pap. meg-
halt 1904 ápr. 10. 

L ő k e Mihály 1781-ben zilahi, alszeg-utczai gazda. 
Lőke András, Péter és Zsigmond 1797-ben diósadi, sa-

ját telkükön lakó adózó nemesek. Zsigmond, Mihály, András 
és fia Gergely; Ferencz és Péter, diósadi adózó nemesek 1805-
ben homagiális esküt tettek. 

Lőkös . L. Dobokai. 
Lőkös Yincze (Lewkes) 1481-ben a Somlyai Báthori 

Miklós jobbágya Somlyóról a tasnádi vásárra megy egy Koz-
más (Cosmas) nevű emberrel.5 

Lőrincz . Egy Lőrincz nevű nemes 1424-ben esküt tesz 
le a leleszi konvent előtt ötvened magával a Deésházai Menyői 
László érdekében s a kusalyi Jakcsok ellen.6 

Lőrincz István 1450-ben tanú a Csaholyiaknak Tasnád-
Szántón elkövetett erőszakoskodása ügyében." 

Lewryncz Pált tanúnak jelölte ki János király 1539-ben, 
a mikor meghagyta, hogy Sámsoni Körösi Ferenczet iktassák 
be két diósadi telekbe.8 

1 Gencsi-lt. nr . 219. — 2 U. o. nr. 750. — 3 U. o. nr. 892. — 4 U. o. 
nr . 728. — 5 Dl. 29,537. — 0 Jlt. — 7 Nagyv. Múz. Bit. — s Orsz. Lt. Km. e o n v . 
lad. 27. K. nr. 20. 
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Nemes Lőrincz Albert egyike azoknak, a kik hatalmas-
kodtak Nyírmoni Kovács Antal nyírmoni birtokán és a kiket 
azért Kovács 1545-ben megintet.1 

Nagy-Moni Lőrincz Benedek és Albert azok között van-
nak, a kiket 1546-ban Szilágyszegi László, Dobai Pál meg 
Menyői Ramocsa Imre és Lőrincz megintenek nagymoni 
puszta jobbágytelkek visszabocsátására.2 

Kysdobai Lewryncz Benedeket 1547-ben tanúnak jelölte 
ki Ferdinánd király, a mikor meghagyta, hogy iktassák be 
Paladinics Jánost Vicsa birtokba.3 

Varsolczról a többek között Leoryntz Illést (Elias) meg 
Leoryncz Ferenczet is maguk mellé vették özv. Vajai Borzási 
Györgyné Borbála és fia, Miklós, a mikor elfoglaltak és be-
vetettek Haraklányi Miklós Vártelek birtokán és nyirsidi bir-
tokrészén tizennyolcz hold szántót. Ez ellen 1549-ben panaszt 
emel Haraklányi nevében Horváti Peres Gáspár, mire az 
országbíró helyszíni vizsgálatot parancsol.4 

Lőrincz Albert és Benedek (de N.-Mon), 1550-ben, a mikor 
a néhai Désházi Kelemen középszolnokvármegyei birtokrészeit 
osztják fel örökösei között, mint szomszédos birtokos, jelen 
voltak N.-Monban." 

Lewryncz Albertet és Györgyöt, 1555-ben mint szomszé-
dokat, megidézték, a mikor be akarták iktatni Székely Lázárt 
és Kristófot Naffv-Mon birtokba.(i 

Leoríncz Balázs 1584-ben Vesselényi Ferencz megbízottja.7 

Varsolczi Lőrincz István 1588 jún. 24-dikén, mint szom-
szédos birtokos jelen volt, a mikor Kövesdi Sarmasági Miklóst 
a krasznavármegyei Récse birtokba beiktatták.8 

(Lőrintz) Ferencz, «miles invalidus,» kisdobai saját telkén 
lakó adózó nemes 1781-ben, 1805-ben homagialis esküt tett, 

1 Lelesz, Act. an. 1545. nr. 23. — 2 U. o. 1546. fasc. 1. nr. 33. — 3 Orsz. Lt. 
Km. conv. lad. 27. V. nr . 3. — 4 U. o. lad. 26. H. n r . 1. — 5 Jlt. — 6 Orsz. Lt. 
Km. conv. lad. 27. S. nr. 20. — 7 ü . o. lad. 27. S. nr . 67. — 8 U. o. Gyf. káp t . 
lev. cent. G. 12. 
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őt (és Lőrinci Simon, hutamester, kövesdi zsidót) a hadi se-
gedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek 
névsorába is fölvették. 

1805-ben még József kisdobai adózó nemes tett homa-
gialis esküt. 

1808-ban Nagyfaluban egy kúriája van Lőrintz Istvánnak. 
Lőrincz István és László 1847 - 1848. somlyai polgárok. 
Lőrincz i . Ferdinánd király előtt megjelen 1549-ben Ke-

reszthwri Sykolya Péter Ambrus és Keresztúri Lőrinczi 
(Lewrincz) Margit fia, e Margit pedig Kereszthwri Lewrinczy 
Gergely lánya Magyarbaksai Dul Katalintól. Magyarbaksai 
Dul János lányától, és előadja: Lőrincz, presbiter, fenti 
Margit fivére, középszolnoki Menyő birtokrészét Menyői I)és-
házy Istvánnál és Péternél elzálogosította, mely birtokrész 
fenti Désházy Péter Lajos fiának kezére szállt. Ezt a birtokot 
a kijelentő magához akarja visszaváltani. A király meghagyja 
a konventnek, hogy lenti Désházy Lajost szólítsa fel a birtok 
visszaadására, vagy idézze meg.1 

Lőrinczy István tasnádi városbírót az 1714. évi június 
28-dikán tartott vármegyei közgyűlésen megbüntetik azért, 
mert — Nagy András hadnagygyal együtt — több elítéltnek ön-
hatalmúlag megkegyelmezett.2 

Lőrinczi János 1777-ben a zilahi kalandos társaság egyik elöl-
járója.3 Egy Lőrinczi János 1781-ben zilahi tyúkól-utczai lakos. 

Lőrinczi György, mocsolyai saját telkén lakó adózó ne-
mes, 1781-ben homagialis esküt tett, Ferencz, szintén mocso-
lyai saját telkén lakó, adózó nemest fölvették a hadi segede-
lemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek név-
sorába. Mocsolvárói 1805-ben Lőrinczi Ferencz és Sámuelné 
saját telkükön lakó szabadosokat írták ki. Ferencz, mocsolyai 
adózó nemes homagialis esküt is tett. 

* A konven t je lentése az idézésről. Orsz. Lt. Km. conv. lad. -27. S. nr. 55. — 
2 E mű I 394. 1. — 3 Tört. Tár, 1898. évi". 657. 1. 
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György 1811—1816. esküdt. 1817-ben orator, 1820-ban 
(idősb György) esküdt Zilahon, fia György 1836—1837. közép-
szolnokvármegyei esküdt, 1842-ben táblabíró, 1863-ban zilahi 
polgármester, ennek fia György 1884—1892. szilágyvármegyei 
országgyűlési képviselő (zilahi kerület). János (így is: id. Já-
nos) 1812-ben és 1814—1830. zilahi esküdt. Perencz 1805-ben 
középszolnoki alorvos, 1870-ban és 1896-ban szilágyvármegyei 
járási orvos. 

Luczás . Luezás Sándort Közép-Szolnok vármegyének 
1741-diki homagialis összeírásában találjuk. Lutzás Pétert gya-
logosnak vették föl az újnémeti fegyverfogható adózó neme-
sek 1805-diki névsorába, homagialis esküt ő is tett. 

L u g o s i . Lugassv Jánost (egr.) 1009-ben beiktatják a kö-
zépszolnoki nyiresi, csögi és újnémeti meg más, biliar-, bereg-
és zemplénvármegyei részbirtokokba,1 királyi adományul 
kapja a középszolnoki csögi és újnémeti részbirtokokat (1G13).2 

Lugosi Péter, zilahi civis, 1741-ben homagialis esküt tett. 
János és Péter 1781-ben zilahi kraszna-utczai lakosok. 

Lúgos (Lugosi) András és István, szakácsii nemesek, 
1781-ben homagialis esküt tettek. 1790-ben Közép-Szolnok 
vármegye közönsége visszahelyezte őket előbbi adómentessé-
gükbe azon megokolással, hogy bár armalista nemesek, mégis 
1772-ben Kávási László biztos megadóztatta őket minden el-
marasztalás nélkül. 

András, István és Mihály 1797-ben szakácsii saját telkü-
kön lakó egyházi adómentes nemesek. Istvánt és Mihályt 
1805-ben is kiírták a szakácsii adómentes nemesek névsorába 
gyalogosokul. 

Ferencz 1812-ben zilahi esküdt, 1814-ben zilahi orátor, 
1814—1817. zilahi szenátor, 1815-ben zilahi bíró, 1819—1825. 
középszolnokvármegyei alügyész, 1820—1827. középszolnok-
vármegyei helyettes, 1827-ben, 1841—1847. rendes főügyész, 

1 Lelesz, Stat. L. 47. — 2 U. o. Prot . 55. an. 1613. 
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1844-ben középszolnokvármegyei táblabíró s talán 1848-ban 
ugyancsak ő róla, mint zilahi közügyvédről, van szó. 

Boldizsár 1837—1847. mint középszolnoki táblabíró van 
említve, István 1839-ben, mint e megyebeli esküdt szerepelt, 
Károly pedig 1848-ban zilahi aljegyző, 1849-ben (Debreczeni 
helyett") főjegyző lett, de 1850-ben lemondott; 1860-tól mint 
zilahi biró van említve. 

L u k a . Luca Jánost és Józsefet (egr.) 1548-ban a kraszna-
vármegyei M.- és O.-Keczel, F.- és A.-Sereden, Zemnyche-
allya birtokokba iktatták be.1 

Luka Illyés egyike azoknak az esküdt bíráknak, kik 
1577-ben a Gyulafi László és Csáki László között folyó per-
ben mint fogott bírák ítélkeztek.2 

Luca Leorentz mint szomszéd volt jelen, 1579-ben^ a 
mikor be akarták iktatni Rátóti Gyulafi Lászlót a középszol-
noki Köőd, Kelencze birtokokba és Aranyosmező, másként 
Aranyos-vára prsediumba.3 

Szilágyfő-Kereszturi Luka Mihály récsei házánál Szécsi 
Guthi Farkas kérésére 1685 jan. 4-dikén tanú vallatást tar-
tanak 4 Tanúskodnak itt Luka Mihályné Ramocsa Erzsébet 
récsei jobbágyai is.r> A nemes Luka Mihálynak s feleségének 
Ramocsa Erzsébetnek egy jobbágya 1690 febr. 4-dikén Som-
lyón Kraszna vármegye hites jegyzője előtt valami zálogos 
levelekkel jelent meg, melyekből ifjabb Gólya György «párt» 
kivánt.'1 Luka János (de Keresztúr) 1693-ban Közép-Szolnok 
vármegye hites assessora. 

István, János, ifjú és idősb Mihály, keresztúri, más Mi-
hály, szentkirályi nemeseket Közép-Szolnok vármegye 1705-
ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Stall Mátyásné Luka Anna, récsei lakos 1722 október 
30-dikán elzálogosít tizenkét évre tizenkét forintért vissza-

1 Lelesz, Stat. L. 2(3. — 2 GKG. cista A. fase. II. — :í GKG. — 4 Nagyv. 
Múz. Bit. egyszerű foga lmazvány . — 5 U. o. — 0 Szgy. 
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válthatólag Guthi Benjáminnak egy Ramocsa-részbeli, sz.-széesi 
házhelyet.1 

1741-ben Szilágyfő-Keresztúrról Mihály, Gergely, János, 
Pál és István, 1781-ben innen Mihály idősb és iljabb András, 
György stb., tizenketten, adózó nemesek, 1741-ben Szilágy-
Szentkirályról András és Bálint, M.-Baksáról István, 1781-ben 
M.-Baksáról Ferencz adózó nemes, Panitról András és Márton, 
nemesek tettek homagialis esküt. Márton de Szilágyfőkeresz-
túr 1781-ben középszolnoki assessor. 

Luka György, de Szilágyfőkeresztúr, tordai lakos, 17(55 
márcz. 14-dikén Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyít-
ványt kap." 

1774-ben máj. 9-dikén Gencsi Zsigmond részére arról 
tartanak nyomozást, hogy a Luka-család miféle jószágot bír 
Keresztáron/' 

1777 aug. 17-dikén tartott tanuvallatás szerint nemes 
Luka István, m.-baksai lakos és Oláh János, deésházi lakos 
harmincz évvel azelőtt vérség jogán váltották ki a menyői 
Gólyáktól Puszta-Baksát vagyis a régi faluhelyen egy kaszáló 
rétet és két felé osztották.4 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe a szilágyfőkeresztúri Luka-
családot, a mely bebizonyította, hogy vérségi kötelékben 
áll Luka Jánossal, Mihályival és Mártonnal, a kiket 1783 
szept. 27-dikén adómenteseknek nyilvánított ki a kir. tábla. 
E családot minden elmarasztalás nélkül adóztatták meg még 
mielőtt a productionalis ügy lefolyt volna a continua táblán. 
A vármegye közönsége özv. Luka Andrásné, paniti nemest 
is visszahelyezte ekkor előbbi adómentességébe azon az ala-
pon, hogy ez özvegy férjét a continua tábla 1777 okt. 19-dikén 
adómentesnek Ítélte. 

A Luka-család tagjai közül 1797-ben Márton Nyírmonban 

1 Szgy. — - V. Test. 91. 1. — :í Gencsi-lt. nr . 671. — 4 Szgy. 
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főbb birtokos, a többiek Panitban és Szilágyfő-Keresztúron 
saját telkükön lakó, egyházi adómentes, ugyancsak Szilágyfő-
Keresztúron más telkén lakó adómentes és adózó, Magyar-
Baksán es Szilágyfő-Keresztúron saját telkükön lakó adózó 
nemesek. 1805-ben Ferencz és fia János magyarbaksai adózó, 
Gáspár, paniti adómentes, András, Bálint, György, György fia 
István, István és fia János, János, József, Mihály, M. Mihály 
és fia Bálint, Mihály íia Mózes, Pál és fia György, ifjú Pál, 
Pál Ferencz és Pál János, szilágyfőkeresztúri nemesek ho-
magialis esküt tettek. 

1808-ban Luk a Györgynek, Jánosnak és Ferencznek, kik 
közül utóbbi kettőt gyalogosnak irták ki. két és egynegyed 
antiqua jobbágytelkök volt Bátonban. 

Luka Sándor 1809—1810. középszolnokvármegyei al-
ügyész. 

L u k a c s i k Katalin Revisnyei Reviczki István özveeve 
1767 nov. 20-dikán Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizo-
nyítványt kap.1 

L u k á c s . Lukacs Ferencz. deésházi egy telkes nemes 
25 dénárnyi adót fizetett 1549-ben.2 Lukáts Ferencz (de I)és-
háza) 1550-ben, a mikor a néhai Désházi Kelemen közép-
szolnokvármegyei birtokrészeit osztották fel örökösei között, 
mint szomszédos birtokos volt jelen Dabjonban és Nagy-
Monban.3 

Lukáts György 1626 május 21-dikén mint királyi előt-
temező szerepel öt hold majádi föld elzálogosításánál,4 majd 
(Lukáts György, lompérti lakos) zálogba vesz Majádi Miklós-
tól öt hold majádi földet.5 

Mihály csizmadia és Mihály, berki, szegény, a somlyai 
adózók 1790-diki jegyzékében említvék. 

Ferencz 1793—1794. krasznaczégényi, 1794—1796. tasnád-
szántói evang. reform, pap. 1797-ben mint t.-szántói lelkészt 

V. Test. 87—107. 1. — 2 Dical. — a Szgy. — 4 Gencsi-lt. nr . 51. — 5 ü . o. 
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irták ki a hadi segedelemre való hozzájárulásra, 1811—1812. 
érmindszenti pap. Az 1797-diki összeírásba János, érkávási 
urasági udvarbírót is fölvették. Emmanuel 1829-ben érmind-
szenti róm. kath. pap. 

I ^ u i m j Ursz 1797-ben Szélszegen urasági tiszt, Máté az 
1805-diki összeírásban mint kecskésfalvi szabados van említve. 

Macs . Mach István fiai: István, Bálint és Péter azok 
között voltak, a kiket 1449 aug. 21-dikén Rúd Gergely a 
Nasvdobai Rúdok nevében eltiltott néhai Naeydobai Demeter 
nagydobai birtokrészének elfoglalásától.1 Talán egy a Macsival. 

l \ lacsi , nagydobai. Kétségkívül ezen családbeli Nagy-
dobai Mochv István egyike azoknak, a kiket 1448 július 
16-dikán Menyői Bálintné Árva Katalin,2 aug. 11-dikén Ke-
resztúri Márton, Keresztúri Veres Mihály, Keresztúri Nagy 
Antal, Keresztúri Tamás, Keresztúri Bartha Pál, Keresztúri 
Mihály meg Keresztúri Kelemen és István ügyvédjeiknek val-
lottak.8 Macsi névvel 1487-ben, 1489b-en tűnik fel.4 Azután 
csak a következő század elején. Nagy-Dobai Machy Mátyás 
1520 aug. 16-dikán eladja Doba birtokát Adorján Jánosnak. 
A nevezett Macsi fiai: Balázs és István.5 A kolozsmonostori 
konventnek 1528 jan. 22-dikén kelt örökvalló levele is erről 
a vásárról szól, a mikor Nagydobai Macsi Mátyás a közép-
szolnoki nagydobai szántóföldjeit adja el Nagydobai Adorján 
Jánosnak; a szereplők: 

Naghdobai Machy Mátyás 1523 
István Balázs Zsófia Anna Petronella Ágnes 

Naghdobai Adoryan János 1523 
Antal Tamás Péter Orsolya Erzsébet Anna 

Dobai Machy Mátyás el akarja idegeníteni Puszta-Báldon 
príediumot Haraklányi Miklósnak, de ez évi decz. 28-dikán 

1 1)1. Km. Prot. C. min. pag. 61. nr . 5. — - Dl. Km. Prot. C. min. p. 39. 
nr 3 — 3 U. o. p. 38. nr . 3. — * Csánki, I. k. 574. lap. — 5 Dl. 36.402. Km. 
Prot. Magn. p. 186. nr. 1. — Dl. 36.400 Km. Prot. R. min. p. 100. nr. 1. 
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tiltakozik ez ellen Borzási N. nevében Haraklányi Hátoni 
Miklós.1 E Mátyás, mint Kusalyi Jakcsi Mihály alperes ügy-
védje szerepel azon perben, a mely Jakcsi és Drágfi Gáspár 
között folyt 1533-ban.2 

Macsi Demeter nagydobai nemes 1559-ben tanú a Bodon 
és Gsiglen nevű erdők hovatartozásának megállapítása végett 
tartott nyomozásnál.3 

M a c s k á s i . Nemes Maehkasy Mihály azok között van, 
kiknek érdekében 1608-ban egy Tatai gondnoki vallomást 
tesz a középszolnoki tasnádi meg más, szatmár- szabolcs- és 
abaújvármegyei részbirtokokról.4 

Macskási Boldizsár gondviselője, Móré János aláírt egy 
Szilágy-Csehben, 1687 ápr. 18-dikán kelt okiratot.5 E Boldi-
zsárnak 1690-ben jobbágya van a középszolnoki Győrtelkén.6 

Boldizsár Csehi Ambrus András nevű képviselője egyike 
azoknak, kik Fónvi Istvánt és Jódi Simont egy középszolnok-
vármegyei szamosújlaki részjószágba iktatják be.7 Az 1712 
aug. 4-dikén néhai Kapi Mária grófnő nagypaezali javairól 
felvett lelettár szerint Paczalon Macskási Boldizsárnénak 
puszta udvarházhelye és majorságszőlője van.8 1721-ben néhai 
Macskási Boldizsár özvegye Kapi Anna Kapi-részen egyike a 
nagypaezali örökös és legnagyobb birtokosoknak. Ezen Kapi 
Anna részén négy örökös jobbágy van." 

Közép-Szolnok vármegye 1705-ben Matskásiné asszonyo-
mat lovas zsoldos állítására írja ki; szükség szerint pénzzel 
adózik. 

1725 júl. 7-dikén Ardón Macskási Kata L. báró Gverő-
monostori Kemény Sámuelné ardói jobbágyai kezességet vál-
lalnak gr. Marosnémeti Gyulai István örökös jobbágyáért ifjú 
Pataki Mihályért, a kit Hadad várában letartóztattak,10 ez évi 

1 Dl. 36.400. Km. Prot. R. min . p. 200. nr . 1. — 2 GKG. C. fasc. XII. — 
3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 Lelesz, Prot. 50. folio 53. anno 1608. — 5 Szgy. — 
6 GKG. A. fasc. VII. — " Szgv — s GKG. C. fasc. VI. — 9 U. o. A. fasc VII 
1 0 U. o. C. fasc. XVI. 
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nov. 15-dikén szilágycsehi jobbágyai voltak azok között, a 
kik kezeskedtek gróf Gyulai István két szilágycsehi jobbá-
gyáért: Szakács Jánosért és Györgyért.1 Macskásy Kata és 
férje Kemény Sámuel részére 1736 nov. 14-dikén Széplakon 
a Kreszul puszta ügyében tartottak vizsgálatot. Az ötödik 
tanú emlékszik, hogy a mikor a Bethlen- és Kapi-részeket 
megosztották, egynek-egynek tizenhat házhelyjutott. A Kapi-rész 
három részre oszlott: Gyulai-, Macskási- és Toroczkai-részre, 
de a Kreszul osztatlan maradt, ennek harmada tehát fenti 
Katát illeti.2 Br. Kemény Sámuel özvegye Macskási Katalin 
és Gyulai István a kis- és nagypaczali határ felosztását kérik.3 

Katát, mint nagypaczali nagyobb birtokost 1743 aug. 2-dikán 
értesítik arról, hogy az erdőt fel fogják osztani.4 A Kata és 
néhai gr. Bethlen László utódainak egy-egy bikáczai job-
bágya között bizonyos irtott terület miatt támadt vita ügyé-
ben hoztak Ítéletet 1748 május 18-dikán.5 1754 máj. 14-dikén 
a Kata szilágycsehi udvarbírája, nemzetes Aranymezei Gábor 
kérésére 0.-Horváton arról foly a nyomozás, hogy Toroczkai 
Klára jobbágya mennyit foglalt el Katának a tótfalusi határ-
ban Vadafalva felől való fordulón fekvő rétjéből.6 

1766 április 30-dika előtti tanúvallatás szerint néhai Ke-
mény Sámuelné Macskási Kata, £>róf Mikes, Toroczkai és ^ ' o 

Gyulai Kapi-részen bírták majorságul a monói Mocsár-erdőt, 
melynek fele a Mikes-családot, fele a többieket illeti.7 

A középszolnoki Náprádon 1733 január 21-dikén tartott 
tanuvallatás szerint az osztozkodáskor Macskási-részre jutott 
a tótfalusi jószág. Osztoztak ekkor a Gyulai- Mikes-, Macs-
kási-. Toroczkai- és Bethlen-családok.8 

1778-ban Sz.-Csehben és Nagy-Paczalban tartott tanuval-
latáson egyhangúlag vallják, hogy a Macskási-részhez tartozó, 

1 GKG. C. fasc. XVI. — 2 U. o. A. fasc. X. — U. o. A. fasc. VII. — 
4 U. o. — 5 U. o. B. fasc. XIII—XV. — « ü . o. A. fasc. X. " U. o. A. fasc. 
VII. - s C . o . C. fasc. XIV 
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sz.-csehi és paczali jószágok és tartozékaik Magyargyerőmo-
nostori Kemény Sámuelné Macskási Kata halála után Alvinczi 
Gáborné Gyulai Katára szállottak.1 

A Macskásiak minket érdeklő családfája: 
Mihály 1640 2 

— Bethlen Judit 
Boldizsár 1686 Mihály 

belsőszolnoki főispán -
- a ) Huszár Margit _ B e t h | e n I s l v á n _ R . ( l e i J á n o s 

b) Kapi Anna 
a) Fe rencz a) László 1703 b) Kata 

— Gr. Teleki Erzsi — Keménv Sámuel 
Krisztina 

— Bethlen István 
— Báró Jósika István 

Az a Karolina (meghalt 1854-ben), a kit Kemény Albert 
br. vett nőül,3 Pál, kolozsi főispán s gr. Mikes Karolina leánya.4 

Macsoki . Matsoki György 1680-ban kusalyi evang. re-
form. pap. 

Madai Tamás egyike vala azoknak, a kiket 1440 aug. 
14-dikén ügyvédeiknek vallanak Moni Imre meg Deésházi 
Ferencz és Sebestyén;5 1448 aug. 11-dikén: Keresztúri Már-
ton, Keresztúri Veres Mihály, Keresztúri Nagy Antal, Keresz-
túri Tamás, Keresztúri Bartha Pál, Keresztúri Mihály meg 
Keresztúri Kelemen és István,6 1449 máj. 30-dikán Menyői 
Pálné Ilona és Menyői Benedek,7 1450 febr. 25-dikén Kémeri 
Péter, Dávid és Pál testvérek meg Kémeri László fia, János.8 

Madai István 1664-ben vérvölgyi evang. reform, pap. 
.(« Kivettetett.») 

M a d a r György és János 1790-ben somlyai adózók, Ist-
ván, másik János, János, pintér, József 1847—1848-ban som-
lyai polgárok. 

Madaras i . (Madaras.) Madaras Ferencz 1772-ben mo-

1 GKG. A. fasc. XX. — 2 Nagv Iván, VII. k. 219. 1. - V. ö. e m ű II. k. 
133. 1. — 4 Nagy I. VII. k. 222. 1. — 5 Dl. Km. Prot . C. min. pag. 20. nr. 1. — 
fi U. o. p 38. nr. 3. — 7 U. o. p. b5. nr. 1. — 8 U. o. p. 105. nr. 5. 
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csolyai evang. reform, pap. Bizonyára az a Madarasi K. Ferencz, 
a ki 177(j tájt varsolczi evang. reform, pap (meghalt Lecsmé-
ren), Madarasi K. György 1773-ban bogdándi, Madarasi Péter 
1790—1791. krasznaczégényi evang. reform, papok. Egy Pétert, 
mint krasznamihályfalvi molnárt, fölvettek a hadi segedelem-
hez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. 

Madarász . Előbb Csűri Imréné, 1548-ban Zathaji Ma-
daraz Jánosné Erzsébet azok között volt, kiket ekkor Hatvani 
Gencsi János meg Gencsi Bálint íia, János bizonyos szakácsii 
szántóföldek elfoglalásáért idéztettek meg.1 

Madarász István 1614-ben krasznavármegvei kir. bíró.2 

Aligha ránk tartozik az az adat, mely szerint 1459-ben 
Madarász Pál fiai érdekében Kölesei Miklós íia ellen nyomo-
zás foly, a ki magánál tart bizonyos iratokat, a melyek er-
délyi Szent-Királyra és más birtokokra vonatkoznak. Az ira-
tokban megjelölvék: I. Lajos fiúsítja Cseukes Jakab feleségét 
Katalint, a felperesek anyját a bihari Nagy-Mihály birtokot ille-
tőleg. Madarász Pál e Katalinnak talán második férje. Ezen 
iratot Miklós Upor László fiától, Balázstól szerezte meg és vég-
rendeletileg fiára hagyta." 

M a d a s Sándor 1829-ben krasznavármegvei assessor. 
Madári Jánost (23 éves) gyalogosnak vették föl az Ér-

Kávás községből 1805-ben összeírt fegyverfogható nemesek 
névsorába; homagialis esküt is tett. 

Madrai Tamást (talán egy az előbb említett Madaival) 
1448 aug. 14-dikén ügyvédjöknek vallották Deésházi László 
fia, Demeter, Deésházi Miklós Íia, Máté meg Deésházi Jakab 
fiai: Sebestyén és Ferencz.4 

Maítyéi . Maftyej Imre és Maftyei László, más telkén 
lakó, érkávási adózó nemeseket fölvették a hadi segedelem-

1 Lelesz, Act. an. 1548. läse. 5. n r 55. — 2 Bl. fasc. KK. nr 2. — 3 Le-
leszi conv. M. 33. f. anni 1459 nr . 70. — 4 1)1. Km. Prot C. min. p ag 38. nr. 2. 
á thúzgálva. 
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hez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek név-
sorába. Mátyás eloláhosítva. V. ö. ezzel. 

Magas . Sampsondi Magas Bálint és Tamás testvérek 
meg e Bálint gyermekei: Gergely és Anna zálogba vesznek 
1430 márczius 6-dikán Sámsoni Gergelytől Sámson határán 
huszonnégy hold földet és két kaszálót.1 Bálint és társai K. ÖJ 
Jakcs Jánost és Mihályt Sampson birtokuk használatától tilt-
ják el még akkor. Az itt szereplők: 

1. Sampsond i Magas Bálint 2 2. Dobai Kolozsvári N. 
Gergely Annus T a m á s Gergely 

3. Dobai N. 4. Adi Mihály mester 
Antal Krzsébet Magdolna 

— Csögi Benedek 

Bálint egyike vala azoknak, a kiket ugyanekkor ügyvé-
deinek vallott Sámsoni Gergely.3 

Sámsoni Magas Gergely 1450-ben tanú a Csaholyiaknak 
Tasnád-Szántón elkövetett erőszakoskodásai ügyében.4 

Magos Danyila, más telkén lakó, t.-szántói egyházi adó-
mentes nemest fölvették a hadi segedelemhez való hozzá-
járulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. Dániel (26 
éves), tasnádszántói fegyverfogható nemest azon megjegyzés-
sel hogy «gyenge tehetségű,» továbbá Magas (Magos) Von, 
nyírmoni adómentes nemest vették föl, mindkettőt gyalogos-
nak, az 1805-diki összeírásba. Előbbi homagialis esküt is tett. 

M;i<|i. Szentkirályon és Orbón földes urak.5 

Özv. Maaghi Györgyné Katalin és fiai (Tamás, Imre és 
Gergely) meg Ákosi Antal és Sarkadi Péter Szentkirályon áttele-
pítették Szentkirályi György és neje Akosi Hona egyik jobbá-
gyát a saját birtokrészökbe, a miért ellenök 1461-ben vizs-
gálat folyik.6 Maghi Pétert és Pált (egr.) 1489-ben iktatják be 

1 Dl. Km Prot. D. min. pag. 109. nr. 3. — 2 U. o. p. 110. nr. 1. 3 U. o. 
pag. 109. nr 5. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 Csánki, I. k. 574. 1. — (i Leleszi 
conv. Z 75. f anni 1461. nr. 43. 
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a középszolnoki Szent-Király és Orbó meg más, szabolcs- és 
ugocsavármegyei részbirtokokba.1 1548-ban Maghy Pétert és 
Kenderesi János leányát, Annát megidézi Kemecsei Jánosné 
Erzsébet, hogy adják ki Mághi Barnabás szabolcsvármegyei 
Magh, Császári.javaiból, Mohosteleke pnediurnából meg kö-
zépszolnoki szentkirályi és orbói részbirtokaiból az őt meg-
illető leánynegyedet.2 1559-ben Székely Antalné Magyi Zsófiát, 
ü Péter leányát, iktatják be a szolnokvármegyei szentkirályi, 
orbói és más, ugocsa-, zemplén-, bereg- és ungvármegyei 
részbirtokokba.3 

Az ide vonatkozó családfa: 

Maghy 
B a r n a b á s f 
Erzsébet f 

Káfáel f ~ 
Erzsébet 

- Kemecsei János 
1548 

Péter f 
Pál f 

György -] 
Péter 1548 

Zsófia 
- S/.ákelv Antal 

Lucza 
— Kendercssy János 

Anna 1548 

A Lucza (Kenderesi Jánosné) utódai 1588-ban a közép-
szolnoki érszentkirálvi s orbói részbirtokra meg az egész 
Tárnok pusztára adományt nyertek Báthori Zsigmondtól.5 

Nem lehet megállapítani, vájjon hozzájuk tartozik-e Maghi 
András, egyike azoknak, kiknek javára 1484-ben vizsgálatot 
tartottak 1. Menyői Pál fia Demeter és ennek fia János, Vér-
völgyi Mihály gyermekei: László, Benedek, Ilona meg Menyői 
Tolvaj Lőrincz ellen, a kik elfoglaltak egy menyői birtok-
részt; 2. Menyői Ispán Péter özvegye Dorottya ellen, mert 
nem akart visszaadni egy menyői és moni birtokrészt.6 

Kihalt család. 
Maxjya. 1808-ban Keresi Magya Jánosnak (Von) egy-

1 Lelesz, Stat. M. 126. — 2 U. o. Act. an. 1548 fasc. 4. nr. 33. 3 U. o. 
Stat. Z. 51. — 4 U. o. Act. an. 1548. fasc. 4 nr . 33. — 5 N a g y Iván, VII. k. 236. 1. 
6 Lelesz, B. 225. f. anni 1484. nr. 25 

Dr. Ff.tri Mór : Szilágy vármegye monographiája. VI. 4 
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nyolczad antiqua jobbágytelke volt Fűzesen. E Magyáról meg-
jegyezték. hogv «a Keresbe Kis-Báródon lakik.» Magva István-
nak (Stefan), Fülöpnek, Gyurkának s társaiknak tizenöttizen-
hatod antiqua jobbágytelkök volt ugyancsak az előbb említett 
Fűzesen. Egynek látszik a Máda családdal. 

M a g y a r . Magyar András, piskolti lakos, csögi eredetű 
1764 nov. 29-dikén Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizo-
nyítványt kap.1 Magyar Mihály és János de Csög (csögi lakos) 
1771-ben Közép-Szolnoktól nemességök igazolását kérik." 
Ok és Gergely, mint csögi nemesek, 1781-ben homagialis es-
küt tettek. 1797-ben a család több tagja Csögön saját tel-
kén lakó egyházi adómentes nemes; egy tagja szélszegi adó-
mentességet nem élvező, szabad állapotú lakos. 

Magyar Demetert, Gábort, Lászlót, Jánost és ifj. Lászlót 
gyalogosoknak vették tol a csögi fegyverfogható adómentes 
nemesek 1805-diki névsorába. Homagialis esküt is tettek. 

M a g y a r i Márton 1701-től ákosi evang. reform, pap. 
Sámsoni Magyarj István — a Dabjonban 1732-ben végbe-

ment tanuvallatások szerint vérbirságban zálogban volt 
Fodor Jánosnál, tehát minden bizonynyal jobbágy.3 

Magvari István és Mihály 1741-ben Közép-Szolnokban 
tettek homagialis esküt. 

Egy Magyari István 1790-ben somlvai adózó. 
Ferencz és Miklós, szilágypaniti adózó nemesek 1805-ben 

homagialis esküt tettek. 
István ákosi evang. reform, jelenlegi pap. 
M a g y a r o s i . 1790-ben Közép-Szolnok vármegye közön-

sége visszahelyezte előbbi adómentességébe Magyarosi Zsig-
mond. magyarcsaholvi nemest, a kit adómentes állapotból 
elitélés nélkül adóztattak volt meg. 

1797-ben a Mogyorósi-család több tagja Magyar-Csa-
holyban saját, vagy más telkén lakó adómentes nemes. 1805-

1 V. Test. 83., 31)0. 1. — 2 P C. Product. 112. 1. :t Szgy 
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ben Mogyorosi István (31 éves), Sándor (35 éves) és Zsigmond 
<40 éves) magyarcsaholyi adózó nemesek fordulnak elő a fegy-
verfoghatók névsorában. 

Magyarosi István 1870-től zilahi evang. reform, pap. 
Macjyarói Mihály 1652 után nagymoni evang. refor-

mátus pap. 
Magyi . L. Magi. 
Majádi. Már a tizennegyedik században jelentkezik. 

1450-ben Majádon és Győrtelken, 1461-ben: Majádon, Derzsi-
<lán, Száldobágvon, Szakácsiban meg Ilosván, Lompérton s 
Hosszumezőn birtokosok, 1487-ben női ágon jogot tartanak 
némely részeihez a Sarmasági-féle birtokoknak. A tizenhete-
dik század közepe táján már csak női tagjaival találkozunk. 

Mayadi Albert fia, István, szolnokvármegyei nemes 1388-
ban tanúskodik a mellett, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló és 
Turbucza nem Kővárhoz, hanem Aranyos-várához tartoznak.1 

Istvánt 1410-ben királybiztosul jelölik a Kusalyi Jakcsiak bir-
tokba iktatásához." 

Albert fini: János és (iyörgy sertéseket hajtottak el Szo-
por birtok erdejéből, egy jobbágyot megvertek, többeket pe-
dig a szeődemeteri (zeüdemei) templom építéséhez való fa-
hordásban megakadályoztak. Ezért 1424-ben vizsgálatot tar-
tanak ellenök Pálvi Miklós fiai: László és János, Pocsaj Ist-
ván fia János és Pocsaj Péter fia László javára. 

Csögi Demeter Palóczi Mátyásnak 1435-ben kelt oklevele 
szerint azt bizonyítja, hogy Mayadi László 1427-ben kiskorú, 
a kinek fiairól (tán István és (iyörgy) alább lesz s z í ' ) . 4 

Palóczy László országbírónak 1450 febr. 2-dikán Budán 
kelt meghagyására jelenti a leleszi convent Y. László király-
nak. hogy a midőn Kávási János, királyi ember, közbejöttével 
Sárvári Illés feleségét Ilona asszonyt, Mayádi János leányát, 
•az atyjáról maradt szakácsii és győrtelki jószágba bevezetni 

1 Wl. — --J Szgv. — :í Lelesz, \ \ 169. t'. 24. n r 4. 4 Szgy 

2* 
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akarta, Szakácsi István deák a maga, valamint Gerbedi László 
s több Mayádi családtag nevében az iktatásnak ellentmondott. 
1451-ben a Mayádi és Görbedi család tagjait Palóczi László 
országbíró a Sárvári Illyés felesége eilen Szakácsi és Győr-
telek középszolnoki jószágok iránt folytatott pörükben ma-
kacsság miatt elmarasztalja.1 

Derseei Mayadi Mihály előfordul amaz oklevélben, a 
mely szerint 1470 szept. 3-dikán a Dobokaiak közös eljárási 
módot állapítanak meg Dobokai Miklós hátramaradt s az 
erdélyi vajdák által elfoglalt dobokavármegyei Magyar-Egregy, 
Alsó- és Felső-Kékes meg más jószágait illetőleg.2 

János, István és György nyugtatót vesznek 1471-ben arról, 
hogy Jakcsi György né Majádi Elenának kiadták majádi, der-
zsidai, szoldobágyi, babuktelki, ilosvai, lompérti és hosszu-
mezői részbirtokokból az őt megillető leánynegyedet.:í 1479 
deez. 12-dikén vizsgálatot rendelnek István és János, másrészt 
Dománhidai László (I). István és Ilosvai György leányának: 
Dorottyának a íia) közt a krasznavármegyei és középszolnoki 
Ilosva, Lompért, Hosszumező, Majád, Derzsida, Szoldobágy 
és Babuktelke birtokok tárgyában,4 a melyekért per foly köz-
tük.'"' János külsőszolnoki szakácsii birtokrészei 1480 február 
11-dikén Szucsakujlaki Cseh Tamásnál vannak zálogban." 

1486-ban István és György, talán az 1427-ben kiskorú 
László fiai, pert folytatnak Körösi (Keures) Zsigmond ellen, 
a ki tiltakozott előbbieknek a most említett első öt falubeli 
részbirtokokba igaz verség jogán való beiktatása ellen. Ezeket 
meg a babuktelki s gyulatelki részeket még Ilosvai György 
Jakcsi Dénesnek vetette záloüba kétszáz arany forintért; de o <J 

aztán kiváltották;7 nemes Mayadi János, István és György el-
ismervényt vesznek Bessenyei Nagy (vagy Fancsikai) Ágoston-

1 Dr. K o m á r o m i A n d r á s : A Nagy-Idai család levéltárából. Századok, 
1888-dik évf. 8-dik füzet. — 2 Dl. 36.394. Km. Prot. G. p. 40. nr . 3. — :í Gencsi-lt. 
nr. 918. — * Dl. 30.327. — 5 Szgy. — « Dl. 36.395. Km. Prot. 1. pag. 21. nr. L 
Csonka oki. följegyzés. — ~ Gencsi-lt. nr 384. más. és Szgy e. 
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tói, Györgytől és Miklóstól meg özv. Besenyői Nagy Bene-
dekné Margittól vagy Annától arról, hogy átadták utóbbiak-
nak a krasznavármegyei ilosvai, lompérti és hosszumezői 
meg a középszolnoki majádi, derzsidai és szoldobágyi rész-
birtokokat, vagyis az anyai just.1 János ama nemes férfiak 
közül választott hat esküdt egyike, kik hivatvák elintézni 
Kémeri Rafaelnek, a Pál fiának és Kémeri Imrének, a Miklós 
fiának egymással való viszályát." Istvánt, Jánost és Gergelyt 
1492 márczius 1-sején iktatják be néhai Ilosvai Györgynek 
krasznavármegyei Lompért, Hosszumező és középszolnoki 
Majád, Derzsida, Szoldobágy, Babuktelek már említett bir-
tokaiba:8 Ilosvai Majádi István 1507-ben zálogba veszi Ilosvai 
Geurbeth Mihálynak az előbb említett helyeken s Babuktel-
kén levő részbirtokait.4 István, krasznavármegyei alispán 
(St. de Mayad vicecomes C. de Kraszna) továbbá M. János 
és György kétszer is beütnek, első izben B. Drágffv Györgygyei, 
másodízben pedig 1508-ban Henczy Mihály, Csompó Ambrus, 
Mihály és István, Hidwegi Antal és Kis István jobbágyaikkal 
Ilosvára, I. Görbeth Pál s Th. Cseh Zsigmond birtokaira, a 
miért meg is idézik a Majádiakat.5 István özvegye, Magdolna 
1522-ben elzálogosítja szakácsii birtokrészét 42 arany fitért 
Spáczay Gáspárnak,0 Jánosnak s fiainak Lászlónak, Györgynek, 
Miklósnak, Imrének és Jánosnak, Borbála, Dorottya s Erzsé-
bet nevű leányainak: néhai István (condam Stephani de eadem 
Mayad) leányának Borbálának s örököseinek adja II. Lajos 
király 1526-ban a már említett jószágokat, (középszolnokvár-
megyei Mayad, Dersyda, Zoldbagh, Babudtheleke és Zakachy; 
továbbá a krasznavármegyei Iloswa, Hozzwmezew és Lom-
perth helységeket, utóbbit az ott régóta szokásos vámszedési 
joggal), melyeket a család már régebben birt, de a parasztok 

1 Lelesz, C. Kraszn. Prot . 2. folio 3. Gencsi-lt. nr . 7(54., nr. 381. és Szgy. 
perg — 2 Szgy. — 3 Dl. 27.739., Szgy. perg. , Gencsi-lt nr . 286. — 4 Gencsi-lt 
nr. 286. — 5 Szgy. — Gencsi-lt. nr. 882. más . — 6 Nagyv. Múz. Bit. 
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felkelése és mozgalma alkalmával elveszteti, a mint erről 
másutt is volt szó.1 

János 1520-ban magának követeli a Guthi Ferencz kö-
zépszolnoki Majád határában épített malmának a hasznát, 
ezért Guthi F. panaszt tesz Lajos király előtt.2 Guthi Ferencz 
általában nem osztotta meg vérszerinti atyafiával. Majádi 
Jánossal a lompérti, ilosvai és hosszumezői jószágokat, lázért 
1521-ben meghagyják Kraszna vármegye fő- és alispánjának, 
hogy idézzék meg Guthit.:í János és Miklós, Imre liai kiegyez-
nek 1520 január 24-dikén Guthi Ferenczczel, ennek Imre és 
Balázs fivérei nevében is a Krasznán Majád és Derzsida bir-
tokok területén levő egy-egy malom fölött.4 

János, István és György ellentmondottak annak, hogy 
Laszthoezi Lászlót és édes anyját, Ilosvai Dorottyát beiktas-
sák az ilosvai nemesi kúriába meg a hozzá tartozó majádi, 
derzsidai, száldobágyi részbirtokok felébe, de ezen ellent-
mondásuktól itéletileg elmozdították a Majádiakat, mire 1525-
ben beiktatták azokba az említett Laszthoczit és anyját.5 

Ferdinánd király előtt 1551-ben megjelen: a néhai Bewnyei 
Tamás és néhai Mayádi László Hona leányának fia Mátyás, és 
előadja, hogy ő a néhai Bolchi Thorday András és fenti Mayádi 
László fia Gergely leányának Dorottyának fiával, Zsigmonddal, 
valamint Sámsoni Körösi (Ewressy) Ferenczczel fenti néhai 
Mayádi László Ilosva, Lompért, Hosszumező, krasznai, Derzsida, 
Szoldobágy, Majád, Szakácsi, középszolnoki bii tokáin, melyek 
úgy őt. mint fenti Thordai Zsigmondot anyai jusson megille-
tik és most fenti Thordai Zsigmond és fenti Körösi Ferencz 
kezén vannak, megosztozott, és a neki illető részt birtokba 
akarja venni. Megbízza a király a kolozsmonostori konventet, 
hogy iktassa őt a birtokrészbe, vagy idézze meg ezeket.'' 

1 Szgv. — - Szgy. XVI1. századi másolat . — Gencsi-lt. nr . 919. más. 
* Dl. 31.049., Gyí', kápt . cent. R. 71., Gencsi-lt. nr 1426. - 5 Gencsi-lt. nr. 883. 
6 Orsz. Lt. Km. conv lad 27. M. nr. 22. 
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Mayady László 
Ilona Gergely 

— Bevmyey Tamás Dorottya 
M á t y á s Bolchi Thorday András 

Z s i g m o n d 

János cserébe adott egy ilosvai jobbágytelket Spáczai 
Gáspárnak, a kit 1561 előtt be is iktattak abba.1 

1441 máj. 19-dikén György íia, László és Dobokai Miklós 
tiltakoznak az ellen, hogy az ő birtokaikba ú. m. Ilosva, 
Lompért, Hosszumező, Majád, Derzsida, Szoldobágy és Sza-
kácsi birtokokba beiktassák Ilosvai Gewlberth fiait: Lászlót 
és Jánost, Ilosvai István deákot meg Bywlyei Jánost.2 László 
1450-ben tanú a Csaholviaknak Tasnád-Szántón elkövetett 
erőszakoskodásai ügyében.3 1458-ban a Csaholvi Pál és István 
javára a középszolnokvármegyei Panitra történt betörés ügyé-
ben tartott vizsgálatnál szerepel,4 ügyvédjének vallja 1459 
szept. 15-dikén Ilosvai Gelberth László,5 s oki. 4-dikén Bélteki 
Drágfi Miklós és neje, Jakcsi Erzsébet,6 1460 július 31-dikén 
(Bálvoki Mayadi Lászlót) Sarmasági Elek," (1461 júl. 18. előtt) 
ekkor már néhai Sámsoni Albert,8 1461. okt. 28-dikán Drágfi 
Miklós." 1460 márczius 15-dikén a néhai Mayadi György fia 
László vall ügyvédeket: Zenthkyrali Beke Ilyest, Aadi Beke 
Balázst, Czygan Pétert s Balázst Sarmaságon stb.,10 1461 jún. 
5-dikén is Dengelegi Bernátot, Ilosvai Nagy (magnus) Jánost, 
Mayadi Abran Istvánt, Bvlgezdi (iergely deákot, Paczali Ta-
mást, Wethesi Jánost, Sarmasagi Kerezthes Ambrust stb.11 

Mátyás király ez évi máj. 25-dikén meghagyja a kolozsmo-
nostori konventnek, hogy Mayadi László szakácsii és majádi 
birtokait lássa el új határjelekkel,12 a néhai Majádi György 

1 Gencsi-lt. nr . 1)31. — A nagyv. kápt . t r a n s s u m p t u m a . — 2 Dl. Km. 
Prot . AB. min . pag . 69. nr. 3. á thúzva . — :i Nagyv . Múz. Bit. 4 Leleszi 
conv. C. 93. f. anni 1458. nr . 50. 5 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min . p. 58. nr . 1. -
H U. o. p. 60. nr. 1. — " U. o. p. 98. nr. 2. — » U. o. p 123. nr . 3. — n ü . o. 
pag. 139. nr. 3. — 10 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. pag . 85. nr . 2. — 11 U. o. 
p. 113. nr. 1. — 12 1)1. 28.851. 
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fia László a krasznavármegyei Ilosswa, Lomperth, Hozyw-
mezew s a középszolnoki Dershyda, Zaldobag, Zakachi faluk-
beli birtokait Sarmasági Walkay Osvátnak veti zálogba ugyan-
csak ez évi okt. 1-sején.1 Mayadi Lászlóné Agata azok kö-
zött volt, kiknek nevében 1460 okt. 9-dikén özv. Sarmasági 
Andrásné Katalin tiltakozott az ellen, hogy Sarmasági Am-
brust beiktassák Sarmaság, Derzsida, Remete, Tót-Korond, 
Girókuta, 0.- és M.-Kövesd meg Sziget birtokokba.2 Mátyás 
király 1487 aug. 13-dikán a Mayadi László és felesége Sarma-
sági Agatha (a néhai Sarmasági András leánya) gyermekei: 
István, Gergely és János kérésére megrendeli a kolozsmonos-
tori konventnek, hogy a kérelmezőket a középszolnokvár-
megyei Sarmaság, Sziget, Kövesd, Remete, Korond, Giró-
kúta és Derzsida birtokok egynegyed részébe mint a nagy-
atyjukról, Sarmasághi Andrásról maradt jogos örökségökbe 
iktassák be. Utasítja a király a konventet, hogy küldje 
ki egy megbízott emberét, a kivel együtt Közép-Szolnok 
vármegye egy nemes embere, mint királyi megbízott, adja 
át a kérelmezőknek az említett negyedrész jószágokat a szom-
szédos birtokosok jelenlétében. Szeéchy János középszolnok-
vármegyei nemessel, mint királyi személyessel el is ment a 
káptalan megbízott embere Fráter Benedek, konventi tag a 
birtokbaiktatás végrehajtására; összehívták a szomszédokat, 
de Sarmasági Weres László a néhai Sarmasághi Elek fiai : 
András, János és Miklós személyében tiltakozott és ellensze-
gült az iktatásnak. A királyi megbízottként szereplő Szeéchy 
János Sarmasági Andrást, Jánost és Miklóst a király elé idézte. 

László, Miklós és Imre a hat frton zálogul bírt, középszol-
nokvármegyei, dershidai birtokrészt visszabocsátották 1535-
ben Szakácsi Lászlónak és fiának, Ferencznek.4 Amazok 1540-
ben beiktattatják magukat Ilosva, Lompért, Hosszúmező, Ma-

1 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. pag . 135. nr. 3. — 2 Dl. 36 393. Km. Prot. 
F. min. pag 1 n r 1. — 3 Dl. 27955. és Szgy. — 4 Nagyv. Múz. Bit. 
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jád, Derzsida, Szoldobágy és Babuktelck azon részél)e, melyet 
előbb Ilosvai György bírt, de a Guthi-család ellentmond.1 

1604-ben özv. Majádi Lászlóné, Pató Ferencz, Zsombori Zsig-
mond, Szabó Péter, Rátoni István, Körösi Mihály, Zilahi Be-
nedek, Literátus Gáspár és Berei Pál részéről egy jobbágy-
ház adózott Ilosván és Lompérton.2 

Mayadi Gáspár meg Boldizsár 1519-ben ellentmond 
Ilosvai Miklóssal együtt, a mikor Guthi Ferenczet be akarják 
iktatni a krasznavármegyei Ilosva, Lompért, Hosszúmező meg 
a középszolnoki Majád, Derzsida, Szoldobágy és Babuktelke 
birtokokba.3 

Gáspár, ilosvai lakos ama krasznavármegyei Ilosván. Lom-
pérton, Hosszumezőn levő részjószágot, a mely a Mayádi 
Lászlóé volt, visszaváltotta Székelyhídi Borbély Jánostól két-
száz forinton. De a jószágban Farkas Györgyné asszony: Ma-
yádi Klára «igaz vér», a miért 1(532 febr. 27-dikén felvevén 
Farkas Györgytől s felesége Majádi Klárától a fenti összeget, 
ennek bocsátja a jószágot.4 Gáspár 1635-ben Kraszna vár-
megye egyik hites birája.5 1636 júl. 1-sején aláírt egy tanúval-
latást perecseni jobbágytelek tárgyában.6 1637 márcz. 29-dikén 
(szolgabíró) elcseréli a Kishegyen levő szőlejét Dobai Banga 
Miklósnak egy derzsidai jobbágyért.7 1658 ápr. 19-dikén ilosvai 
lakos, zálogba veszi Szénás Dávid nagyderzsidai jobbágyát.8 

Majádi György és fia régóta szedtek vámot azoktól, kik 
az ő krasznavármegyei Lompérth birtokukon a Kraszna fo-
lyón épített hídon átmennek, de újabban a vámot nem fize-
tik, a miért 1530-ban János király megparancsolja az összes 
érdekelteknek, hogy a szokásos vámot szolgáltassák ki.9 1645 
júl. 31-dikén Ilosvai Majádi György gyermekei: Boldizsár, Ka-
talin, Anna és Erzsébet megosztozkodnak az ilosvai és más 

1 Gencsi-lt. nr. 286. — 2 Dical. — 3 Lelesz, C. Kraszn. Prot . 5. folio 10 
és Gencsi-lt. nr. 381. — 4 Szgy. 1652-ből való hites másolat . — 5 Szgy. e. 
u Gencsi-lt. nr. 776. — 7 U o. n r 812. — 8 Nagyv. Múz. Bit. — 9 Szgy. 
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részjószágokon.1 1551 körül György leányai: Ilosvai Mihályné 
Kata és Rátoni Jánosné Erzsébet cserébe veszik Bőnyei Má-
tyástól az ilosvai, lompérti, hosszú mezői, majádi. derzsidai, 
szoldobágyi és babuktelki részbirtokok negyedét.2 

György 1626 máj. 21-dikén mint királyi előttemező sze-
repel öt hold majádi föld elzálogosításánál.8 Az 1669 május 
17-dikén tartott vizsgálat szerint Györgynek derzsidai s más 
részbirtokait azon alapon bírja Balajti László, hogy amazt a 
haláltól váltotta meg.4 

Nemes Majady Boldizsár, Spáczai Menyhért, Keresztúti 
Dobszai Jánosné Anna és Kisdobai Gergh Ferenczné Petro-
nella 1545-ben megintik Alszegi Istvánt, Jánost, Miklóst, Pé-
tert és Györgyöt, Rátoni Mihályt, Benedeket és Miklóst meg 
Rátoni Bertalan Miklóst, Jánost és Istvánt, a kik jogtalanul 
bírják Rátoni Margit rátoni részbirtokát.5 

Miklós, Imre és Bertalan 1548-ban tiltakoznak az ellen, 
hogy Guthi Anna el akarja adni az ilosvai, lompérti és hosszú-
mezői részbirtokokat Dobai Jánosnak.6 1549-ben Mayadi 
Miklós majádi jobbágyai egy kapuszámnyi adót fizettek7 s 
az ő részén két új házat találtak Tulsó-Derzsidán.s Egy Miklós 
1626 máj. 21-dikén elzálogosít öt hold majádi földet Lukács 
György, lompérti lakosnak,9 a mikor — mint láttuk György 
királyi előttemezőként szerepelt. Miklós 8 frt-ért nyolcz lom-
pérti földet Szarvadi Istvánnak zálogosított el.10 

Mavadi Bertalan 1549-ben elidegenítette osztály révén 
Bőnyei Mátyás hosszúmezői harminez holdnyi szántóföldjeit, 
a mi ellen utóbbi a leleszi konvent előtt tiltakozott. 1551-ben 
Bőnyei újból panaszt emel a király előtt, mire Majádit meg-
idézik.11 Maiady Bertalan részéről 1553-ban egy szegényt je-
gyeztek lel Ilosván.12 

1 Gencsi-lt. nr. 240 — Orsz. Lt. Km. conv. fasc. M. nr. 8. 27. liók. 
2 Gencsi-lt. nr. 286. — a U. o. nr . 51. — 4 U. o. nr. 930. 5 Lelesz, Act. an. 1545. 
nr. 39. — « Gencsi-lt. nr. 707 ; más. — 7 Dical. — 8 U. o. — 9 Gencsi-lt. nr. 51 
10 U. o. nr. 926. (Kelet nélküli. — 11 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. B. 24. 12 Dical. 
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Mályás ellentmondott, a mikor Dohai Jánosi beiktatták 
neje, Guthi Anna Ilosva, Hosszúmező, Lompért, Majád, Kucsó, 
Derzsida, Szoldobágy és Babuktelek jószágaiba; de 1562-ben 
visszavonja ellentmondását. Ezért Dohai, tekintetbe véve Ma-
jádi nagy szegénységét, békesség fejében egy ilosvai telket 
ad neki.1 Mátyás hatalmaskodott Dohai János árváinak kö-
zépszolnoki szoldobágyi részbirtokán, a miért 1570-ben ezen 
árvák gyámjai: Keresztúri Dobszai István és Lazinczki Hor-
váth István megidéztetik Majádit." 1582-ben ügyvéd egy lom-
pérti perben Kraszna vármegye törvényszékén. 1584 nov. 
(j-dikán Maiadi Maiadi Mátyást vagy Gáspárt tanúnak jelölte 
ki Báthori Zsigmond, a mikor meghagyta, hogy iktassák be 
Zsombori Lászlót egy böősházi birtokrészbe.:í Lompérthi Ma-
iadi Mátyás 1588 junius 24-dikén mint szomszédos birtokos 
jelen van, a mikor Kövesdi Sarmasági Miklóst a krasznavár-
megyei Bécsé birtokába iktatják.4 

Kibocsátotta Kidéi Annának a Bőnyei-részt." 
Mavadj Imre alsóderzsidai jobbágyai egy kapu után adóz-

tak 1570-ben.6 

Mayadi Jusztina Zsombori Péterné 1570-ben pört indít 
a Sarmasági János gyermekei: Anna, János, Gábor, Mihály, 
Gáspár, György és Elek ellen, hogy ezek őt mint rokont ré-
szeltessék az atyjukról maradt középszolnokvármegyei birto-
kokban. de a törvényszék mint illetéktelent elutasítja pörével.7 

Lompérti Maiadi Gábor 1602-ben a Básta György ren-
deletéből többekkel együtt átadja Trogeri Lodi Simonnak a 
Zsombori Farkas Közép-Szolnok és Kraszna vármegyékben 
levő birtokait minden más helyen levő birtokaival együtt.8 

1551-ben Dobai Borbála első férjének, Mayadi Gergely-
nek birtokain és jogain meg Borbálának Báton, Nagy-I)oba, 

1 Gencsi-lt. nr. 944.— 2 U. o. nr. 62 .— Orsz. Lt. Km. eonv. lad. 27. S. 
nr . 67. — 4 U. o. Gyf. kápt . lev. Cent. G. 12. — 5 Gencsi-lt. nr. 240. D á t u m 
nélkül . — « üical . — 7 Szgy. — s Orsz. Lt. Gyí', kápt. E. 86. 
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Oköritó, Sarmaság, Zálnok és Csalános birtokain megosztoz-
kodnak a nevezett Borbálának mindkét férjétől származó jog-
utódai. Ez alkalommal Ilosvai Mihály deákné Majádi Katalin, 
ifj. Bátoni Jánosné Majádi Erzsébet, kik fenti Gergelynek 
leányai, továbbá Baráti Kelemenné Hodosi Katalin, ki a ne-
vezett Gergely unokája és Patho Ferencz, ki Gergelynek má-
sodunokája, Báton birtokot kapják. Ugyanekkor Majádi Ka-
talin három jobbágyot, Majádi Erzsébet pedig két jobbágyot, 
kik közül az egyiknek nincs háza, kapott Oköritó birtok 
területén, hol is a termés közös.1 

Gergely 1606-ban a középszolnokvármegyei Mavadon az 
atyjától, Mátyástól, örökölt házhelyet zálogba adja Lónyai 
Istvánnak,2 majd elbujdosott jobbágyokat említ.3 1731 márcz. 
7-dikén nyomozzák, hogyan zálogosította el tán e Gergely 
Bibárczfalvinak a lompérti nemes kúriát és a Zoltán nevű 
telket, holott ezek Gen esi Istvánt és Györgyöt illetik.4 

A váradi káptalani requisitoroknak Váradon 1652-ben 
kelt levele szerint Szilágyi János és neje Majádi Klára, a 
krasznavármegyei ilosvai, hosszumezői és lompérti birtokaikat 
elcserélik Nagy (alias Fancsikai) István és neje Szénás Anna 
biharvármegyei birtokaiért (Köbölkút stb.) örökösen s külö-
nösen kötelezik egymást, hogy a törvényes kereset ellenében 
saját költségükön és fáradtságukkal megvédik az elcserélt 
birtokokat; 500 magyar frtot fizet, ki a szerződést megszegi.5 

1660 nov. 27-dikén Török Mihályné Majádi Erzsébet is 
elcserél a biharvármegyei Köbölkúton és Fancsikán négy 
jobbágyot tartozékaival együtt Balajti Lászlónak két ököritói 
jobbágytelkeért.6 

Majod. Menyewi Maywd Mátét biztosul jelölte ki Fer-
dinánd király, a mikor 1551-ben meghagyta a kolozsmonos-

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. M. nr. 17. — 2 Szgy. és Gencsi-lt. nr. 485. 
egysz. más. — 3 U. o. — 4 Gencsi-lt. nr. 96. — 5 Szgy. e. és Gencsi-lt. nr. 797. 
más. — 6 Gencsi-lt. n r 863., nr. 41 és nr . 484. másolatok 
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tori konventnek, hogy iktassa be Keresztúri Dobszai Jánost 
és nejét egy keresztúri birtokrészbe.1 

Talán egy Majossal. 
Major. Néhai Vajai Borzási György fiai: Miklós, Fe-

rencz és Péter a többek között Mayor Lukács, vártelki lakost 
is maguk mellé vették, a mikor anyjuk, Borbála megbízásá-
ból betörtek Haraklányi Miklós vártelki erdejébe. 1449-ben 
Ferdinánd király megidézteti a betörőket, mit a kolozsmonos-
tori konvent teljesít is.2 

Major Tógyer, csögi saját telkén lakó, egyházi adómen-
tes nemes 1781-ben homagialis esküt tett; fölvették a hadi 
segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek 
névsorába is. 

Major Ferenczet (43 éves) Tasnádról lovasnak, Istvánt 
(40 éves) Er-Szodoróról gyalogosnak írták ki a fegyverfogható 
nemesek közé 1805-ben. Mindketten s kívülök még Tivadar, 
csögi és Ferencz, nagydobai, (ez utóbbi adózónak mondva) 
nemesek homagialis esküt is tettek. 

Major György 1870—1871. krasznavármegyei szolgabíró. 
Alajos. Le lei 1428-ban (Mayos) tűnik fel.3 1450-ben Le-

lei Május Balázs tanú a Csaholyiaknak Tasnád-Szántón el-
követett erőszakoskodása ügyében.4 

OJ 

Ez évi júl. 26-dikán Lelei Moyos György leánya, Menyői 
(Adorján?) Pálné Ilona ügyvédeket vall.5 

Az 1459—1469 közti időben két Márton szerepel, mint 
ügyvéd. 1459 okt. 15-dikén Lelei Mayos Mártont és másik 
Mayos Mártont Kisdobai Máté," s ugyanebben az évben egy 
Lelei Mayos Mártont Haraklányi Demeter, Haraklányi Ráthon 
János és Haraklányi Árva László," decz. 14-dikén és 1460 jan. 
2-dikán Kusalyi Jakcs Péter,8 1461 október 30-dikán (Lelei 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26 D. nr . 26. — 2 C. o. B. nr. 58. — 3 Csánki, 
I. k. 574. lap. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. p. 113. 
nr. 2. — <J Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 62a. nr. 3. — 7 ü . o. p. 32. nr. 1. 
8 U. o p. 67. nr. 2. és p. 102e. nr. 3. 
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Mayws Mártont) Haraklányi Demeter és Haraklányi Árva 
László,1 1469 május 29-dikén Kusalyi (Jakcsi) György,2 

augusztus 26-dikán Sándorházi Bertalan; Deésházi Pál és 
Kelemen meg utóbbi neje, Dorottya ; Szilágyszegi János és 
leánya, Zsófia; Menyői Gebard Demeter meg Deésházi Ist-
ván vallották ügyvédjüknek.3 Lelei idősb Mayos Mihály is 
ügvvédje 1467 február 3-dikán Keczeli Szele Balázsnak és 
Lászlónak.4 

Lelei Május Máté, özv. Druget Antalné Somlyói Báthori 
Anna Cseh várbeli várnagya lelei kúriáját megtámadta Ku-
salyi Jakcsi Mihály, a kit a várnagy azért 1547-ben megintet. ' 
1554-ben Mayos Máté lelei jobbágyait egy kapu után sem 
lehetett adóval megróni.0 

Mayos János 1587 márczus 12-dikén jelen van Maróti 
Nagy Mihály végrendelkezésénél.7 

Magyarkeczeli Mayos János 1588 június 24-dikén mint 
szomszédos birtokos volt jelen, a mikor Kövesdi Sarmasági 
Miklóst a krasznavármegyei Bécsé birtokába iktatják.8 

Majs. Mojsz. 1355-ben szó van Majs, Moys vagy Mózes 
comes leányának, Dáray9 Erzsébetnek Sarmaság birtokbeli 
leánynegyedéről, a melyet Kont Miklós, erdélyi vajda s szol-
noki ispán jelenlétében adtak ki. A Kemények és Sarmaságiak 
pőrében mutatják föl a Konth Miklós erdélyi vajda s szolnoki 
ispán függő pecsétjével ellátott pergamenre írt, Visegrádon 1355-
ben kelt privilegialis levelet, a mely az Erzsébet leánynegye-
dének a kiadását tanúsítja. «Super excisione Quarta Puellaris 
Dominse Elizabeth. Filise Comitis Moys de dicta Possessione 
Sarmaságh, per Testimonium Capituli Varadiensis, prsesente 
homine ipsius Nicolai Konth peracta.» Az itt szereplő Erzsé-

1 Dl. 36.392. Km. Prot. p. 140. nr. 4 — 2 Dl 36 394. Km Prot G p. 23. 
nr. 1. — s Dl 36,393. Kjn. Prot . F. min p. 134 nr . 1. — 4 U. o. min. p 17. 
nr . 1 — 5 Lelesz, Act. an 1547. l'asc. 2. nr. 51 — f; Dical. — ~ Nemz. Múz. 
Becski-lt. — 8 Orsz. Lt. Gyf kápt lev. cent. Gv. 12 !) Dr. Karácsonyi János : 
A Magyar Nemzetségek, II. köt. 438. 1. 
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l)etnek Medgyesi Miklós, erdélyi vajda, a Móricz fia, volt a 
férje 1281-ben, a Pok nemzetségből. 

1355-ben azonban nem Erzsébet, hanem az ő utódja 
vette birtokba a kérdéses leánynegyedet, miután Konth Miklós 
korában, mert a váradi káptalan embere, kétségkívül szintén 
az Újlakiak őse, ki 1351 vége felé erdélyi vajda s szolnoki 
ispán, aligha volt már életben amaz Erzsébet, ki 1281-ben a 
neje Medgyesi Miklósnak.1 

M a j t é n y i . Majténi Albert 1650 előtt perecseni evang. 
reform, pap. ki a hívők közül kirekesztetett. 

1659 május 19-dikén Nagydobai Spáczai János átengedi 
Majtényi Mártonnak, ki hűtlenség miatt vagyonvesztés lett, 
bizonyos kölcsönös kikötések mellett a Dobán és Újlakon 
levő birtokait.2 

A Borsai Majtini András felesége, majd özvegye: Szigethi 
Zsófia kezén voltak 1(572 előtt a dobokavármegyei: Órdögkút, 
Pósa, Vaskapu, Hidalmás és Szentgyörgy birtokok, a melyekbe 
1672 szept. 26-dikán Szepsi-Szent-Ivánvi Szent-Iványi Sámuelt 
iktatják.3 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe Majtényi Ferencz, sámsoni 
nemest, a kit adó alá írtak volt, még mielőtt felebbezett 
ügyében határozatot hoztak volna. Majtini Ferencz, mint sám-
soni saját telkén lakó adózó nemes fordul elő a homagialis 
esküt tevők 1781-diki jegyzékében. 

!Vlak;ii. 1550-ben Középlaki Kémery László Makav Illyés 
deáknak Kémeren a Híd-dombja nevű részjószágot 40 m. írtért 
eladja, a mint ezt László a váradi káptalan előtt 1551-ben be-
vallja/' Kémeri János ugyancsak neki adja 1552-ben 2000 
aranyért a krasznavármegyei kémeri, somosi, domoszlói és 
dohi birtokrészeket.5 Kémery Tamás, István és János, továbbá 

1 V. ö. e m ű II. 113. 1. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 539. 1. — :í Orsz. Lt. Gyf. 
kápt. lev. cent. 1) 14 — 4 Nemz. Múz Becski-lt. — 5 U. o 
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Valkay Miklós a domoszlói, soniosi, dohtelki birtokaikat 
1559-ben szintén rokonuknak nemes Makay illés deáknak 
zálogosítják el.1 Illés neje Zele Magdolna. 

A Szele- Sarmasáo'i- Makai- és Beeski-családok össze-o / 
köttetésének megvilágítására szolgáljon ez a családfatöredék: 

Zele Márton ^keczeli) 
M á r k 

—- Sarmasághy Anna 

Magdolna 
— Makay Illés 

Imre Ágost Erzsébet 
(1605-ben özvegy) 
— Recsky György 

László Anna Erzsébet Mária 

1609-ben Kémeri Danch Györgygyei, Kraszna vármegye 
alispánjával, mint a Zele-ágon osztályosával osztozik a ma-
gyar- és oláhkeczeli, seredeni stb. birtokokon.2 Becski György 
özvegye Makai Erzsébet 300 magyar forintot kapott a kémeri 
részjószágáért Kémeri Erzsébettől, a mint ez 1612 ápr. 30-dikán 
írja.3 1627 előtt (Bes Györgyné Makai Erzsébet) a varsolezi 
részjószágot Lónyai Istvánné Báthori Katának adta el.4 Danch 
György 1615-ben perel Makay Erzsébet gyermekeivel. Illés 
a Péter fia volt. Makay Erzsébettel Makay Péter egyik fiának 
Péternek ága kihalt.5 

Makai Fábián zilahi nemes 1614-ben Szabó Márton bíró-
val és Veres György esküdttel együtt folyamodik a maguk és 
Zilah város összes lakossága nevében Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelemhez, hogy megerősítve s idézve a Báthori Zsigmond 
1594 márczius 1-sején kelt kiváltságlevelét, a város összes 
lakosságát mentse fel mindennemű adó- és vámfizetés alól, 
a mint azt az eddigi királyok és fejedelmek is megtették.6 

Makai György zilahi lakos 1675-ben középszolnoki jegyző. 
Makalyi Pál 1781-ben zilahi, aíszegutczai gazda. 

1 Nemz. Múz. Becski-lt. — 2 Turul, 1896.. 36 1 — « Nemz. Múz Becski-lt. 
4 Wl. 5 Turul, 1896. 36. 1. — Szgv. 
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Egy Makkai György de Zilah 1781-ben homagialis es-
küt tett. 

Makkay István 1810—1828. zilahi szenátor, másik István 
1811-ben krasznavármegyei assessor. 

Makay János, nemes 1639 nov. 4-dikén egy ilosvai szőlő 
zálogba adásánál tanú.1 Ilosván 1808-ban Makai Istvánnak, 
a ki itt a szatmárvármegyei részen (Szatmár-párson) lakott, 
két antiqua jobbágytelke volt. 

Makai Mihálynak két középszolnoki kelenczei jobbágya 
1691-ben jótáll Szécsi Guti Farkasnak Bálás Tivadar nevű 
kelenczei jobbágyáért tíz-tíz forintig.2 

Makai P. 1666 után szilágysomlyói róm. kath. pap. 
Makai István úr, sz.-szegi nemest Közép-Szolnok vár-

megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 
Makkai György előfordul a hadi segedelemhez való hozzá-

járulásra 1797-ben összeírt ákosi kisebb birtokosok között. 
Makai Istvánt lovasnak vették föl az ákosi fegyverfogható 
adómentes nemesek 1805-diki névsorába. Homagialis esküt 
is tett. 

Mint nyilvánvaló: különböző családok tagjai. 
Makari . Makarie Péter, felsőszopori kántort fölvették a 

hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt sze-
mélyek névsorába. 

M a k o h l i . Ákosi Makoldi Sámuel nemességét elismerte 
egy királyi határozat, a miről a gubernium 1624-ben Közép-
Szolnok vármegyét értesíti. Közép-Szolnok vármegye közön-
sége 1790-ben is visszahelyezett egy Makodi Sámuel nevű 
ákosi nemest előbbi adómentességébe azzal a megokolással, 
hogy «adómentes nemességben élt és a kir. táblán is meg-
állapították donatariusi nemességét.» Talán ez a Sámuel kö-
zépszolnoki assessor 1791-ben. Makodi István de Kapus, ákosi 
nemes, 1781-ben homagialis esküt tett. 

1 Nagyv . Múz. Bit. — 2 Szgy. 

Dr. P e t h i Mor : Szilágy vármegye monographiája. VI. O 
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Az 1797-diki összeírásban Mihály ákosi saját telkén lakó, 
egyházi adómentes nemest s Mihály, magyarcsaholyi papot 
találjuk. Ákosról Makodi Mihályt az 1805-diki összeírás is 
említi, mint gyalogost, a fegyverfogható adómentes nemesek 
között. Homagialis esküt is tett. 

A család tagjai egyébiránt evang. reform, papi hivatalo-
kat viseltek. Egyik Mihály 1760—1764, 17,SN 1793. Szeő-
demeteren, 1764 1767. Nagy-Paczalon, 1767—1788. Er-Szent-
k irályt. 1794 1804. Magvar-Csaholyban, a másik Mihály 
1763 1773. Ákoson, egyszersmind esperes, János 1783—1789. 
Ér-Kőrösön, 1804—1807. Ér-Szodorón, József 1792-ben Ér-
Káváson. 1801-ben Tasnád-Szarvadon, 1804 1814. M.-Csa-
holyban, Márton 1819—1820. Ér-Szodorón, 1820-ban Tasnád-
Szarvadon szolgált. 

M a k ó . 1808-ban M.-Keczelben egy antiqua és egy nova 
jobbágytelke van Makó Lászlónak. 

Makrai . M. Gergely deák (literátus) 1492-ben tanúskodik 
Losonczi Bánfy Mihály ellen a Losonczi Bánfy János érdeké-
ben, néhai Losonczi Bánlv András prépost részjószágaiért 
megindúlt pörben, hogy a kérdéses részjószágokat Bánfy Mi-
hálytól sem a néhai Bánfy Dénes, sem pedig ennek testvére 
és örökös utóda, Bánfy János, nem foglalta el s nem bitorolja.1 

Makrai Bertalanné Erzsébet, Kendeffi Miklós, János es 
László, Kis-Yárdai Várdai Ambrusné Bánfi Petronella, özv. 
vSerédi Istvánné Klára, Harinnai Parkas stb. alperesek ellen 
1570-ben II. János király itélőlevelet adott ki Mogyorói L. 
Bánfi Pál felperes részére a krasznavármegyei Valkó-vár, 
Nagy falu és Kraszna városok, Váralja, F.- és A.-Jaáz, Bagoly-
falu stb. helységekben levő birtokok és részbirtokok meg 
Magyar-Kaznacs príedium és ezek határjárása, kimérése s 
negyedrészre osztása ügyében. (E per úgy szállott az alpere-
sekre. hogv Bánfi Petronella és Várdai Klára örökbe fogadták 

1 Szqy. 
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Bánfi Iiiirct).11573-ban Báthori István, erdélyi vajda is privilegia-
lis levelet adott L. Bánfi Pálnak s a Bánfi-testvérek t'éríi ivadé-
kainak, mint felpereseknek, Makrai Bertalan neje Erzsébet al-
peres ellen Valkó-vára s a többi birtokok határjárása és ki-
mérése ügyében.2 S (Makrai Bertalan leánya? Erzsébet alperes) 
ellenében be is iktatták Bánfi Pált Valkó-várába s tartozékaiba/' 

Szentgyörgyi Makrai Bertalannak Pósa Péter elleni peré-
ben Báthori Kristóf 1578 november 22-dikén a középszolnoki 
Széplak ügyében azt itéli, hogy a közelebbi gyűlésen Péter 
bizonyítsa be állítását.4 

1808-ban Makrai Jánosnak Hosszú mezon két antiqua és 
egy nova, Ilosván («Erdélyben lakik») egy antiqua, Hídvégen 
három nova jobbágvtelke volt. 

Makrai János 1840 1856. zovánvi, 1856—1866. érszent-
királyi evang. reform, pap, 1861-ben az érszentkirályi evang. 
reform, egyháznak egy virágos szőrabroszt adott. 

Makri János és Mihály, krasznamihályfalvi saját telkü-
kön lakó, adózó nemeseket fölvették a hadi segedelemhez 
való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. 

M a k s a Gáspár Kraszna vármegye követe az 1649 febr. 
18-diki gyu 1 afehérvári országgyülésen.° 

M a k s z i m Tamás, szakácsii saját telkén lakó, adózó ne-
mest fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-
ben összeírt személyek névsorába. Máxin Szilárd (Kosztán) 
1805-ben lovas a szakácsii fegyverfogható adózó nemesek között. 

Malya . Mallya György de Felső-Sembér 1741-ben ho-
magialis esküt tett Közép-Szolnokban. Maja János, László, 
György de Ér-Szentkirály 1771-ben Közép-Szolnoktól nemes-
ségük igazolását kérik." Malya Benjámin krasznamihályfalvi 
nemes 1781-ben homagialis esküt tett." 

1 Bl. fasc. G. nr. 8. — 2 U. o nr. 7. — 3 U. o. nr. 6. — 4 Tört. Tár, 
1898. évf. 346. 1. — 5 Török-magyarkori történelmi emlékek. V. k. 417. lap. — 
t! P. C. Product. 66. 1. — " V. ö. Moja. 
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Manas i . L. Manasses. 
M a n a s s e s . Manasses András és Ferencz. géresi neme-

sek 1781-ben homagialis esküt tettek. 
A Manassy család tagjai 1797-ben Géresen saját telkükön 

lakó egyházi nemesek, vagy más telkén lakó adómentes ne-
mesek. 

Mancz . Mantz István. Maximilián 1847—1848. somlyai 
polgárok. 

Maiiyul Mihály, gardánfalvi urasági tisztet fölvették a 
hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírtak 
névsorába. 

M a r á n János Nyirmonban 1741-ben homagialis esküt tett. 
Marczi . L. Marczin. 
Marcz in . Nagydobai. Martzin István nagydobai nemest 

Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására 
írta ki. Marczin Mihály 1741-ben, Martzi András, adózó nemes, 
1781-ben, nagydobaiak, homagialis esküt tettek. Martzi Mihály 
más telkén lakó, nagydobai adózó nemest fölvették a hadi 
segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek 
névsorába. Martzin József, Mihály, István és András, nagydobai 
adózó nemesek 1805-ben homagialis esküt tettek. 

Margi t László, királydaróczi molnárt fölvették a hadi 
segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek 
névsorába. 

Margi ta i Benedek 1556-ban tasnádi vikárius.1 Miklóst 
az 1650 szept. 4-dikén Tasnádon tartott evang. reform, köz-
zsinat Perecsenbe küldte papnak.2 

M a r g i t á s Demeternek (Mitru) és Jánosnak 1806-ban két 
adózó lakótelkök volt Alsó-Kaznacson. 

Marhát . Bikfalvi Marháth Sámuel 1833-ban zilahvárosi 
szenátor, 1837 körül Sándor is zilahi hivatalnok.3 

1 Bunyi ta i : Schematismus. 377. 1. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 635. lap. 
a Nagy Iván. VII k. 303. 1. — V. ö Bikfalvi 
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M a r i n k a Petre előfordúl az 1805-ben nemesi fölkelésre 
összeírt, kecskésfalvi adózó nemesek közt. Talán a Marinkás-
családhoz való az a Marinka György, a kinek 1806-ban egy 
lakolt antiqua jobbágytelke volt Alsó-Kaznacson. 

M a r i n k á s . 1792-ben Marinkás másként Tzáp Simon és 
Juon ippi s alsókaznacsi lakosok Báthori Zsigmondtól 1594 
febr. 1-sején kell nova donatióval való beiktatásnak hiteles 
mását mutatják be nemességök igazolására.1 

Marinkás Danila, szántói, László, kávási nemesek 1781-
ben homagialis esküt lettek. Danyilát, mint érhatvani saját 
telkén lakó, egyházi adómentes nemest vették föl a hadi 
segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek 
névsorába. 1805-ben (Danila 40 éves) lovas az érhatvani fegy-
verfogható nemesek között. Homagialis esküt is tett. 0 D 

Mariny i János 1819-ben középszolnokvármegyei sebész. 
M a r k o s . 1519 márczius 30-dikán Deésházi István káp-

lánja megveszi özv. Markos Miklósné csögi birtokát Deésházi 
István és Péter számára.2 

Markos (talán Márkus) Gábor babuczai nemes 1805-ben 
homagialis esküt tett. 

Markov ic s . Az 1797-diki összeírás Jákob, Majtek és 
Zálmon körösi, Ferenez pelei zsidókat említi. 

M a r k ó Mihály az utolsó kővár-középszolnoki unitárius 
esperes (1646). 

M a r n a s András 1481-ben tanúskodik a Kárásztelek 
^Kalóztelek) és Kémer között történt rablógyilkosság ügyében.:{ 

M a r o s á n . 1741-ben Mihály Debrenben, György Böős-
házán, 1781-ben Ursz, szélszegi nemes tettek homagialis 
esküt. Az 1797-diki összeírásban egy Ursz, mint nagyszegi 
más telkén lakó adózó nemes, továbbá Farkas (Lup) vicsai 
oláh, János (Vonutz) kucsói gör. kath. kántorok, Demeter 

1 Orsz. Lt. nem. inv. I. 8. Kraszna. — 2 Dl. 36.402. Km. Prot magn . 
pag. 122. nr . t. és pag. 123 nr 1 — 3 Dl. 29.537. 
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tasnádi malommester, az 1805-diki összeírásban Luka, illés-
Falvi és Jákob, vadafalvi szabadosok említvék. 

Marosi . Az 1666 július 4-dikén Szatmár-Németiben 
tartott evang. reform, közzsinat Marosi Istvánt Horvátba 
küldte papnak, ki 1680 körül egrespataki, azután 1705 tájt 
vérvölgyi pap, meghalt Erdélyben,1 György 1792 1797. 
réesei, 1797 1823. lelei evang. reform, pap, e György az 1797-
diki összeírásban is előfordul Leiéből, itt halt meg. 1797-ben 
Józsefné ákosi saját telkén lakó, egyházi adómentes nemest 
említik még. 

Márosi János egrespataki nemest Szilágy-Szegről Közép-
Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására irta ki. 

1805-ben egy Györgyöt gyalogosnak vettek föl a Kraszna-
Mihályfalva községből összeírt fegyverfogható adómentes ne-
mesek névsorába. 1808-ban Sándor, nagyfalusi adózó nemest 
szintén gyalogosnak irta ki Kraszna vármegye. 

Zilahi Marosi Sándor 1837 körül hunvadvármegyei tör-
vényszéki ülnök, 1848-ban az oláhok ölték meg.'2 (Talán egy 
a Zilahon szereplő Marosi Pap családdal.) 

Marosi József 1804 1800. krasznaczégényi evang. reform, 
levita. 

M a r t i n i . L. Márton. 
Marton. L. Márton. 
M a s s a i . 1594 szept. 0-dikán Gyulafi László felszólítja 

Massay Ferencz szilágysomlyai udvarbírót, hogy ne bántsa 
Haraklányi Pált, a kinek vámkerekét levágatta és házából 
«sawat kihaniatta.»8 Kövesden lakó Sarmasághi Istvánnak 
Gyula-Fehérvárt ez évi szepl. 20-dikán kelt s Báthory Zsig-
mond fejedelemhez küldött ama jelentésére vonatkozólag, 
hogy «Báthory Istwan adta volt Paczalt neky és az paczaly 
kilenczed is eöve volt volna,» a fejedelem somlvai «prsefectu-

1 írói működésé t 1. I. köt. 628. lap. — 2 Nagy Iván, VII. k. 335. 1. — 
Nagyv. Muz Bit. 

\ 
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sától, Massay Ferencztől, kér felvilágosítást, a ki ez évi 
szept. 28-dikán, mint somlyói várnagy, parancsot kap Báthory 
Zsigmond fejedelemtől, hogy «Hiereiniasnak, az Báthory Ist-
ván» volt «orgonassának» «valamy ruhaia, keönwev és egyéb 
marhaia ott Somiion» volt, adja k i ; 1 okt. 3-dikán pedig azt 
a rendeletet veszi a fejedelemtől, hogy Gorzófalut, melyet 
«annak eleötte Zilahiul zakaztattunk volt el,» és a melyet 
akkor Kendy Gábornak adott, bocsássa vissza a zilahiaknak." 

Egy tizenhatodik századi oklevél Haraklányi Massay Fe-
renczet meg Haraklányi Massay Eulaliát említi, mint a kiket 
a Czibak-féle birtokokból részesítettek.3 

.Míilíisi György 1679-ben sarmasági evang. reform, pap. 
M a t k ó . Kézdivásárhelyi Matkó István (szül. 1625-ben, 

meghalt 1693-ban) zilahi evang. reform, pap.4 Zsámbár Má-
tyás jezsuitával való vitájáról ismeretes. 

M a t o l c s i . Zilahi Matolcsi Sámuel 1704 május 24-dikén 
kolosi kamaraispán. 

Matoltsi György és Sámuel urak zilahi nemeseket Kö-
zép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására irta ki. 

Matolcsi B.® Pál 1737-ban kémeri evang. reform, pap. 
(«E traktusból kiment.») 

1797-ben a (Matoltsi és Matolcsi) család több tagja Ba-
buczán, Balázsházán és Zölczén, Szécsen és Szoldobágy prse-
diumban kisebb birtokos. 

1806-ban Matoltsi Zsigmondnak négy puszta antiqua meg 
hat lakott és egy puszta nova jobbágytelke volt Porczon. 
1808-ban Zsigmondnak és Eleknek, a kiket gyalogosoknak 
írt ki Ki aszna vármegye, fél kúriájok, három antiqua és egy 
nova jobbágytelkök Kraszna-Horváton, Zsigmond, horváti 
lakosnak egy antiqua jobbágytelke Borzáson, Elek és Zsig-

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 U. o. — Bunyi tay Vincze : A váradi püspökség, 
111 köt. 367. 1 — 4 Nagy Iván, VII. k. 3(i3. 1. — 5 Nagyv. Múz. Bit. e. — 
6 V. ö. Birö. 
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mond, krasznahorváti lakosoknak két antiqua jobbágytelkök 
Paliczkán, Eleknek Récsén egy antiqua jobbágytelke. István-
nak M.-Keczelben tél antiqua jobbágytelke volt. Dániel 1827-
ben mint krasznavármegyei assessor. 1831-ben mint tábla-
bíró van említve. 1833-ban főszolgabíró. 

Matuzlai . 1549-ben György monói (Matwzlaj) és vicsai 
(Matwzlai) jobbágyai egy-egy kapuszámnyi adót fizettek.1 

Talán egy Matuznaival. 
Mnt 

u z u a i . Matuznav Györgv második férje Jakesi Ist-
ván özvegyének, Katalinnak.2 Kovazoi Matuznav Pál pedig 
Kusalyi Jakesi Erzsébet férje (1548).:í 

Matuzna\v György kusalyi jobbágyait egy, szécsi jobbá-
gyait fél kapu után rótták meg adóval, Adon három szegénye 
volt 1549-ben.4 

Nemes Kovazoi Matuznay Pált ekkor azért idéztette meg 
Kusalyi Jakesi Mihály, hogy adja vissza a beregvármegyei 
Kászon stb. birtokról szóló adományleveleket meg a közép-
szolnoki Nagyszeg birtok feléről szóló záloglevelet, a melye-
ket előbb Jakesi Istvánnak, majd Matuznai Györgynek neje Ka-
talin adott át Pálnak átvizsgálás végett és a melyek alapján Pál 
pert indított neje, az említett Mihály nővére, Erzsébet nevé-
ben e Mihály ellen az atyai javakért.5 

Mí'id. 1792-ben Mad Juon, halmosdi lakos, hiteles, de 
nem régi esketéssel kívánja kimutatni, hogy a régi kuruez-
világban Nagyfaluban a templommal együtt minden acquisi-
tionalis s nemességére tartozó levél elégett, s egyébként dona-
tarius volna.6 

Mária. Mada Anna Mái Gábor neje, 1765.7 1792-ben 
Mada Farkas, Péter és János (füzesi lakosok), I. Apafi Mihály 
armalisára hivatkoznak, melyet ez 1679 június 15-dikén adott 

1 Dical. — 2 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 2. nr. 47. — 3 U. o fasc. 2. 
nr. 73. — 4 Dical. — 5 Lelesz, Act. an. 1549. fasc 1. nr. 42. — G Orsz. Lt. ne-
mesi inv I 8 Kraszna 10. — 7 Gencsi-lt. nr . 53ü. 
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Fejérvárt s Kraszna vármegyében hirdettek ki 1 (581 aug. 
9-dikén.1 

1808-ban Máda Simonnak, Tivadarnak (Togyer), Elizéus-
nak (Iliszie) stb.-nek egy és négynyolczad antiqua jobbágy-
telkök, Máda Lung Györgynek kétnyolczad antiqua jobbágy-
telke volt Fűzesen. Mada János, füzesi lakosnak egy nova 
jobbágytelke Oláh-Valkón.2 

Mácli Gáspár 1657-ben krasznavármegvei assessor.3 

Mácjiier. 1837-ben Mágner nemes birtokos Tihón Csákv 
és Nádudvary jogon.4 

Májer Mihály 1790-ben somlyai adózó. 
Májer Demeter, más telkén lakó, csögi adómentes nemest 

fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben 
összeirt személyek névsorába. 1805-ben Tivadar gyalogos a 
csögi fegyverfogható adómentes nemesek között. 

Mák Ferencz 1848-ban zilahi levéltáros. 
Mái. 1765 máj. 6-dikán özv. Mái Gáborné Mada Anna 

a férje halálával hátramaradt halmosdi javak felosztására 
megidézteti Mái Simont, Máriát és Jánost.5 1808-ban Halmos-
don hatnyolczad antiqua jobbágytelket Mái János (Vonutz), 
András (André), Jánosné (Vonutzné) stb. bírt, Badacsonban 
három és háromnegyed adómentes és négy adózó lakótelket, 
öt antiqua jobbágytelket Mái János, Gábor, ifjú János, Deme-
ter, id. Demeter, György, Flóra (Flóris?), ifjú Péter, másik 
Gábor, más János, András (Andre), Gyurka, id. György és 
ifjú György. András adózó nemes felesége jogán bírja a kezén 
levő egy antiquat. A «másik» Gábortól kezdve András ki-
vételével valamennyien «a királyi cassát őrző adózó nemesek.» 
Detrehemben egynyolczad antiqua jobbágytelket Mái István 
(Stefán) adózó nemes bírt. Kraszna vármegye gyalogosok állí-
tására írta ki ezeket, de a legtöbbnek nem volt köntöse s fegyvere. 

1 Orsz. Lt. nemes i invest . I. 8 Kraszna 10. — 2 V. ö. Magga. — 3 Gencsi-lt. 
n r 39. — 4 Hodor K. : Doboka. 551. lap. — 5 Gencsi-lt nr. 536. 
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Málnás i Sámuel 1783 1825. krasznai evang. reform, 
pap (előbb Sz. Nagy István mellett káplán, ennek halála után 
rendes pap), Benjámin 1794-ben bagosi, 1797 1814. ballai 
evang. reform, pap. 1808-ban e Sámuel, krasznai evang. reform, 
papnak Kraszna-Horváton egy, Paliczkán egynegyed antiqua 
jobbágytelke volt. 

M á n Gergelyt (Gligor) és Jánost gyalogosoknak vették 
föl az érszentkirályi fegyverfogható adózó nemesek 1805-diki 
névsorába. Homagialis esküt is tettek. 1808-ban Badaesonban két 
adómentes lakótelket bírtak Mán Péter és id. Flora (Flóris?), két 
adózó lakótelket, két antiqua és egy nova jobbágytelket Mán 
Miklós és István (Stefán). A két antiquát Miklós bírta zálogban 
Szentmarjai Lászlótól. Istvánról megjegyezték, hogy «a királyi 
cassát őrző adózó nemes.» Ezen Istvántól cserében bírt ilt egy 
novát egy nem nemes egyén. Kraszna vármegye gyalogosok-
nak írta ki őket; de nem volt sem köntösük, sem fegyverük. 

Mán János 1861-ben krasznavármegyei aljegyző, 1867-ben 
tszéki ülnök. 

Máinli Ambrus 1485-ben és 1489-ben Kraszna vármegye 
alispánja. Részbirtoka volt Ilosván.1 

Mandi István 1650—1652-ben középszolnoki Szilágy-Szécs-
ben nemes személy. 

Mandi Mihály (de eadem) 1781-ben homagialis esküt 
tett Közép-Szolnokban, falán az a Mándi Mihály, a kit, mint 
ákosi saját telkén lakó, egyházi adómentes nemest vettek föl 
a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt 
személyek névsorába. Mihály és György, ákosi, továbbá Ist-
ván, szakácsii fegyverfogható adómentes nemesek, mint gya-
logosok szerepelnek 1805-ben. Györg y homagialis esküt is tett. 

Mándoki János (40 éves), tasnádi adózó nemest 1805-
ben fölvették a fegyverfoghatók névsorába. 

Máriás . Marjás Jákob, illésfalvi saját telkén lakó. adó-

1 Sz i rmai : Szatmár, 1810-beli II. 152. ]. és Csánki, I. k. 588 1. 
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mentes nemest fölvették a hadi segedelemhez való hozzá-
járulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. 

Az 1805-ben nemesi fölkelésre összeírt illésfalvi adózó 
nemesek közt Máriás Mástvé fordul elő. 

M á r k is Lup, alsószivágyi papot fölvették a hadi sege-
delemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek 
névsorába. 

Márku j. L. Márkus. 
Márkus . Varsolczról a többek között Márkus Fábiánt 

és Lőrinezet is maguk mellé vették özvegy Vajai Borzási 
Györgyné Borbála és fia, Miklós, a mikor elfoglaltak és be-
vetettek Haraklányi Miklós \Tartelek birtokán és nyirsidi bir-
tokrészén tizennyolc/, hold szántót. Ez ellen 1549-ben panaszt 
emel Haraklányi nevében Horváti Peres Gáspár, mire az 
országbíró helyszíni vizsgálatot parancsol.1 

Markus István Nagy-Derzsidán 1741-ben homagialis es-
küt tett. 

Márkus János 1780-ban zilahi választó polgár. Talán az 
a János de Bamotsa, a ki 1781-ben középszolnoki assessor és 
zilahvárosi jegyző. 1781-ben Markus Sámuel és Ferencz, 
zilahi nemesek, tettek homagialis esküt. 

Kecskés/ulni Márkus, másként Ballva Gergelyt (Giigor), a 
kit a eontinua tábla 1781 okt. 3-dikán donatariusnak ilélt, 
előbbi adómentességébe heivezte vissza 1790-ben Közép-Szol-
nok vármegye. 

1797-ben a Márkus nevű családok tagjai Babuczán, Sza-
mos-Újlakon más telkén lakó adózó nemesek, Ferencz Vár-
telken kisebb birtokos. 

1805-ben idősb Márkus Jánost (Von), továbbá Ignáczot, 
Eleket (Alexa), ifjú Jánost, ifabb Jánost, meg Gergelyt (Gliga), 
Simont (Szimion), Miklóst és Gábort, valamint K. Márkus Já-
nost (Vonutz) gyalogosoknak vették föl Babucza községből a 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. H nr. 1. 
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fegyverfogható adózó nemesek közé. A legtöbben homagialis 
esküt is tettek. 

1808-ban Márkus János (Vonutz) és Lukács (Luka) balla-
házi adózó nemeseket is, valamint Márkus-Szabó Mihályt, a 
kinek egynegyed nova jobbágy tel ke volt krasznán, meg Már-
kus-Szabó Zsigmondot, a kinek semmije sem volt. szintén 
gyalogosoknak írta ki Kraszna vármegye. 

Márkus András 1835-ben zilahi seborvos. 
Márkus nemes 1837-ben Farkasmező birtokosa.1 

Márkus Flórián 1861—1862. krasznavármegyei (krasznai 
járási) főszolgabíró. 1862—1863. első alispán, 1869—1870. 
táblabíró. 

M á r m a r o s i . L. Drág. 
Márta. L. Kis (lelei). 
Márton. Márton, dévai várnagy és ispán ellen panaszt 

emeltek Ugrin íia István és Ramatha fia András menyői bir-
tokukért. E Márton ott volt azokkal, kik ebben az üdvben ha-
tárt jártak s ő maga is igényt tartott Lele birtokra.2 1334 
július 4-dikén azt bizonyítja Külső-Szolnok vármegye, hogy 
Márton comes, dévai várnagy ellen a Kaplyon nemzetség-
beli Bagosi János és rokonai Lele birtok elfoglalása miatt 
tettek óvást.:í 

Márton fia János, a kit. valamint ennek a Jánosnak a 
fiait: Lászlót, Jakabot, Pétert, Jánost, Andrást és Mihályt 
1374-ben a váradi káptalan előtt a Szakácsi Erdélyi Gergely 
fia, Jakab azzal vádol, hogy többedmagával az ő Kegye, Sza-
kácsi és Gyúró nevű birtokai területén földet és telket fog-
laltak és határjeleket állítottak fel.4 

Nagy falusi (Nagfalwi) Marthon Mihályt 1461 augusztus 
18-dikán Keczeli Szele László és Márton,5 azután Keczeli Mar-

1 Hodor K.: Doboka, 536. lap. — 2 Szgy. :í Dr. Wer tne r M ó r : Márton 
hunyadvármegyei főispán családja (1333- 13^8.J A Hunyadvármegyei Történelmi 
és Régészeti Társulat Tizenkettedik Évkönyvében, 137—139. 1 4 Nagyv. Múz. 
Bit. — 5 Dl. 36392. Km Prot . E. min. p. 129. nr . 4. 
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thon Mihályt 1467 február 3-dikán Keczeli Szele Balázs és 
László ügyvédjükül vallották.1 

Nagyfalusi Marthon Mihály egyike vala azoknak, a kik 
között 1470 máj. 18-dikán vizsgálatot tartott a szentjobbi kon-
vent a középszolnoki Kerestelek, Csehi és Gyulakuta birto-
kokon elkövetett hatalmaskodásért.2 

Nagyfalvi Marthon János leánya Erzsébet (E. f. J. Marthon 
de Nagfalw) 1490-ben eladta a krasznavármegyei magyar-
keczeli és felkeczeli jószágainak negyedét és a krasznavár-
megyei Horváthon levő részjószágait egészen Keczeli Zele 
Mártonnak és örököseinek örök áron 200 tiszta arany frtért. 
De kötelezte magát, hogy az eladott jószágok ellen netalán 
indítandó törvényes kereseteket saját fáradtságával és költ-
ségén elhárítja.'1 

Az ide tartozó családfa: 

Nagyfalvi Mar thon János 
E r z s é b e t 1490 

— Keczeli Zele László 

T a m á s Borbála 
Mayadi János 

Kalóztelki Marton János 1481-ben Kósa Pállal teljesen 
megegyezőleg tanúskodik a Kárásztelek (Kalóztelek) és Kémer 
között történt rablógyilkossági ügyben.4 

Nagydobai Marthon íia Martini Illés, Csízér Mihály és 
Benedek. Csete Benedek, Gergely és Mihály meg Kisdobai 
Kakas Máté 1440 máj. 15-dike előtt ügyvédeknek vallják egy-
mást, továbbá: Csízér Balázst és Fülöpöt, Sarmasági Igaz 
Miklóst stb. (összesen 14-et.)r' 

Egy 1530-diki oklevél szerint Márton Tamás özvegye, 
Julianna bizonyos középszolnokvármegyei birtokát eladja 
Arvai? Fereneznek.0 Minden bizonynyal özvegy Sarollyáni 

1 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min pag. 17. nr. 1. — 2 Dl. 3U.044. — :í Szgy. — 
4 Dl. 29.537. — 5 Dl. Km. Prot . AB. min. pag. 41. nr . 1. — 6 Nagyv. Múz. Bit . 
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Marton Tamásné Juliannáról van szó, a ki meg előbb Tvú-
kodi Császár Bálint, majd Nagy Albert özvegye, Erzsébet 
megidézik Szodorói Veres Jánost egy szodorói |)uszta jobbágy-
telek elfoglalásáért.1 Ezen özv. Sawlyani Marton Tamásné 
Juliánná többed magával jogtalanul bírta ekkor néhai Szo-
dorói Máté szodorói és keszii részbirtokait, miért meg is 
intették Szodorói János és Tamás.2 

Márton (keresztnévnek látszik) mester, zilahi nemest Kö-
zép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

1741-ben Márton István Vérvölgyről, Márton Mihály M -
Baksáról. 1781-ben Marton András, ákosi nemes, Márton Pé-
ter, vérvölgyi adózó nemes, Marton József de Zsarolyán tettek 
homagialis esküt Közép-Szolnokban. 

Márton József, ákosi nemest Közép-Szolnok vármegye 
1790-ben előbbi adómentességébe azzal a megokolással he-
lyezte vissza, hogy «adómentes nemességben élt és a kir. táb-
lán is donatarius nemesnek ítélték.» 

1797-ben Márton nevű családok tagjai Ákoson, Magyar-
Baksán, Magyar-Csaholvban, Nagy-Monban, Szakácsiban, Szi-
lágy-Szegen és Vérvölgyön saját telkükön lakó, egyházi adó-
mentes, adózó, vagy más telkén lakó adómentes nemesek; 
Ferencz és László krasznaczégényi molnárok, Izrael királv-
daróczi árendátor. 

1805-ben gyalogosok: Ferencz, István és József, ákosi 
feevverfoffható adómentes, János, naevmoni, Sámuel, szaká-Ow O " o«. 

csii, továbbá István, György, Pál és Sámuel, vérvölgyi fegy-
verfogható adózó nemesek, János, szilágyszegi adózó szabad 
állapotú lakos. József és István, ákosi. továbbá Zsigmond, 
magyarbaksai (utóbbi adózó) nemesek homagialis esküt is 
tettek. 

Mártonf i . Martonfi József de Xagy-Enyed 1781-ben ho-
magialis esküt tett Közép-Szolnokban. 

1 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 56. — 2 U. o. 1547. fasc. 3. nr. 44. 
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Mártonfv nemes 1837-ben Farkasmező birtokosa.1 

Mártonfv Márton, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
iparoktatási főigazgatója, miniszteri osztálytanácsos, az Iparo-
sok Olvasatára czímű folyóirat szerkesztője, Récsén született 
1848 márczius 11-dikén. Tanulását Zilahon kezdte. 

Mártonfv Miklós 1861-ben krasznavármegyei irnok." 
M á t é . Mathe Balázs, nagydobai kétharmad (?) telkes ne-

mest 1549-ben 17 dénárnvi adóval rótták meg.3 Máthé Mihály, 
nagydobai nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas 
zsoldos állítására írta ki. 

Máthé Miklós 1697-ben zilahi bíró, Máté János, István 
1781-ben zilahi kraszna-, Mihály, János, Miklós tvúkólutczai 
lakosok, György, katona, és István alszeg-utezai gazdák. 

Máté Bálint, 1721 ápr. 5-dikén Nagy Borbála rátoni örök-
ségét vette zálogba.4 

Máthé István Deésháza község bírája, Petkes András 
deésházi nótáriussal 1774-ben a középszolnokvármegyei Deés-
háza birtok összes lakosainak a nevében hivatalukból ki-
folyólag Balogh Benjamin nagymoni nemest a kolozsmonos-
tori konvent elé küldi egy a községet érdeklő, 1424-ben kelt 
oklevél hiteles másolatának a kikérése végett.5 

1781-ben Máté György és Sándor vérvölgyi adózó neme-
sek, meg MatekisO?) András de Lele, középszolnoki assessor, 
tettek homagialis esküt. Ez utóbbi talán Márta Kis." 

A Máté családok tagjai 1797-ben Deésházán, Szilágyfő-
Keresztúron és Vérvölgyön saját telkükön lakó adózó neme-
sek. 1805-ben gyalogosok: István, szilágyszentkirályi, továbbá 
György, Pál és István, vérvölgyi fegyverfogható adózó neme-
sek. valamint György, István, ifjú István. János, József és 
Sándor, deésházi adózó szabad állapotú lakosok. János, szi-
lágvfőkeresztúri liemes homagialis esküt tett. 

1 I lodor K.: Doboka, 536. 1. — 2 Szgv. — 3 Dical. — 4 Gencsi-lt. nr . 23:5. 
5 Szgy. — u Lásd Kis. 



80 MÁTÉKA. - MÁTYUS. 

Máté nemes birtokost 1837-ben Romlotton is találunk.1 

Máté, erdélyi püspök. L. Erdélyi püspök. 
Mátéka József 1883-tól bürgezdi evang. reform, pap. 
Mátyás . Egy Mátyás nevű nemes 1424-ben a leleszi 

konvent előtt ötvened magával esküt Lesz a Deésházi Menyői 
László érdekében a Kusalyi Jakcsok ellen.2 

Mathias Tamás 1588 június 24-dikén, mint szomszédos 
birtokos, volt jelen, a mikor Kövesdi Sarmasági Miklóst a 
krasznavármegyei Récse birtokába iktatták.3 

1742-diki tanúvallatás szerint Mátyás János fiai: Demeter 
és Gábor — úgy látszik, jobbágyok — húsz év előtt Zaránd 
vármegyébe szöktek el Balázsházáról, a hol Zöleze falu el-
pusztulása után házat építettek volt maguknak.4 

Mátyás István, mocsolyai saját telkén lakó adózó nemes 
1781-ben homagialis esküt tett. A nemesi fölkelők összeírásai-
ban 1797-ben József érkávási,5 Mózes érszentkirályi zsidó, 
1805-ben István, mocsolyai saját telkén lakó, fegyverfogható 
szabados fordúl elő, a ki homagialis esküt is tett, a mikor 
nemesnek van írva. 

Mátyás Dénes 1834-ben krasznavármegyei táblabíró. Sán-
dor 1847-ben és 1848-ban szintén Kraszna vármegyében tör-
vényes derékszék bírája. Mindketten talán Kibédi Mátyusok." 

M á í y u s . A kolozsmonostori konventnek 1449 május 
30-dikán kelt meghatalmazó levele szerint Nagydobai (Nag-
dobai) Mathyws István fia, István ügyvédeknek vallja Csi-
zér: (Chizzer) Fülöpöt, Barthus Györgyöt, Kysdobai Szi-
lágyi (Zylaghi) Mihályt. Kysdobai Sandrinust, Besenyei (Be-
esenewi) Vinczét, Sándorházai Nagy Lászlót. Menyői (Menewi) 
Gebarth Antalt.7 Mátyus István az 17(35 1771. években kö-
zépszoinoki evang. reform, egyházmegyei jegyző. 

1 Hodor K. : Doboka, 531. lap 2 Szgy. — a Orsz. Lt. Gyf. kápt. lev. cent. 
G. 12. — 4 Bl. — 5 V. ö. Maftyéivél. — tí L. ott. — " Dl. Km. Prot. C. min. 
pag. 55. nr. 2. 
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1781-ben Mátyus István, Péter, Pál. királydaróczi neme-
sek tettek homagialis esküt. 

1797-ben a Mátyus család tagjai Király-Daróczon saját 
telkükön lakó egyházi adómentes, Mocsolyán saját telkükön 
lakó, adózó nemesek. 

Kibédi Mátyus Dénes 1781-ben a zilahi járásban reclifi-
cator comissarius, jur. assessor s ugyancsak vele, mint zilahi 
szenátorral is találkozunk. Egy K. Mátyus Dénes 1823-ban 
krasznavármegyei alügyész, 1831-ben assessor, 1833-ban tábla-
bíró, 1835-ben főszolgabíró, 1838-ban kir. pénztáros, Lajos 
1833-ban assessor, 1843 körül árvaszéki ülnök (neje Sebess 
Zsuzsanna), Sándor 1845-ben szolgabíró, Ferencz birtokos,1 

1865-ben útbiztos. 
Mecs. Mécs Dániel, János, Lupuly, Tódor, József, Imre 

és György Benedekfalván 1741-ben homagialis esküt tettek. 
1797-ben Mets János udvarhelyi gör. kath. pap, 1805-ben 
Filep nagvszegi adózó nemes a haza csöndességben való tar-
tására gyalogos. L. még Mercs. 

M e d g y a s z a i András 1741-ben zilahi civis, István 1781 -
ben zilahi (székely-utczai) lakos. 

M e d g y e s , M e g g y e s a l j a i . L. Pok. 
M e d g y e s i . L. Meggyesi s Pok. 
Medi. Medyi Tamást 1459-ben ügyvédjöknek vallották 

Haraklányi Demeter, Haraklányi Báthon János és Haraklányi 
Árva László.2 

Medi István kisgoroszlói jobbágya 1702 április 24-dikén 
kezességet vállalt Gúti Farkas kisgoroszlói jobbágyáért.3 

M e d i o m o n t a n u s István 1638-ban sarmasági ev. ref. pap.4 

M e g g y e s . 1449 máj. 2-dikán a Borzásiak beleegyeznek 
abba, hogy néhai Bozzyasi Megees László Borzás birtokába 
beiktassák Nagydobai Csízér Balázs gyermekeit: Istvánt, Lu-

1 V. ö. N a g y Iván, VII. k. 375. 1. — L. még Kibédi, melylyel egy család. 
- Dl. 36.392. Km. Pro t . E. min . p. 32. n r 1. — 3 Szgy. — 4 V. ö. Felsőbányai. 

Dr. P e t r i Mór : Szilágy vármegye monographiája. VI. 6 
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ciat, Annát, Erzsébetet és Magdolnát, Fülöp fiait: Mihályt és 
Antalt, Anthus Pétert és Sándorházi Mártont.1 — L. még Pok. 

Megcjyesi . Megyesi Sára 1683-ban a debreni evang. 
református egyháznak egy ezüst poharat adott, mely most 
Sz.-Szentkirályon van. 

Medgyesi Sámuelné Kovács Kata 1690 jún. 12-dikén jelen 
volt, mikor Pap Istvánnak átadják a két krasznamihályfalvi 
jobbágyot.2 Egy 1699 szept. 30-dikán Szilágycseh városában 
kelt levél szerint özvegy Medgyesi Sámuelné Kovács Katalin 
450 írtért zálogba adja érszentkirályi, girolti, mindszenti sza-
kácsi, új németi és mihályfal vi részjószágait Szécsi Guthi asz-
szonynak és gyermekeinek Pap Zsigmondnak és Lászlónak 
és Pap Zsigmond nejének Tyukodi Nagy Zsófia asszonynak.:í 

Ér-Szent-Királyt ugyané tájt Horvát-Vid- és Medgyesi-féle 
részjószágok ügyében tartottak tanuvallatást.4 

Medgyesi János 1733-ban és 1741-ben, István 1739-ben a 
somlyai elöljárók közt foglaltak helyet. István 1738-ban Somlyó 
mezőváros hadnagya.5 

Meggvesi György 1754-től szamosudvarhelyi evang. re-
form. pap, meghalt Zilahon eklézsia nélkül. 

Megyesi (mocsolyai 1771, sámsoni 1781). L. Tatai. 
L. még Pok. 
Melit. Melyth Pál 1543-ban Csaholyi Gáspár és néhai 

Csaholyi Imre leányai Anna és Katalin nevében tiltakozik az 
ellen, hogy Csaholyi Farkasnak Pánit, Oláh-, Magyar- és 
Felső-Csaholy és más szatmárvármegyei birtokait Csaholyi 
Péter eladja Pekri Miklósnak.6 

Briberi Melit György (egr.) 1545-ben neje, Csaholyi 
Anna meg Horvát Miklósné Csaholyi Katalin nevében tiltako-
zik az ellen, hogy Csaholyi Gáspár eladja vagy bármi módon 
elidegenítse a m.-, o.-, k.-csaholyi, zölczei, paniti meg más, szat-

1 1)1 Km. Prot. C. min. p. 74. nr . 1. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — 3 U o. — 
U. o — 5 Somlyó-Ujlak levéltára. — í! A váradi káp ta lannak 1543. Vitus és 

Modestus n a p j á n kelt oklevele. GKG. A. I., III. 
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márvármegyei részbirtokokat Chili Pökri Pálnak.' Zechoi Me-
li I György és Ártánházi Bornemissza Boldizsár (egr.) 1546-
ban szerződést kötnek, hogy utóbbi bocsássa vissza előbbi-
nek és nejének, Annának meg Petrityevith Miklósné Katalin-
nak Csaholyi Imre m.-, o.-, k.-csaholvi és zölczei részbirtokait.2 

1568-ban Briberi Melith Györgynek Csaholyi Imre leányától, 
Annától született fiait: Istvánt, Pált és Pétert beiktatják a 
már említett középszolnoki paniti, oláh-, magyar- és közép-
csaholyi és zölczei meg egy szatmárvármegyei részbirtokba.:t 

Melith Györgynek Csaholyi Annától született fia, István 
(egr.) pert folytatott a középszolnoki m.-, o.- és f.-csaholyi, 
paniti, zölczei meg más szatmárvármegyei javakért, a melye-
ket hűtlenség folytán Csaholyi János és Miklós vesztettek 
el, de a per nem vezetett eredményre; e javakat 1570-ben 
Nádasdi Kristóf grófnak adománvozták.4 U<>vanebben az év-O J o^ 

ben ama per is eldőlt, melyet ugyancsak Briberi Melith Ist-
ván (egr,) folytatott Csaholyi Anna leányai, továbbá özv. Kún 
Miklósné Csaholyi Orsolya, Károlyi Györgyné Borbála és ezek 
gyermekei: Péter és Borbála, Besenyei István, Dancsházi Fe-
rencz és Buszkó Mihály, a mely két utóbbira a per átszár-
mazott, meg Hunyadi Sándor ellen néhai Csaholyi György 
és Gáspár paniti. zölczei, o.-, k.-, m.-csaholyi részbirtokaiért. 
E pert Melith nyeri meg, mert az alperesek nem jelentek meg.5 

Briberi Melith György fia, István (egr.) számára 1582-ben ki-
adják azon Ítéletet, melyet özv. Csaholyi Ferenczné Károlyi 
Fruzsina ellen hoztak az itt említett jószágokra vonatkozó 
oklevelek lefoglalásáért.® 

1570-ben Melyth György paniti jobbágyait adóztatták meg, 
még pedig egy kapu után." 

Briberi Melith Istvánt és Pált 1574-ben iktatják be a 

1 Lelesz, Act. n 1545. nr. 42. és u. o. 1558. nr . 15. — 2 U. o. Act. an. 
1546. fasc. 2. n r . 78. — a u . o. Stílt. M. 17. — * U. o. Act. an. 1570. nr . 65. — 
5 U. o. Act. an. 1570. fasc. 1. nr . 22. — G U. o. Act. an. 1582. fasc. 2. nr . 61. — 
" Dical. 

6* 
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középszolnoki Pánit, Oláh- Magyar- és Közép-Csaholy meg 
Zölcze jószágokba.1 Melvth Istvánt és Pált (egr.) 1575-ben 
fiörököseivé fogadja Csaholvi Gáspár ezekben a középszol-
noki és még más vármegyebeli részbirtokaiban.2 Báthory 
Miklós országbíró (iudex curiae) előtt 1583 máj. 8-dikán meg-
jelentek egyfelől Kapi András, Lekcsei Sulyok István, más-
részről Brykei(?) Melytth István és Pál s azt vallották, hogy 
Kapi András és Sulyok István kétszáz forintot tartozott 
volna fizetni nekik, most kijelentik, hogy ha nem tudnak 
fizetni, akkor javaikból szereznek elégtételt.3 

Egyébiránt e tájt egy Melith meg Kapi András, Csáki 
Kristóf. Lónvai István és Károly Mihály is egyezkedik a Csa-
holyiak jószágát illetőleg olyképen, hogy a mi a Csaholyi 
György és Gáspár részjószágából Kapinál lenne, az három 
részre osztandó: egy rész a Kapié, kettő a Melithé.4 

Melith György és íiai: István és Pál (egr.) elvesztették 
hűtlenségi per folytán a paniti részbirtokot, a melyért azután 
per folyt Rátoni Benedek felperes meg Prépostvári Bálint és 
Anna alperesek között. Utóbbiak 1584-ben ki is kapják az ez 
ügyben hozott Ítéletet,5 mikor számukra (Briberi Melith István 
és Pál) őszinte szeretetből örök vallomást tesz Csaholyi Gás-
pár a Csaholyi javakról.6 Istvánfi palatínus levele szerint 
1589-ben Melith István és Pál, a kik Csaholyi Imre unokái 
meg Sulyok István megegyeztek az ismert középszolnoki 
meg más szatmárvármegyei birtokokra nézve.7 

1597-ben Czoborszentmihályi Czobor Mihályné Briberi 
Melit Klára meginteti testvérét, Pált a középszolnoki m.-, o.-, 
és k.-csaholyi, zölczei, meg más, szatmár-, ugocsa-, biliar- és 
beregvármegyei részbirtokok visszabocsátására, melyeket Pál, 
mint Klára gyámja elfoglalt.8 — Egy Briberi Melith Klára 

1 Lelesz, Stat. M. 18. i. és u. o. (1579. évből) M. 18. 2. — 2 U. o. Prot. 22. 
fol. 143. an. 1575. — 3 GKG. A. II. — 4 U. o. A. VII » Lelesz, Act. an. 1584. 
nr. 32. — ® U. o. 1584. nr. 58. — " GKG. C. fasc. VI. — s Lelesz, Act. an. 161L 
nr . 2. folio 2. 
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Albesi Zólyomi Miklós felesége, a ki Csegöldön 1671-ben kelt 
levelével nemes és vitézlő Jeney Jánosnak (neje Tótfalusi-
leány) igaz szolgálatjáért a szilágybeli Somlyó városában, Pe-
recsenben, Magyar- és Felkeczelben, a Mon melletti Újfaluban 
meg Hidvégen levő anyai részjószágait ötszáz magyar forintért 
zálogba veti.1 

1604-ben Melit Pál magyarcsaholyi jószágára egy rótt 
ház után 2 forintnyi adót vetettek ki.2 

Melit Pált és Istvánt (egr.) a középszolnoki és szatmárvár-
megyei birtokok negyed részeért 1611-ben Deres Pálné Ödönfi 
Margit idézteti meg. A megidézett Pál fiai nem jelentek meg; 
ezért a pert Margitnak második férjétől született leánya 
nverte meg.3 

KJ O 
Ez István családja: 

Melit I s t v á n 4 

P á l K l á r a + 161Ü e l ő t t 5 

Chapy Krisztina — Czoborszentmihályi 
1010-hen özvegy Czobor Mihály 

Péter 1610 János 1610 

Melith Péter 1619 decz. 7-dikén jelen volt, mikor Pré-
postvári Zsigmond Bétsey Pálnak adta a felegregyi s szent-
péterfalvi részjószágokat.6 

Egy Bliberv Mellith (és Melith) Györgynek neje Becski 
Zsuzsánna,7 a kinek, mint egy 1676 nov. 19-dikén kelt ok-
iratból kitűnik, szintén joga volt a Báthory-jószághoz.8 

Briberi Melith Zsigmond, Zólyomi Miklósné Melith Klára 
és mások 1688 jún. 21-dikén kijelentik, hogy a Becski-javak-
ból Szántó és Szilvás csak a fiúágat illetik.!) 

M e n s z á r o s . Mensáros Sándor utódai 1797-ben pelei 
főbb, peéri kisebb birtokosok; Sándor oláhkeszii kisebb bir-

1 S z g y - Dical. — 3 Lelesz, Act. an. 1611. nr. 21. folio 2. 4 U. o. 
Act. an. 1610 nr. 26. — 5 U. o. Act. an. 1611. nr . 2 f. 2. — 6 Szgv. — 7 GKG. 
nr . 9. — s Nagyv. Múz Bit. — 0 Nemz. Múz. Becski-lt. 
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tokos. Menszáros Dániel utódai, mint szeődemeteri, Dániel, 
mint nagypaczali kisebb birtokosok vannak említve az ez évi 
összeírásokban. 

Mensáros Sándor, pelei nemes 1805-ben homagialis esküt 
tett. Czímere a pelei evang. reform, templomban látható. 
(Mészáros?) Sándor és neje Sugadi Juliána 1801-ben a pelei 
evangelikus református egyháznak egy csészét adtak, melyből 
leányuk, Teréz, Móricz Sámuelné pótlással tányért készíttetett 
1804-ben. 

Károly 1828 1831. középszolnoki táblabíró, családi sír-
boltja e templom mellett van. 

M e n y h á r t . Menyhárd István 1670-ben somlyai elül járó. 
Perecseni Menyhárt Mihály 1694-ben visszakapja özv. Pere-
cseni Kóka Mihálynétól azon két rétet, melyet ennek a mult 
évben meghalt ura vett volt zálogba.1 

Menyő i . A tizennegyedik század elején jelennek meg 
Menyőn, Leién; Menyő, Nagy-Mon és Deésháza helységekben 
földesurak, Szilágyszegért, Kis-Dobáért perelnek. 1450 lajt 
Bodolótelke vagy Pósatelke pusztán is vannak részbirtokaik. 
1469-ben szerepel a szentkirályi «Menyei dictus» család is.'2 

Menyewi Miklós tia László egyike vala azoknak, kik 
Ugrin íia István és Ramacha íia András menyői birtokai 
ügyében 1330-ban határt jártak.1337 nov. 27-dikén ő, valamint 
Menyewi István Ugrin íia, Ramacsa íia András, János íia Pé-
ter, Pál íia Tamás részt kapnak Lele, Kislele és Cseh (Chery?) 
birtokokból.4 

Menywi László íia, György, valamint Mátyás íia Tamás 
ama szomszédok közt voltak, a kik, mint tanúk, 1388-ban 
bizonyítják, hogy négy birtok iMutos, Szélszeg, Goroszló és 
Turbucza) Aranyos várához tartozik." 

Menyewi Gyebarlh íiát. Tamást 1450 júl. 25-dikén ügy-

1 Szgy. — 2 V. ö. Csánki. I. k, 574. lap. — :í Szgy. — 4 1)1. 31.082. 
5 Wl. 
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védjöknek vallják Kisdobai Szabó István meg Kisdobai Nagy 
István, György és Tamás.1 

A Menewi Demjén fiát, Miklóst 1430 január 29-dikén 
Sándorházi Péter, Tamás, Simon és György vallják ügyvéd-
jükül.2 

A Deésházi Menyői Benedek fiát, Lászlót, a ki 1400-ban 
a Jakesi Jakab és a He . . . fia, János erdélyi vajdának Kénén 
tartott generális congregatióján, mint várbeli proklamátor 
szerepelt, 1424-ben a Kusalyi Jakesi fiai: István és György 
s e György fiai: János, László, Mihály és az említett Jakesi 
István fia, Mihály, Garai Miklós nádor elé idézik, mert 
ez az ő biliokba iktatásuk alkalmával a középszolnokvár-
megvei Deésháza birtok átadása ellen tiltakozott. Deésháza 
birtok az i Léi et szerint a Lászlóé marad, mert öröklés utján 
birtokos olt s ősei is nemesség utján voltak mind birtokosok 
a mire ötven nemes társával esküt is tesz le a leleszi konvent 
előtt.3 Menewi László, a Benedek fia, egyike vala azoknak, a 
kik ellen Menvő birtokban erőszakoskodást követett el Me-
nyői Ramocsa István. 1420 febr. 26-dikán Zsigmond király 
meghagyja a kolozsmonostori konventnek emez erőszakosko-
dás megvizsgálását.4 László 1450-ben tanú a Gsaholyiaknajc 
Tasnád-Szántón elkövetett erőszakoskodásai ügyében.5 

A Menewi Bertalan fiát, Albertet 1430 január 29-dikén 
ügyvédjöknek vallották Sándorházi Péter, Tamás, Simon és 
György.6 Menyewi Bartha fia, Albert meg leányai: Deésházi 
Ferenezné Potentiana és Nagydobai Péterné Skolasztika 1450 
július 26-dikán,7 Menyewi Albert e hó 28-dikán vallanak 
ügyvédeket.8 

Domokost, a László íiát (D. lilius Ladislai de Menyew) • 
1462-ben Lijnémethi Albert stb. birtokba iktatásához jelölik.9 

1 ü l . 36.391. Km. Prot . C. min. p. 112. nr. 5. — 2 Dl. Km. Prot. D. min. 
pag. 108. nr. 4. á thúzva . — 3 Szgy. — 4 Zichy-Okmt., VIII. k. 265. és 266. 1. 
5 Nagyv. Múz. Bit. — G Dl. Km. Prot . D. min. pag . 108. nr . 4. á thúzva . 
7 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. p. 114. nr . 1. — 8 U o. p. 112. nr. 4. — 9 Szgy. 
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Menyewi Adorján unokái, János fiai: László és Pál azon 
felperesek között voltak, kiknek érdekében 1480 ápr. 5-dike 
előtt, a középszolnoki Bodolótelke, máskép Pósatelke birtok 
elfoglalása miatt, a mely birtok a felpereseket örökség utján 
megilleti, perbe idézték Sándorházi Porkoláb Miklóst és 
Lászlót.1 

Tamás íia Péter 1457 jan. 31-dike előtt elvesztette a kö-
zépszolnokvármegyei menyői, nagymoni és deésházi birtokait.2 

Péter ez évi okt. 4-dikén Csehi Péternek vallja örökbe Deés-
házát harminczöt arany forintért. A szereplők: 

1435 máj. 12-dikén Balázs deák íia Barla a maga és anyja 
Dorottya, valamint Lucza nővére és összes testvérei nevében 
eladja 50 frton a középszolnoki Menyő birtokon, Lőrincz fia 
Antal és Gebarth Antal meg ennek felesége Margit szomszéd-
ságában levő ház negyedrészét Dobai Antalnak Gebarth Antal 
és felesége abban való jogának fenntartása mellett.4 Balázs 
deák íia Barla ugyanakkor arra is kötelezi magát, hogy Lő-
rincz íiát Antalt és feleségét a középszolnoki Horgaság (me-
nyői határrész) birtokban két hold erejéig minden perlő ellen 
megvédi5 1442 május 8-dikán Menewi Balázs deák és íia, 
Barla meg Menyői Gebarth Antal ügyvédeknek vallják egy 
mást, továbbá: Csúcsi Demetert, Bályoki Hegen Pétert stb.° 

Menyewi Lőrincz unokája, Antal íia, Benedek azok kö-
zött volt, a kik pert folytattak Szilágyszeg birtokért, de 1437 
jan. 21-dikén megszüntették.7 

Menewi Mihály íia, Gergely elzálogosított egy menyői 
jobbágytelket Bőnyei Nagy Péternek. 1441 október 29-dikén 

1 Dl. 27.939. — - Dl. 15.132. — 3 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. pag. 60. 
nr. 2. és Wl. e. — 4 Dl 27.866. — 5 U. o. — « Dl. Km. Prot. AB. min. p 117. 
nr . 4. á thúzva. — " Dl. 27.867. 

A) Menewi Demjén fí) Chehi Lukács 
Demjén T a m á s f 

Péter Péter 3 
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visszaváltja ama jobbágytelket Péter fiaitól a fenti Gergely 
anyai mostoha nővére, Csúcsi Margit.1 

A kolozsmonostori konventnek 1442 márczius 12-diki 
nyugtató levele szerint András a János által néhai Dobai 
Gebart Demeternek 14 Írtban zálogba adott menyői középszol-
noki birtokrészről a Baksai fiukat s ép Demetert nyugtatja. 

A szereplők: 

A) Menewi Baxai Domokos li) Menewi László C} Menewi A n d r á s 
ü Jáí^i a nyu'tató 2 

D e m e t e r A n t a l S i m o n A l b e r t A n d r á s zálogosító 

1444 júl. 11-dikén János fiát Pált az őt Szilágyszegi Ja-
kab fia Bálint őse révén megillető középszolnoki Szilágy-
Szeg birtok egy kilenczedébe akarják beiktatni, de Szilágy-
szegi László a maga és Imre fia Mihály, Péter fia Pál, János 
lia Pál, Domonkos lánya Bereczkné Dorottya meg Gede lánya 
Pálfalvi Burján Istvánné Veronika nevében ellentmond;' 

Ügyvédjüknek vallják Menyewi Gebarth Antalt 1446 júl. 
11-dikén Szilágyszegi Bereczkné Dorottya és Szilágyszegi 
Lászlóné Anna,4 1449 máj. 30-dikán Nagydobai Mátyus István.5  

Gebärd fiát, Antalt aug. 14-dikén Szentkirályi Imréné Szent-
királyi Erzsébet és Szentkirályi Demeterné Szentkirályi Ka-
talin,0 György fiát, Antall 1450 júl. 26-dikán Szentkirályi Imre 
és neje, Szentkirályi Moldvai Erzsébet,7 Gáspár fiát, Benedeket, 
1446 júl. 11-dikén Szilágyszegi Bereczkné Dorottya és Szilágy-
szegi Lászlóné Anna,8 Menewi Benedeket és Gáspárt 1448 
júl. 16-dikán Keresztúri Kónya Benedek,9 Menyewi Benedeket 
1450 jan. 27—29 között Menyői Bálint és Keresztúri György,10 

Menewi Benedek fiát, Gáspárt 1440 aug. 14-dikén Moni Imre 
meg Deésházi Ferencz és Sebestyén,11 Menyewi János fiának, 
Pálnak neje: Ilona meg Menyewi Benedek egymást kölcsö-

1 Dl. Km. Prot . AB. min. pag. 82. nr . 3. — 2 U. o. pag. 108. nr. 3. át-
húzva. — 8 Dl. 27.652. — 4 Dl Km. Prot . C. min. pag. 16. nr. 3. — 5 U o. 
pag. 55. nr . 2. — « U. o. p. 59. nr. 2. — 7 U. o. p. 113. nr 6. — 8 U. o. p. 16. 
nr. 3. — 9 U. o. pag 39. nr. 1 - 1 0 ü . o pag. 103. nr. 2 — 1 1 U. o p. 20. nr . 1. 
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nősen s másokat,1 1448 júl. 16-dikán Menewi Bálint és neje, 
Árva Tamás leánya, Márta, Keresztúri Lőrincz és fia, János 
meg ennek leánya, Margit, Szőke N. fia, Lőrincz, ennek leánya, 
Erzsébet és ennek férje, Dohai Kún Külöp, Kelemen leánya, 
Orsolya, kinek férje néhai Keresztúri Bertalan volt, Fürmé-
nyesi Máté és leánya, Dorottya meg ennek férje, Fürményesi 
Kánya Tamás szintén egymást kölcsönösen, továbbá: Menyői 
Bálintot, Kún Fülöpöt, Moni Jánost, Sarmasági Andrást, Sán-
dorházi Lászlót, Balázsházi Benedeket, Gáspárt és Mihályt, 
Kávási Pált és Bogáthi Miklóst,2 1448 júl. 16-dikán Bálintné 
tizenegy ügyvédet vall: (Deesházi Sebestyént, Moni Jánost, 
Nagdobai Chvzer Fülöpöt, Nagdobai Mochy Istvánt stb).:í 

Menyewi Bálint és neje, Haraklányi Árva Katalin 1450 júl. 
17-dikén nyolcz ügyvédet,4 Bálint 1450 január 27 29 között 
kilenczet,5 György íiát, Bálintot 1450 jan. 12-dikén Vérvölgyi 
Dénes és János," Bálintot és Sebestyént júl. 26-dikán Szent-
királyi Imre és neje, Szentkirályi Moldvai Erzsébet,7 Menyei 
Sebestyént és Benedeket 1449 jan. 2-dikán Sándorházi Balázs,8 

Menewi Sebestyént 1449 aug. 14-dikén Szentkirályi Imréné 
Szentkirályi Erzsébet és Szentkirályi Demeterné Szentkirályi 
Katalin.9 ez évi június 13-dikán Domokos10 s mások egymást 
kölcsönösen," 1450 júl. 25-dikén Menyewi Domokost Menyői 
Gibart Antal,12 az imént említett Kisdobai Szabó István meg 
Kisdobai Nagy István, György és Tamás,13 júl. 26-dikán Moni 
Imre, Moni Bálint, Moni Egyed, Moni János, Moni Jánosné 
Baksai Szabó Ilona, Vérvölgyi András, Deésházi Sebestyén 

I Dl. Km Prot. C. min. pag. 55. nr. 1. — 2 U. o. pag. 38. nr. 4. 
:l U. o. pag. 39. nr. 3. — 4 Dl. 36.391. Km. P r o t C. min. p. 112. nr. 1. 
5 U. o. p. 103. nr. 2. — 6 U. o. pag. 102. nr. 2. — " U. o pag. 113. nr. 6. 
8 Dl. Km. Prot. C. min. p 47. nr. 1. — 9 U. o. p. 59. nr. 2. — 1 0 U. o. p. 57 nr. 3. 

I I Menewi Benedek 
László 

Domokos 
1 2 Dl. 36.391. Km. Prot. C. min. pag 112. nr. 6. et pag. 113. nr. 1. — 13 U. o. 
pag . 112. nr. 5. 
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és Ferencz, Deésházi Máté s mások, köztük az imént említett 
Menyői Barta családja,1 1459-ben Haraklányi Demeter, Ha-
raklányi Bálhon János és Haraklányi Árva László,2 1459 okt. 
15-dikén Kisdobai Máté." 1450 júl. 26-dikán Menyewi Ador-
ján íia Pál és neje Ilona a Lelei Moyos György leánya, Kwn 
Pál a Demeter nagyapja, Moni Révész Miklós fia Miklós Sar-
masághi Andrást s másokat,'1 1469 okt. 2-dikán néhai Szent-
királyi Menyey Demeter fiai: Ozsvát és Balázs meg Menyői 
Kis Albert eeymást, továbbá Menyői Na<>v Lászlót stb.5 

A kolozsmonostori konventnek 1449 jún. 13-dikán kelt 
óváslevele szerint Domokos saját apját s a Moniakat tiltja a 
középszolnoki Menyő s Deésháza birtokok használatától. 

Domokos Menyei Albertet s fiát 1459 jún. 27(?)-dikén a 
középszolnoki Mon birtok elfoglalásától tiltja.7 A szereplők: 

A) fMenewi László B) f Moni Imre 
(l;ín ;i Iteneriek ti;i)8 — Magdolna 

Domokos László Ilona Agata 
Mcnewi László — Sámsoni Ambrus 

fia Domokos 

Domokos ekkor Deésházát Deshazi Galnak, fiának, Esze 
Istvánnak és Balázsnak tíz arany forintért zálogba vallja.9 

A kolozsmonostori konventnek 1460 jan. 14-diki itéletlevele 
szerint fogott bírák a Menewi Domokos (a László fia) s Péter 
(a Tamás fia) közt vitás középszolnoki Menyő birtokbeli tel-
ket Domokosnak Ítélik.10 

Pál fia Demeter és ennek fia János azok között voltak, 
a kik ellen 1484-ben vizsgálatot tartottak egy menyői birtok-
rész elfoglalása miatt Bogáthi Mihály, Maghi András és Me-
nyői Deésházi Antal javára.11 

1 1)1. 36.361. Km. Prot . C. min p. 114. nr. 1. — - 1)1. 36.392. Km. Prot. E. 
min. pag. 32. n r . 1. — 3 U. o. pag. 62a. nr. 3. — 4 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. 
pag. 113. nr . 2. — 5 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min. pag. 138. nr . 2. — « Dl. Km. 
Prot . C. min. pag. 57. nr. 1. — 7 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min . pag. 54. nr . 2. — 
8 U. o. pag. 54. nr . 1. — 9 U. o. — 1 0 U. o. pag. 74. nr . 1. — 11 Lelesz, B. 
225. f. anni 1484. nr. 25. 
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A kolozsmonostori konventnek 1450 jan. 27-diki levele 
szerint a Menyewi Bálint s Kerezthwri Demjén fiainak korát 
hozzávetőleg meghatározza.1 A szereplők: 

A) Menyői Bálint B) Keresztúr i Demjén 
Péter Mihály András János Péter 

Bálint és neje, Haraklányi Árva Katalin azok között vol-
tak, a kik 1450 júl. 17-dikén tiltakoztak az ellen, hogy Hu-
nyadi János kormányzó Keresztúri Mihálynak és Kelemennek, 
meg másoknak adományozza a középszolnoki Póstelke pne-
diumot." 

Hunyadi János kormányzó, 1452 június 13-dikán meg-
hagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy Menyewi Benedek-
fia, Mihály érdekében tartson vizsgálatot Kis-Doba birtokon, 
melyet Kisdobai Miklós fia György, Nagy Miklós fia István, 
Nagy János fia Tamás és Kisdobai Szabó István elfoglaltak.3 

Menyői Imre deák 1633-ban szolnokvármegyei szolga-
bíró.4 

M e r c s . Merts Tamás (Torna) 1797-ben nagyszegi saját 
telkén lakó egyházi adómentes nemes. Talán egy Mecscsel. 

Mercse . 1797-ben a Mertse család tagjai Ardón, Bene-
dekfalván és Sülelmeden saját telkükön lakó, egyházi adó-
mentes, más telkén lakó adómentes vagy adózó nemesek. 
Benedekfalván Ananiás, oláh pap birtokos és Gyika (György?) 
bérlő. 1805-ben fegyverfogható gyalogosok György, köődi adó-
mentes, Ananiás, Dankucz, Györgyié és Irimie benedekfalvi 
adómentes nemesek. 

M e r k á s Tógyer 1847—1848. somlyai polgár. 
M e s s e r . 1570-ben Messer Gáspár balázsházi jobbágyait 

negyedfél, mihályfalvi, és újnémeti jobbágyait fél-fél kapu 
után adóztatták meg.5 

1 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. p. 103. nr. 1 — 2 U. o pag. 112. nr. 3. 
s Dl. 28.619. — 4 Genesi-lt. n r 1398. — 5 Dical. 



MESTER. MEZEI. 9 3 

M e s t e r . 1797-ben Péter érkávási urasági lovász, Tóbiás 
ákosi zsidó a hadi segedelemhez járulni képesek. 

Meszes i István 1578-ban Bodoló birtoknak Haraklányi 
László számára történt átadáskor mint tanú szerepel.1 

Meszesi László 1857—1874. érkávási evang. reform. pap.2 

Meze. 1806-ban Meze? Jánosnak egy adómentes lakó-
telke volt Márkaszéken. 

Mezei . Érszentkirályi Mezey Márton nemes (M. Mezey 
de Zentkiraly) jelen van 1590-ben Ladmóczi Horváth János-
nak a középszolnoki girolti udvarházba, a mihályfalvi és új-
németi részekbe való beiktatásánál.3 Az ő szakácsii jobbágyai 
tanúskodnak 1594-ben, mikor Bályoki Szénás Zsigmond atyjá-
nak Péternek szakácsii birtokáról Ér-Mindszentre Gencsi Ist-
ván birtokára szökött Péter Bálint nevű jobbágyát ettől vissza-
követeli.4 1621 deczember 16-dikán (ákosi lakos) zálogba ad 
Szakácsy Ferencznek egy szakácsii puszta házhelyet.5 Fia, De-
meter 1629 november 22-dikén harmadízben szólítja fel most 
Rátóti Gyulafi Sámuel Sarolyiáni István nevű tisztviselőjének 
nejét, előbb özvegy Hatvani Jánosné Szakácsy Zsuzsánnát, 
hogy vegye fel az 1629 előtt elzálogosított szakácsii szőlőért 
a 16 frtot.0 

Ér-Szent-Királyi Mezei Lőrincz 1608-ban mint Hatvani 
Gergely ügyvédje szerepel ennek Hatvani János ellen folyta-
tott perében,7 1617-ben középszolnoki szolgabíró, a mikor is 
aláirta azon Ákos városában kelt levelet, mely szerint Hatvani 
János bizonyos rét üevében tiltakozott Kónva János és Mol-
dovai István ellen,8 ekkor Lőrincz és Márton jelentik, hogy 
1611-ben vitézlő Szikszai György az ő ősi birtokaikat az ide-
gen kezekből kiszabadította s Ákoson levő romlott malmukat 
kijavította, ezért ennek 70 írt fejében zálogba adtak akkor 
két ákosi és egy érszentkirályi jobbágyot.9 Most ennek lefize-

1 Szgv. — 2 V. ö. Svájnicz. — a Szgy. e. és Nagyv. Múz. Bit egyko rú 
másolat . — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 U. o. — « U. o. — 7 U. o. — 8 U. o. — 9 U. o. 
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tik a 70 irtot s ugyanezen három jobbágyot zálogba adják 
Szodoray Miklós, középszolnoki egyik alispánnak ugyancsak 
70 írtért.1 Lőrincz 1619-ben esküdt.2 Nemzetes Mezey Lőrincz-
nek Er-Szent-Királyon udvarháza van 1622-ben (április 23.),8 

1623-ban középszolnoki assessor.4 1631-ben Ér-Szent-Királyi 
Szentkirályi István gyámul hagyja,5 1632 nov. 19-dikén ügy-
vivőnek vallja Bályogi Szénás Boldizsár és ennek a felesége,0 

1634 decz. 6-dikán pedig a fejedelem előtt Szécsi Sasi István.7 

1637 előtt zálogba adott egy ákosi telket Szentkirályi Sán-
dornak.8 1657 máj. 30-dikán Szentkirályi Mezey Lőrincz, mint 
középszolnoki nemes szerepel.9 1783 márcz. 9-dikén Zilah 
városában tanúvallatás folyik arról, hogy Szent-Királyon majd 
Ákoson lakott néhai Veres Zsigmond ezelőtt tizenkét, vagy 
tizenöt évvel egy Mezei Lőrincz néven levő armalist a Szatmár 
vármegyében Endréden lakó Mezei Györgynek alattomban, 
gyermekei és atyafiai hire nélkül és akaratjuk ellen átadott-e? 
Az első tanú, Bató György, peleszarvadi lakos, körülbelül 
negyvenkét éves. azt vallja, hogy ezelőtt mintegy tizenkét 
évvel csakugyan említette ő előtte néhai Veres Zsigmond, — 
ki akkor Szentkirályon, tanú édes anyjának házában lakott, 
még pedig panaszképen, hogy ő az Endréden lakó Mezeinek 
bizonyos armalist adott volna át. A második tanú Bató 
Györgynek a felesége, Beke Báchel azt vallja, férjétől Bató 
Györgytől hallotta volt, hogy néhai Veres Zsigmond adott 
volna Endréden lakó Mezeynek valami levelet és azzal neme-
sedett volna meg; egyébiránt az ipa öreg Bató Márton többet 
mondhat erről, a mennyiben — mint többször látta — néhai 
Veres Zsigmonddal sokszor ittak és mulattak együtt és mú-
latás közben diskuráltak, azonképen Mezeivel is vagy két 
alkalommal. Tanúnak azonban nem lévén akkor arra gondja, 
miről, miről nem beszéltek, megmondani nem tudja. A tanu-

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 ü. o. — 3 U. o. — * Szgy. — 5 U. o — 
6 Nagyv. Múz. Bit. — * U. o. — 8 U. o. — 9 U. o. 
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vallatást azután 1783 máj. 20-dikán Ér-Szent-Királyon foly-
tatták Török Ferencznek birtokán, mely alkalommal harma-
dik tanú Bató Márton, körülbelül hetvenöt éves, azt vallja: 
az armalist, mielőtt néhai Veres Zsigmond Mezeinek átadta 
volt, saját szemeivel látta. Az armalis Mezei névre szólt. Ne-
gyedik tanú, Fazekas Mihály, ötvennégy éves, vallomása szerint 
húsz esztendeje körülbelül annak, hogy néhai Veres Zsig-
mondnál olyan Mezei névre szóló armalist látott; magától 
Veres Zsigmondtól pedig azt is hallotta, hogy ez Mezeinek 
átadta azt az armalist: «produkáljon véle, ha lehet, azután pedig 
adja vissza.» Sőt Veres a tanú lován is járt át Endrédre 
Mezeihez az armalisért kialkudott fizetésért, de nem kapta 
meg sem a fizetést, sem az armalist. Mezei egy levelében azt 
írja Veresnek, hogy: «Most az armalisért igért 50, vagy 60 
forintokat nem teljesíthetem, Kedves bátyám Uram, hanem 
rövid idő múlva megküldöm.»1 

Miklós de Mezew, koznichi (Kazrtacsi) birtokos, 1341-ben, 
a mikor Dancs mestert és fiait Zovány birtokába, mint állító-
lag a Valkó várához tartozó birtokba beiktatják, Jakabbal, a 
Sadan fiával együtt tiltakozik, mert, — mint ők állítják — 
a Berekjó folyó mellett elterülő egyik darab földrész (szántó 
és rét) az ő birtokukhoz, Kaznacshoz tartozik." 

Mezei Mihály úr előtt 1648 szept. 6-dikán hűséget fogad 
két szakácsii jobbágy.3 Mihály, 1651 márcz. 23-dikán, mint 
középszolnoki szolgabíró szerepel, a mikor egy hatvani job-
bágyért vállalnak előtte kezességet.4 

Mezei Mihály, zilahi nemest Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Sámuel zilahi 
nemes 1741-ben homagialis esküt tett. György, István, Já-
nos, Mihály és Sámuel 1781-ben zilahi, kraszna-utczai 
lakosok. 

Nagylaki Györgyné Mezei Zsófia, mátészalkai lakos, el-

1 Szgy. — 2 Dl. 3422. — a Nagyv. Múz. Bit. — 4 U. o. 
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zálogosított öt ákosi jobbágyot 102 forintért Szilágyi Istvánné 
Belényesi Juditnak 1669 márcz. 11-dike előtt.1 

Mezei István í717-től vérvölgyi evang. reform, pap, meg-
halt Nagy-Dobán. 

Mezey György egyike azoknak, a kik 1772 okt. 15-dikén 
eladják ezerkétszáz magyar forintért a Girolt faluhoz és liléd 
praediumhoz való jogukat Wesselényi Farkasnak, de oly fel-
tétellel. hogy a Wesselénviek csak fiágon bírhatják azokat, a 
leányágtól pedig az eladók utódai visszaválthatják.2 

Mezey István 1776-ban (talán középszolnoki) ügyész.3 Egy 
István 1791-ben középszolnoki assessor. 

A Mezeiek 1797-ben Diósadon, Kis-. Nagy-Dobán és Vár-
telken kisebb birtokosok, a szoldobágypraediumi Ursz saját 
telkén lakó, egyházi adómentes nemes, 1805-ben István és 
József, nagvdobai adómentes, Mihály szilágyfőkeresztúri és 
István szilágykövesdi nemesek homagialis esküt tettek. 

Mezey nemes 1837-ben birtokos Vármezőn.4 

József 1829 1836. középszolnoki assessor, talán Hosszú-
mezei. ki 1837 körül alszéki ülnök,5 1847-ben (ifjabb József) 
középszolnoki táblabíró. 

István 1830-ban árvaszéki bíró, 1835—1841. alszolgabíró, 
1841-ben táblabíró Közép-Szolnokban. Talán Hosszúmezei.6 

Sándor 1831-ben középszolnoki assessor, 1833 és 1841 
közt tiszteletbeli. 1837-től helyettes aljegyző. 1839-ben tábla-
bíró. 1844—1847. alszolgabíró; kétségkívül Hosszúmezei.7 

Hosszúmezei Mezei Charitas és László 1837 körül kö-
zépszolnoki birtokosok.8 

Sámuel 1839-ben középszolnoki esküdt. 
József 1847—1848. somlyai polgár. 

1 Szgy. — a Orsz. Lt. Km. conv. fasc. M. nr. 25. (27 fiók). — :í Szgy. 
4 H o d o r : Doboka, 519. 1. — 5 Nagy Iván, VII. 459. — (í Nagy Iván említ egy 
Hosszúmezei Mezei Istvánt, ki 1837-ben középszolnoki szolgabíró. — VII. k. 
459. 1. — 7 U. o. — Nagy Iván mint középszolnoki szolgabírót említi 1848-
ból. — 8 U. o. 
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Albert szül. 1844 aug. 14-dikén Nagv-Dobán, 1807-ben 
középszolnoki tiszteletbeli aljegyző, telekkönyvvezető, 1808-
ban ügyvéd, azután törvényszéki bíró, 1881-ben budapesti 
táblai, 1891-től kúriai bíró. 

M e z ő Mihály 1741-ben Közép-Szolnokban tett homa-
gialis esküt. 

Mezőcjyáni. Mezewgianv László 1543-ban középszol-
noki szolgabíró,1 mikor az ő (Mezewgvany) mindszenti job-
bágyait három kapu után adóztatták meg.2 1546-ban a Köböl-
kúti János unokái között létrejött osztozkodásnál volt je-
len/' 1549-ben már (Mezeogyanv) özvegyének girolti jobbágyai 
fizettek egy kapuszámnyi adót,4 a mikor az özvegy részén 
egy szegényt találtak Mihályfalván.5 1553-ban ennek mihály-
falvi jobbágyait két kapu után adóztatták meg.0 

1570-ben Mezewgvany Miklós girolti jobbágyai fizettek 
egy kapu után.7 Giróti Mezőgyáni Miklós 1580-ban ellent-
mond, mikor Ladmóczi Horváth Jánost a girolti, mihályfalvi 
és újnémeti birtokrészekbe akarják beiktatni.8 1588-ban a 
maga (N. de Mezeogianv) és Bagossy János neje Krisztina 
érdekében többedmagával pert indít Ladmóczi Horvát János 
ellen az itt említett birtokokért, Báthori Zsigmond Ítélete 
szerint 300 magyar frtot, Mihályfalva és Girolt ötödét s Uj-
német felét kapják." Kz évi jún. 25-dikén Csompáz Dorottyá-
nak néhai férje Mindszenti Nagy Lukács mindszenti udvar-
házába.10 1590-ben Ladmóczi Horváth Jánosnak a girolti ud-
varházba, mihályfalvi és újnémeti részekbe való beiktatásá-
nál volt jelen (N. Mezeogianv de Girot).11 

Mező-Gyula i . 1751 május 13-dikán idősb és ifjabb 
Mező-Gyulai András átveszik Pándi Erzsébet és testvérbátyja, 
László krasznai, varsolczi, lecsméri, czigányvajai és bor-

1 Dical. — - U. o. — 3 N a g v v . Múz Bit. XVII. s zázadbe l i máso l a tbó l . 
4 D i c a l — 5 U. o. — 6 U. o — " U. o. — 8 N a g v v . Múz. Bit. 9 Szgy. 
1 0 Nagvv . Múz. Bit. — 11 Szgy. és N a g v v . Múz. Bit. e g y k o r ú máso la tbó l . 

Dr. Pf. t iu Mór : Szilágy viirmegye monographiája. VI. 
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zási javait oly föltétellel, hogy a nevezett Pándiakat gondozni 
fogják.1 

Mécs . L. Mees. 
M< ii iesági . 1784-ben Menesághv István és Györgv meg 

Csoknyai György megegyeznek a lelett, hogy visszaszerzik 
Ippi Bidcskúti Imrétől a középszolnoki Balázsháza, Tasnád, 
Ákos, Szakácsi, Tasnád-Szarvad, Puszta-Szent-Miklós, Új-Né-
met, Orbó, Magyar- és Oláh-Csaholy, Zölcze, Csány, Szeő-
demeter, Szuna, Tövised, Ér-Szodoró, Ér-Hatvan, Ér-Kávás, 
Kis-Paczal, Mindszent, Girolt, Csög, Benedekfalva. Kis-Deb-
reczen, Zálnok és a krasznavármegvei Almás, Sírmező bir-
tokok negyedét.2 Meneságy György a Bányai Sámuellel, Me-
nesági István pedig a Gönczi Györgygyei eme javak ügyében 
kötött szerződésöket ekkor felbontják.3 

Nagy Iván a Ménasági székely eredetű családot említi.4 

Mérni János deák és Mérai Tamás azok között vannak, 
a kiket 1430 ápr. 20-dikán ügyvédeinek vallott Gál. vicsai 
plébános.5 

M é s z á r o s Ferenczet 1670-ben a somlyai elüljárók közt 
találjuk, József 1847—1848. somlyai polgár. 

Mészáros Ferencz és István vérvölgyi nemeseket Közép-
Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Várvölgyön 1741-ben ilj. István s András, 1781-ben István 
s János (adózó nemesek) tettek homagialis esküt. Az a Mé-
száros Pál, a ki a szatmárvármegyei Berében lakott, s a ki 1755 
nov. 18-dikán Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyít-
ványt kap: Vérvölgyön atyai, Nagy-Dobán anyai ágon bírt.6 

Mészáros Pál 1704 179(5. kövesdi evang. reform, pap. 
Gen. Mészáros János 1797-ben peéri főbb birtokos, Jó-

zsef nagymoni. Ferencz, István és János vérvölgyi, saját tel-

1 Orsz. Lt. Km. conv. N. R A fasc. .1. nr. 4. ; 35. iiók. — 2 Lelesz, Act. 
an. 1784. nr. 35. ; prot . folio 37. — U o nr. 34., prot . l'olio 36. 4 Nagy 
Iván. VII. k. 413 lap — 5 Dl. Km Prot. I). min pag . 121 nr. 6. — 0 V. Test. 22 1. 
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kökön lakó adózó nemesek, Pál tasnádi, más telkén lakó, 
adózó nemes; Ursz kelenczei kántor. Ferencz, István és Já-
nos Vérvölgyről, Pál (ekkor 44 éves) Tasnádról az 1805-diki 
összeírásban is előfordulnak, mint fegyverfogható adózó ne-
mesek, midőn még János (Mészáros), érszentkirályi, József, 
nagymoni, Pál, szilágyszentkirályi, Bálint, vérvölgyi fegyver-
fogható adózókat (gyalogosok) vették föl. János, érszentkirályi 
nemes homagialis esküt lett. 

M é z e s . Mézes Mihály és Kardos György 1630-ban záí-
noki (Szalnoki) lakosok kezesek Mézes Jánosért, a kit Tasnád-
Szántón a vásárban megfogtak valami orzásért.1 

M i h á l c z . Gelenczei. Mihácz, más helyt Mihálcz Elék 
1824-ben krasznavármegyei assessor. (Mihálcz és Miháltz) 
1831—1842. táblabíró, (Miháltz) 1847 1848. törvényes derék-
széki bíró. 1848-ban árvaszéki ülnök," 1861-ben levél- és per-
táros/' 

M i h á l k a . L. Mihályka. 
M i h á l y István és János kisdobai nemeseket Közép-

Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki, 
Kis-Dobán 1741-ben János és Péter, 1781-ben, mint idevaló 
adózó nemesek, Mihály, György, István, Pál, András és József 
tettek homagialis esküt, 1797-ben a család több tagja saját 
telkén lakó, adózó nemes, 1805-ben szintén adózó nemesek 
Mihály István, három György, Mihály, Márton, Péter, László, 
József, Sámuel, András, János és idősb János ugyancsak itt: 
1805-ben Mihály Pál. újnémeti adómentes nemes, mint gya-
logos fordul elő a fölkelők névsorában, a ki szintén tett ho-
magialis esküt. 

11". Mihály Mihály 1781-ben zilahi tyúkól-utczai lakos. 
Mihály Ferencz 1867-ben középszolnoki esküdt. 
Mihály, mindszenti. L. Mihályi. 
Mihályfnlv i . Mihályfalva, Girolt és Szakácsi helységek-

1 Szgv. — - Nagy Iván, VII. 4(>8. — :í Szgy. 
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ben, s a hozzájuk tartozó: Potyásztelke (Potyász), Ilédtelke 
(Iléd. ma liléd) pusztákon földesurak.1 

Mihályfalvi László 1435-ben elfoglalta György, erdélyi 
püspöknek Nagyfalu birtokát, (valószínű, hogy Ér-Kisfaluról 
van szó.)2 

1464 márcz. 29-dikén Mihályfalwi László leánya Ráskai 
(vagy Rajkai) Sebestyénné Ilonának középszolnoki mihálvfalvi 
birtoka Darahi Lászlót illeti, az országbíró tehát meghagyja 
a kolozsmonostori konventnek, hogy Darahit iktassa be.3 1465 
febr. 18-dikán már arról értesülünk, hogy Mvhalfalwi László 
leánya. Rajkai Sebestyénné Ilona kezén van Mihályfalva bir-
tok egynegyede, a mely Darai Lászlót és Istvánt illeti, a ná-
dor tehát azt rendeli a kolozsmonostori konventnek, hogy 
ezeket iktassa be.4 

Mihályfalvi György 1450-ben tanú a Csaholyiaknak Tas-
nád-Szántón elkövetett erőszakoskodásai ügyében." 1458-ban 
(Georgins de Mihalfalwa) panaszt emel Mátyás király előtt, 
hogy Báthori András és István fegyveres kézzel berontottak 
girolti (gerothi) jobbágyai közé, s azok közül sokat akaratjok 
ellenére elhurczoltatván Szent-Miklósra és Majténvra, neki 
nagy kárt tettek. Mátyás rendeletére a váradi káptalan a leie-
ket megidézi. Mihályfalvi kárát megtéríttetik s a pernek vé-
get vetnek.6 Mihalfalwai Györgyöt 1459 szepl. 15-dikén Ilosvai 
Gelberth László,7 1468 jan. 28-dikán (Myhalfalwai GvörgyötV 
Szakácsii Mihály vallotta ügyvédjéül8 

A Mvhalfalwai György krasznamihályfalvi jobbágyai 20 
frt 2 dr adót, Mihalfalwj Pál girolti jobbágyai 4 Irt 1 dr adót 
fizettek 1475 körül.9 

Benedeket <B. de Myhalfalwa) 1481-ben királybiztosnak 

1 Csánki. I. k 574. 1. — 2 A gyfehérvár i kápt. 1089-diki á t i ra tában. Bl. 
fasc. LL — V ö. e m ű IV. köt. 117. lap 3 1)1. 27.909. — 4 Dl 27.911. -
5 Nagyv. Múz. Bit. — 6 Szgv. és Gencsi-lt. nr . 70. más. — 7 1)1. 36.392. Km. 
Prot E min. pag. 58. nr. 1 — s 1)1. 3(5.393. Km. Prot. F. min. pag. 40. nr 1. — 
9 E m ű I köt. 177 1. 
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jelölik Szentkirályi Benedek pőréinél.1 1492 előtt több helvt 
birtokos, így a középszolnokvármegyei Mihályfalván." 

Mátyás király 1489 május 5-dikén meghagyja a kolozs-
monostori konventnek, hogy Bewnvei János feleségét Kata-
lint. néhai Mihálfalwai György lányát, atyjának középszolnoki 
Mihályfalva, Szakácsi, Girolt, Illédtelke és Potyásztelke birto-
kaiba vezesse;1 

1491 május 5-dikén a kolozsmonostori konvent előtt 
Mihalfalwi Anna, Wjjnemethi Lászlőné Mihályfalva, Girolt, 
Potvász, liléd s más középszolnoki, továbbá bihari birtokait 
200 aranyon Bewnvei Jánosnak adta el.4 

Néhai Myhalfalwai Péter néhai özvegye, Márta és íia, 
néhai György elzálogosították Mihályfalva és Girolt birtoko-
kat meg Ilédtelke praediumot Szakácsi Istvánnak és nejének. 
Krisztinának. E javakat 1493 jún. 14-dikén Ilosvai Jeromos 
visszaadja Bőnvei Jánosnak, a ki a fenti György leányának, 
Katalinnak a férje.5 

Mihályfalvi András 1629-ben nagymoni evang. reform, 
pap, kit az ez évi jún. 17-dikén Váradon tartott közzsinat 
küldött." 

Mihályfalvi Mátyás 1652-ben tasnádszarvadi evang. re-
form. pap.7 

Azzal a Mihályfalvi T. Györgygyei, a ki 1657-ben a deb-
reczeni evang. reform, főiskolában subseribált, itt contrascriba, 
később Tasnádon találkozunk.8 

M i h á l y i . Mihály István, nemes ember. 1639-ben tanú 
Görcsöni Serédi Istvánnak a Közép-Szolnok vármegyében 
kapott birtokaiba való beiktatásánál.'" 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe a mindszenti Mihállv-csalá-

1 Szgy. — a U. o. — 1)1. 27.963. — 4 Dl. 27.970. — 5 Dl. 36.398. Km. 
Prot. M. min. pag 136. nr . 1. — 6 Tört. Tár, 1898. évf. 628. lap. — 7 U. o. 
<>37. lap — s Dr. Borovszky S a m u : Debreczeni írók és Tanárok 1588—1700. 
Irodalomtörténeti Közlemények VIII. évf.) 14. 1. — 9 Szgy. 
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dót. a mely Kővár vidékéről származott be ezen megyébe és 
nemessége bizonyítására Kővár vidékéről 1774 jún. 7-dikén 
nyert bizonyítványt mutatott fel. 

1805-ben Mihail vi Tivadar (Tógyer, 52 éves) László (50. 
éves) és János (51 éves), mindszenti adózó nemesek tordúlnak 
elő a fegyverfoghatók névsorában. Tivadarról megjegyezték, 
hogy «erőtelen.» Ugy látszik éhhez s nem a Mihály-családhoz 
tartozik az a Mihály Demeter (Mitru), mindszenti nemes, a 
ki ekkor homagialis esküt tett. 

Mihályi Pál, hites assessor a XYIII-dik század közepe 
táján középszolnokvármegyei (peéri) kommisszárius (Diószegi 
Sámuel mellett). 

M i h á l y k a . Mihálka Farkas, dabjoni, Mihályka Gábor 
mocsolyai nemesek 1781-ben homagialis esküt tettek. Mihályka 
Vaszit i\'aszij) gyalogosnak vették fel az 1805-ben összeírt 
dabjoni fegyverfogható adómentes nemesek névsorába. 

M i k a i . M i k ó i . Mikai János fia Lőrincz neje Dorottya 
fivéreitől Szentkirályi Lénárd Bálint és Miklós fiaitól 1422 
szept. 27-dikén hozományul kapja a szolnokvármegyei szent-
királyi puszta telket.1 

Mikoi Máté 1493 máj. 2-dikán a középszolnoki Nagydoha 
birtokbeli puszta telkét Mykoi Mihály, (a ki a néhai Mvkoi 
János fia) dobokavármegyei szentmártoni puszta telkével el-
cseréli.2 

Mykay János egyike vala azoknak, kiknek 1575 szept 
18-dikán S. Báthori István meghagyta, hogy Hatejti Gyulafi 
Lászlót különösen a Békés Gáspár ellenében tett hűséges 
szolgálataiért iktassák be a középszolnoki Inó és Kis-Goroszló 
meg a dobokavármegyei Őrmező, Füzes és Szent-Péter bir-
tokokba. melyeket Károlyi László hűtlenségbe esésével el-
veszített/' 

M i k e . Keresztúri. 1449 aug. 18-dikán Kereszthwri Mvke 

1 Dl. 27 853. — 2 Dl. 36.398. Km. Prot . M min. p. 128. nr . 1. — 3 GKG. A. II 
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Balázs; Keresztúri Kónya Márton; Keresztúri Tamás; Keresz-
túri Kelemen; Keresztúri Pál; Keresztúri Nagy Lőrincz ; Ke-
resztúri István és Keresztúri Keres Mihály kölcsönösen ügy-
védeknek vallják egymást, továbbá: Keresztúri Mihályt, Moni 
Jánost slb.1 1450 júl. 17-dikén s aug. 16-dikán Kerezthwri 
Mvke Balázs, Révész Imre, Mihály, Kónya Márton,2 Vérvölgvi 
Miklós, Keresztúri Nagy Antal fia Lőrincz s mások társasá-
gában vall ügyvédeket,3 július 17-dikén azok között volt. a 
kiket Mindszenti Pelbárt és társai eltiltották attól, hogy Hu-
nyadi János kormányzó adománya alapján elfoglalják a kö-
zépszolnoki Póstelke pnediumot/1 Kétségkívül tollhibából van 
írva a esalád ugyanekkor Kerezthwri (iorkenek. E Görke 
fiának, Lőrincznek leánya, Erzsébet és férje, Kisdobai Kún 
Fülöp szintén ügyvédeket vallanak,5 s tiltakoznak az ellen, 
hogy Hunyadi János kormányzó Keresztúri Mihálynak és 
Kelemennek, Keresztúri Kónya Benedeknek és Mártonnak, 
Keresztúri Nagy Lőrincznek és Dénesnek, Barta Tamásnak, 
(iái fiának, Fereneznek, Víg Jánosnak, Révész Mihálynak és 
a most említett Keresztúri Mike Balázsnak adományozza az 
ugyancsak most jelyzett, Postelke prsediumot." 

Gsánki egynek tekinti ezzel azt a Mikó, illetve Mikói-
családot, mely Nagy-Dobán bírt.7 

1549-ben Myke Mihály, keresztúri egytelkes nemes 25 
dénárnvi adót fizetett.s 

Mike János, csehi nemest Hadadról Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 1722-ben 
(Szilágycsehi Mike János) Közép-Szolnok vármegyének egyik 
hites assessora és nemes személy.'!) 1725 nov. 15-dikén az ő 
(nemzetes Mike János, Közép-Szolnok vármegye assessora) há-
zánál vállaltak Szilágy-Csehben kezességet gróf Gyulai István 

1 1)1. Km. Prot . C. min . pag. 60. nr . 3. — 2 U. o. pag. 112. nr . 2. 
:í U. o. p. 114. nr . 5. — 4 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. pag 112. nr. 3. 
5 U. o. nr . 1. — « U. o. nr. 3. — " Csánki, I. k. 574. 1. L. Mikai. — 8 Dical. -
9 GKG. A. fasc. XX. és C. fasc. XIII. 
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két sz.-csehi jobbágyáért.1 1747-ben is Közép-Szolnok vár-
megye egyik assessora." majd e tájt középszolnoki kommisz-
szárius (Kis-Dobai Dobai Pál mellett). 

1741-ben Mike Zsigmond. János, Miklós, Sámuel és 
György, 1781-ben János. id. s ifj. Zsigmond, Ferencz, István, 
valamennyien szilágycsehi nemesek, 1741-ben még Ferencz, 
középszolnoki commissarius, 1781-ben még György, mocso-
lvai saját telkén lakó adózó nemes, továbbá Mike István de 
Altorja, középszolnoki assessor tettek homagialis esküt. 

1797-ben a Mike-családnak Sámsonban kisebb birtokos, 
Sz.-Csehben, Moesólyán saját telkökön lakó adózó s ez utóbbi 
helyt még egyházi adómentes s más telkén lakó adómentes, 
Leiében saját telkén lakó adómentes tagjai említvék. 

Az 1805-diki összeírásban a következő tagjai: József, 
másik József. Mihály, Pál és Zsigmond moesolvai adómentes, 
Györgvné, moesolvai, Zsigmond, lelei adózó nemesek, továbbá 
Ferencz, István, János, Mihály, Sámuel és Zsigmond adómen-
tességet nem élvező, szilágycsehi járásbeli, szabad állapotú 
lakosok; (az adózó nemeseken kívül mind gyalogosok). Közü-
lök a moesolvai adómentes nemesek homagialis esküt is 
tettek. 

Mike István perecseni birtokos, a szilágy somi vai járás-
nak 1902 szept. 30-dikától szolgabírája, Nagy-Bányán (1854-
ben) született. 

M i k e s . Gróf Mikes Mihályt Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben két lovas zsoldos állítására írta ki : szükség szerint 
pénzzel való adózásra. Ardón a gróf Mikes urak ardói job-
bágyai vállaltak kezességet 1725 júl. 7-dikén Marosnémeti 
Gyulai István örökös jobbágyáért ifjú Pataki Mihálvért. a kit 
Hadad várában letartóztattak.3 1733 jan. 21-dikén két gróf 
Mikes-részre való jobbágy tanúskodik a náprádi eklézsia föld 
tárgvában gróf Gyulay István számára tartott tanúvallatáskor. 

1 GKG. C. fasc. XVI — 2 U. o. B. fasc. XIII—XV. — :í U. o. C. fasc XVI. 
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E jobbágyok egyike széplaki, kinek vallomása szerint az oszto-
záskor Mikes részre jutott a széplaki jószág. Osztoztak pedig a Mi-
kes-. Gyulai-, Macskási-, Toroczkai-és Bethlen-családok.1 Néhai 
gr. Mikes Eerenez utódainak náprádi, sz.-újlaki és ardói jobbá-
gyai és zsellérei azok közölt voltak, a kik ez évi június 10-dikén 
gróf Gyulai Istvánnak Mészáros András nevű, sz.-csehi örökös 
jobbágyáért négyszáz magyar forintig vállaltak kezességet." 

Gróf Mikes Antal náprádi jobbágyai 1758 ápr. 12-dikén 
mint alperesek állottak szemben gr. Gyulai Istvánnal Náprá-
don az úriszék előtt.* Egv 1766 nov. 16-dikán kelt okirat 
szerint nov. 13-dikán Mikes Antalt is felszólították, hogy a 
Lekcsei Sulyok György középszolnoki főispán magvaszakadté-
val Cseh vár- és városból meg a hozzátartozó falvakból reá 
eső birtokot adja vissza a kincstárnak.4 1766-ban gr. Zabolai 
Mikes Antal, monói nagyobb tényleges birtokos a monói 
Mocsár-erdő határát illetőleg Marosnémeti gr. Gyulai József, 
Széki gr. 1 eleki Sámuel, gr. Bédei János, Baranyai József és 
Ótves Sándorné Béldi Klára monói közös birtokosokkal állott 
perben.' 1766 ápr. 30-dika előtt tartott tanuvallatás szerint a 
monói Mocsár-erdőt gróf Mikes, Toroczkai, Gyulai és néhai 
Kemény Sámuelné birták majorságul Kapi-részen; fele a 
Mikes-családot, fele az utóbbi hármat illeti.0 

Mikle . 1477-ben Sugatagi Mikle János cserében kapta 
a ma már szolnokdobokavármegyei, akkor középszolnoki 
Szurduk-Kápolnokot Bélteki Drágfi Miklóstól némely mára-
marosmegyei jószágokért.7 

Mikle László kiruai nemest Kusalyról Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Mikle Tódor, ú j németi lakos, 1771-ben Közép-Szolnoktól 
nemességének igazolását kéri.8 

1 GKG. C fasc. XIV 2 U. o C. fasc. XVI. — 3 U. o. A. fasc. X. -
4 U. o. A. fasc. XV—XVI — U. o. A. fasc. VII. — 11 U. o " Gsánki, I. k. 
574. 1. — » P. C. Product. 140.. 228. 1. 
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1791-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe a) az érszentkiráliji Mikle-
családot. a mely beigazolta, hogy vérségi kötelékben áll ama 
Mikiékkel, a kiket ezen vármegyében 1775 május 17-dikén 
adómentes donatariusoknak nyilvánítottak ki. b) Mikle János, 
krasznaczégényi nemest, a ki Kővár vidéke continua tábláján 
1780 jún. 20-dikán donatariusnak bizonyult. 

1797-ben Mikiéket Ér-Szentkirályt, Ér-Hatvanban (János 
kántor), Kraszna-Czégénvben és Új-Németen találunk; saját 
telkükön lakó adómentes, más telkén lakó adómentes, vagy 
adózó nemesek. Az 1805-diki összeírásban Tivadar, György, 
ifjú Tivadar, továbbá János, Szilárd (Kosztán), Fülöp és itjú 
János, krasznaczégényi, János, új németi adómentes, továbbá 
János és Mihály, érszentkirálvi adózó nemesek említvék. Az 
érszentkirályiak és az újnémeti, valamint a krasznaczégényiek 
közül Tivadar, ifj. Tivadar, Szilárd (Kosztán), György és Já-
nos homagialis esküt is tettek. 

M i k l ó s . Itt említem meg Miklós, erdélyi kanonokot, a 
ki 1378-ban szolnoki főesperes és a meszesvidéki Tasnád 
generális vikáriusa.1 

Miklós nevű családdal az Érmelléken s a Meszesen túl 
mindössze két ízben találkozunk. 

Miklós István, szeődemeteri urasági kulcsárt fölvették a 
hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt sze-
mélyek névsorába. 

Miklós nemes 1837-ben birtokos Pósán.2 

M i k l ó s i . 1559-ben Miklósv Benedek és Pál keresztúri 
nemesek tanukként szerepelnek a Bodon és Csiglen nevű erdők 
hovatartozásának megállapítása végett tartott nyomozásnál.3 

Miklósv József 1807-ben szilágysomlyói róm. kath. pap, 
előbb a keleti nyelvek tanára volt a váradi papnevelőben, 
azután krasznai alesperes, végre kanonok. 

1 Szgy. — 2 I I o d o r : Doboka, 523. 1. — 3 Nagyv. Múz. Bit. 
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Miklósi József 1818-ban krasznavármegyei árvaszéki bíró. 
AliLod. L. Kökénves-Radnót. 
M i k o l a . Szamosfalvi M. Farkas 1580-ban Bősházai Bősházi 

Menyhért ügyvédje; Báthori Kristóf előtt egy levelel mutat 
fel, mely szerint Ferdinánd király Drágfv Bertalannak bereg-
vármegyei Bene, Nagy- és Kis-Musaly és Oroszi, meg közép-
szolnoki Kusaly és Szér birtokaira vonatkozó levelet erősített 
meg Drágfy Gáspár íia György érdekében. Ferdinánd emez 
oklevelét átírja, megerősíti, és Bősházai Bősházi Menyhért-
nek, a György fiának, Literátus Ferencz unokájának kiadja 
Báthori Kristóf.1 

Mikola Mihály, ákosi lakos, nemessége igazolásának ügye 
folyt 1774 szeptember 15-dikén, deczember 16-dikán Közép-
Szolnok előtt. Elutasították, fölebbezett. 1781-ben egy Ó-Tordai 
Mikola Mihály, továbbá Mikola József középszolnoki asses-
sorok.2 1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helvezte előbbi adómentességébe az ákosi Mikola-családot, a 
melynek nemességét megállapította a kir. tábla is és a mely 
család a kir. tábla Ítéletét 1782 febuár 5-dikén ezen vár-
megye continua táblájának bemutatta és csak ezután került 
volt az adózók közé. 1797-ben János, József és Mihály, ez 
utóbbi kettő kétségkívül az imént említettek, ákosi saját tel-
kükön lakó, egyházi adómentes nemesek. Józsefet és Jánost 
gyalogosoknak vették föl az Akos községből 1805-ben összeírt 
f e g v v e r f o g h a t ó adómentes nemesek névsorába. József homa-

DJ O 
gialis esküt is tett. 

Mikola György 1790-ben som I va i adózó. 
Mikoh t i Tamás és András, László fiai (Th. et A. íilii 

L. de Mykola) 1481-ben panaszt emelnek Báthori István 
országbíró előtt, hogy Nagy András és Helena úrnő a közép-
szolnoki kalai jószágukra betörtek s ott raboltak. Báthori 
István utasítására a szentjobbi konvent szerez elégtételt.3 Egy 

1 Szgy. - P. C Product. 552 s köv. 1. — :í Szgy. 
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Mikolai András magánál tartott a szatmárvármegyei Tótfalu 
és Gécz birtokokra vonatkozó iratokat, a miért 1490-ben 
vizsgálatot tartottak ellene Darab János fia Kristóf és Selendi 
János részére.1 

M i k ó . 1549-ben Myko (Myklos) Tamás, lelei egytelkes 
nemes 25 dénárnyi adót fizetett.2 

1568-ban Mikó Ambrusnak megparancsolta János Zs., 
hogy a dobokavármegyei Galponva nevű birtokon puhatolja 
ki, hogy e birtok mi részben maradt Szucsáki Thomory De-
meternél;' 

Lelei Miko Balázs, középszolnoki nemes egyike vala 
azoknak, kikhez S. Báthori Kristóf azon rendeletét intézte 
1577 ápr. 29-dikén, hogy Gyulafi Lászlót iktassák be a közép-
szolnoki Nagy- és Kis-Babocza, Kolbászfalva, R edefalva és 
Somos birtokokba, melyeket János Zsigmond is neki adott 
volt.4 

Orosz fái Mikó Istvánné Kabós Zsófiának 1630-ban joga 
van Varsolcz falu Apró nemesek részé-hez.5 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe a magyarcsaholyi Mikó-
családot, a melynek tagjai közül Mihályt és Andrást 1777 
okt. 2-dikán adómenteseknek, a többit pedig armalistáknak 
itélte a kir. tábla. 1781-ben ugyancsak András és Mihály s 
rajtok kívül még József, István és László, magyarcsaholyi 
nemesek, tettek homagialis esküt. 

1797-ben a Mikó-családnak Kr.-Mihályfalván és Magyar-
Csaholyban kisebb birtokos, saját vagy más telkén lakó 
adómentes nemes tagjai vannak. 1805-ben M.-Csaholyról Mikó 
Istvánt (28 éves), Dánielt (26 éves), Pált <34 éves). Józsefet 
(30 éves), Miklóst (38 évesi és Ferenczet (40 évesi gyalogosok-
nak írták ki. Istvánról megjegyezték, hogy «taxásföldön» lakik, 

1 Leleszi conv. 1). 1 lő. f. anni. 1490. nr . 14. — 2 Dical. — :í Szgy. 
4 GKG. A. fasc. I—III. — 5 Nagyv. Mii/.. Bit. 
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a többiekről pedig azt, hogv «birtokos»-ok. Sándor (25 éves) 
lovas. Valamennyiükkel, valamint még Lajos, idevaló nemes-
sel találkozunk a homagialis esküt tevők ez évi jegyzékében. 

Mikó Imre gróf és báró Radák Istvánné szül. Rhédei 
Klára grófnő 1864-ben a tasnádszántói evang. reform, egyház 
építését segítették elő. Hídvégi Mikó Anna gr. ennek az egyház-
nak a szószékre díszes szőnyegei adott. 

Mikói . L. Mikai. 
Miksa nemes 1837-ben Fosán birtokos.1 

Mi le. Somi vá i Mile János 1741-ben krasznavármegyei 
nemes személy. Id. s ifj. Mile János 1790-ben somlyai adózók. 

Mile János és fiai János és Mihály, somlyai lakosok 
1797-ben Báthori Gábor fejedelemnek 1608-ban nyert arma-
lisat; Balotzi Nagy András, palatínusnak 1607-ben Mile Ger-
gelyt megnemesítő levelét mutatják tol.2 

Mihály és János gyalogosoknak említvék a Somlyóról 
1808-ban összeírt adózó nemesek névsorában. 

Mile József 1847-ben és 1848-ban somlyai nemes. 
1791-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-

helyezte előbbi adómentességébe Mile József, tasnádi nemest 
azon az alapon, hogy vérségi kötelékben áll azon birtokos 
armalista Miiekkel, a kik Bihar vármegyében beigazolták 
nemességöket. Kétségkívül ő tett (ugyancsak 1791-ben) homa-
gialis esküt Közép-Szolnokban s ugyancsak ő az a Mile Jó-
zsef, más telkén lakó. tasnádi adómentes nemes, a kit föl-
vettek a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben 
összeirt személyek névsorába, 1805-ben 61 éves, a mikor a 
tasnádi fegyverfogható nemesek közé azon megjegyzéssel írták 
ki gyalogosnak, hogy «gyenge erejű». Homagialis esküt is tett. 

Mihály, a ki Tasnádon 1850-ben körülbelül 65 éves korá-
ban halt meg, sokáig volt a tasnádi nemesek hadnagya. Csa-
ládfája : 

1 Hodor : Dnhoka, 523. 1 — - Orsz. Lt. nemesi invest. I. 8. Kraszna 10. 
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I. Mihály f 1850 
Rikfiihi /suzsánna 

II. Mihály, 75 éves f 1880 
— Guthy Amália 

III. Mihály sz 1851 
— Müller Veronka 

Erzsébet Margit I rma 

III. Mihály 1881-ben zilahi kir. aljárásbíró, 1888-tól szi-
lágysomlyai járásbíró, 1896-tól kir. Ítélőtáblai bíró czímmel 
és jelleggel. 

A somlyai és tasnádi Mile-családok a biharvármegyei 
Szerepről származnak, hol a családnak ma is sok tagja lakik. 

M i l l e r János 1868-ban kárásztelki róm. kath. pap, a 
tóttelki parochiából jött, alesperes, Pecze-Szőlősre ment át. 

Milner József girókutai zsidót fölvették a hadi terhek-
hez járulni képesek 1797-diki összeírásába. 

Mindszent i . 1391. évi február 17-dikén tanuként sze-
repel bizonyos peres ügyben Mendszenthi László a Bagus íia 
Zoliink vármegyéből.1 1409-ben Mihály íia István, András fele-
sége Anna, Pál leányai Anna és Margit, és utóbbi Anna íiai 
Pál és Péter (a Mindszenti család tagjai) részére, Mindszenti 
Miklós fia László és András íia János ellen, Mindszent (és 
Jakabos) birtokbeli földek és termés elfoglalása tárgyában,2 

1418-ban M. András fia János, Bálint íiai. László, Miklós, 
Pelbárdi György, Máté íia Jakab, János íiai, Ambrus, Mihály 
részére, Szentkirályi Jakab Íia István, Miklós íia György, Pé-
ter fia Erne, Simon fia Leusták, és Simon ellen a Szentkirály 
birtok határában elfoglalt földek iránt vizsgálat folyt.:s 

Mendzenthi Péter királyi emberül jelölve 1418-ban a 
mikor a középszolnoki Béltelek, Muskó és Kovácsülése bir-
tokokba beiktatják a Szentkirályi-családot.4 

Jánost Zsigmond király ugyancsak királyi emberül 
jelölte ki. 1427 máj. 23-dikán, a mikor a középszolnoki Kő-

1 Gr. Károlyi-lt., I. 450. 1. — 2 Lelesz, M. (>4. f. nr. (5 — :í U. o. M 84. 
f. 18 nr. 58. — 4 U. o. Stat. S. 149. 
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lös birtokot Körösi Jánosnak és társainak adományozta.1 

1430 márcz. 6-dikán ügyvédjének vallotta Sámsoni Gergely.2 

Mvndzenthi Györgyöt is királyi emberül jelölte Zsigmond 
1429 júl. 26-dikán, a mikor Csaholvi Jánosnak és Lászlónak 
adományozta Panitot, F.-Csaholyt stb.:í 

Gergely, László, Albert és Benedek 1450-ben tanuk a Csaho-
Iviaknak Tasnád-Szántón elkövetett erőszakoskodásai ügyében.'' 

Menthzenthi (Mendzenthi) Pelbártot 1450 jan. 2 7 - 2 9 
között Menyői Bálint és Keresztúri György,5 1459 október 
4-dikén Bélteki Drágfi Miklós és neje, Jakesi Erzsébet ügy-
védjöknek vallják/' 1450 július 17-dikén többedmagával ő 
(Mentzenthi Pelbart) vall ügyvédet,7 mikor (Menczenthi Pel-
bart) tiltakozik az ellen, hogy Hunyadi János kormányzó 
Keresztúri Mihálynak és Kelemennek, Keresztúri Kónya Be-
nedeknek és Mártonnak, Keresztúri Nagy Lőrincznek és Dé-
nesnek. Barta Tamásnak; Gál fiának, Ferencznek, Víg János-
nak, Révész Mihálynak és Keresztúri Mike Balázsnak adomá-
nyozza a középszolnoki Póstelke prsediumot 8 Benedek, Albert, 
Mihály és László fia Pelbárt azok között volt, a kiknek érde-
kében 1454-ben vizsgálatot tartanak Bályoki Szénás Péter íia 
Szilveszter ellen a Mindszent birtok határjárása alkalmával 
történt fegyveres ellenállás miatt.9 

Benedek (B. de Menthzenthi 1458-ban Mihályfalvi György-
nek és a Báthoriaknak a pőrében.1" 1481-ben (Mindszenthi B ) 
Szentkirályi Benedek stb. pőrénél királybiztos.11 

Tamás deák egyike azoknak, a kik a középszolnoki Új-
Német birtokról elhajtottak tizenhat tehenet s a kik ellen 
ezért 1460-ban vizsgálat folyik Üjnémethv Albert érdekében.12 

1 Zichy-Okmt. VIII. k 325. és 320. 1. — - 1)1. Km. Prot. I). min. p. 109 
nr . 5. — a Zichy-Okmt., VI II. köt. 390. és 391. 1. * Nagyv. Múz. Bit. 
5 Dl. 36.391. Km. Prot. C. min. p. 103. nr . 2. — Dl. 36.392. Km. Prot. E. min 
p. 60. nr. 1. — 7 Dl. 36.391 Km Prot. C. min pag. 112. nr. 1. — 8 U. o. pag. 
112. nr. 3. — 9 Lelesz, M f. ann i 1454. nr. 48. — 10 Szgy. — 11 U. o. — 1 2 Le-
lesz, U V. 64. f. anni 1460. nr. 30. 
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Mindzenthi Bálint királyi emberül jelölve 1493-ban. a 
mikor Ilosvai Jeromost beiktatják Girolt és Illédtelke birtokok 
felébe.1 

Antal egyike azoknak, a kik elverték a középszolnoki 
Úsztató birtokon a jobbágyokat és a kik ellen ezért 1494-ben 
vizsgálatot tartanak Almosdi Csire Tamás érdekében." 

Mendzenthi Péter 1512—1521. középszolnoki alispán.:í 

A Mindcenti Péter mindszenti jobbágyait egy kapura becsül-
ték 1549-ben.4 

A váradi káptalan 1532 pünkösd előtt való pénteken kelt 
levele szerint Mindszenthi Szerafin Bélteki Drágfi Gáspár sze-
mélyében tiltakozik az ellen, hogy Kusalyi Jakcsi Mihály el 
akarta foglalni Csehet a váradi káptalannal és királyi ember-
rel egy itélet alapján a szomszédok meghívása nélkül, de a 
csehi bíró a jobbágyokkal elűzte őket.5 A Myndzenty Szerafin 
zálnoki jobbágyait hat, a csalánosiakat (Myndzent\v) és mind-
szentieket (Mindszenti) négy-négy, a csögieket (Myndzenthv) 
pedig csak egy kapuszámnyi adóval rótták meg 1543-ban.° 
Szerafin leánya Hatvanv Jánosné Katalin (1588).7 

Myndzenthv (Myndzenty. Mindcenti, Mindzenti) Aba mind-
szenti jobbágyait 1543-ban három, a mihály falviakat egy. 
1549-ben a mindszentieket két, a giroltiakat egy, 1570-ben 
pedig a balázsháziakat két kapuszámnyi adóval rótták meg. 
Mindzenthi Abaeuk 1553-ban középszolnoki (III.) szolgabíró.8 

Myndzenty Boldizsár mindszenti jobbágyait 1543-ban egy 
kapu után adóztatták meg.9 Boldizsártól <az Imre fia, testvére 
Katalin. Gencsi Mihályné) 1548-ban negyedet követelnek a 
mindszenti anyai javakból Gencsi Mihály leányai.10 

Nemes Mindzenti György sámsoni jobbágyait 1549-ben 
két kapu után adóztatták meg. Ugyanekkor két nemesi udvar-

1 Lelesz, Stat. J 76 — 2 Lelesz, C. 225. f. anni 1494., nr. 6. — :t Szgy., 
Gencsi-lt. nr. 6., Gr K -lt., III 126. 1. — 4 Dical. — 5 GKG. C fasc. XII. — 

Dical. - " Bl. fasc. JJ . — 8 Dical. — !» U. o. — Lelesz, Act. an. 1548. 
fasc 5. nr. 62 
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házat is találtak i(t a fenti Mindszenti részen.1 Myndzenty 
György 1550-ben mint egyik alperes szerepel, a mikor meg-
járják a néhai Sámsoni Gergely és Mihály sámsoni birtok-
részét és átadják Bőnyei Mátyás felperesnek. A birtokleirás-
ban említvék: a fenti Mindszenti itteni udvarháza és tarto-
zékai. a mely udvarházban egykor Cherghe? Imre lakott és 
a mely most a Mindszentié meg a Szentmarjai Gáspáré,2 

Mindcenti Kristóf mindszenti jobbágyait három kapu-
szám nyi adóval rótták meg 1549-ben.:í 

Myndzenthv Kristóf özvegyének balázsházi jobbágyai két 
kapu után fizettek adót 1570-ben.4 

Myndzenthv Ferencz girolti jobbágyai egy kapu után 
adóztak ekkor,5 e (Mindszenti Mindszenty) Ferencz királyi 
ember Ladmóczv Horváth Jánosnak a girolti, mihályfalvi és 
újnémeti birtokrészekbe 1586 és 1590 között történt beikta-
tásánál.0 a hol Imre, Sándor és Bálint nemesek (E. A. et V. 
Mindzenthy) meg János is jelen vannak.7 

Ferencz özvegye Pohárnok másként Pilisi Petronella 
egyike azoknak, kik 1588-ban Bőnyei Ferencznek girolti, 
mihályfalvi és újnémeti jószágaihoz jogot tartottak.8 

Gábornak, Lászlónak és Ferencznek mindszenti jobbágyai 
(meg János mindszenti nemes) 1585-ben tanúskodnak a Genesi 
Miklós másként Genesi Csöghy Miklós, Genesi László íia ré-
szére Sződemeteri K. János ellenében Mindszenten tartott 
tanuvallatásnál.9 Szunai Mindszenty Lászlót királyi emberül 
jelölik ki 1586-ban a Brinyeknek egy hatvani birtokrészbe 
való beiktatására.10 

Mindzenthy Jánost (egregius) és nejét, Pillissy Erzsébetet 
1548-ban és 1564-ben beiktatják a középszolnoki Szuna rész-
birtokba.11 János 1558-ban Közép-Szolnok vármegye alispánja.12 

1 Dical. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad B. nr . 54. — 3 Dical. — 4 U. o. — 
5 U. o. — G Nagvv. Múz. Bit. " Szgy. és Nagvv . Múz. Bit. e g y k o r ú máso -
la tból . — 8 U. o. e. 9 N a g v v . Múz. Bit. — 1 0 U. o. — 11 Lelesz, Stat. P . 
nr . 149. és M. nr. (il. — 12 Nagvv . Múz. Bit. 

Dr. P e t r i M ó r : Szil/így varmegye ínonograpliiája. VI. & 
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E (Mindzentlw) János szunai jobbágyait 1570-ben három, 
keszii jobbágyait egy kapuszámnyi adóval rótták meg.1 A Já-
nos leányai: Anna. Borbála és Erzsébet szintén azok közül 
valók, a kik 1588-ban Bőnvei Ferencz »irolti. mihálvfalvi és 
újnémeti jószágaihoz jogot tartottak,2 a mint ezt már Fe-
renczre nézve előbb is említettem. Mindszenthy Sárának, 
mint nejének, továbbá Pilissy Erzsébetnek Mindszenthy János 
özvegyének az érdekében Peley Gáspár 1588-ban többedmagá-
val pert indít L. Horvát János ellen.:: 1604-ben a Mintzenty 
Jánosné girolti és mindszenti jószágaira vetettek egy-egy rótt 
ház után 2—2 forintnyi adót.4 

Mindszenti Mindszentv Bálint jelen van Csompáz Do-
rottyának néhai férje Mindszenti Nagy Lukács mindszenti 
udvarházába való beiktatásánál 1588-ban.5 a mikor Sándort 
fejedelmi emberül jelölik.<; Mindszentv István Gábor íia pedig 
ellentmondott.7 

Mindszentv Krisztina Bagosi Jánosné (1588).8 

1607-ben Mindszenti Benedek és neje Bán fi Anna részére 
kimentek Szécsi Kata most Prépostvári Zsigmondné ellen 
Nagy-Almásra és utóbbitól azt kérték, hogy Almás várát a 
hozzátartozó Felső-Rajtolcz, Berchee, Molduanfalva és \ rár-
mező kolozsvármegyei, továbbá Balázsháza, Galgó, Ti hó. 
Kettősmező, Banika, Paptelke stb. dobokavármegyei jószágo-
kat adják vissza Mindszentinek s feleségének, de tagadó vá-
laszt kapnak, mire Szécsi Katát a fejedelmi táblára idézik." 
Gvulaíi László elzálogosította Almás várát Mindszenti Bene-O 
(leknek háromezer forintért, de aztán hatalmasul elfoglalta, 
a miért 1612-ben per folyik.10 

M i o n r e s k ü ( ? ) 1554-ben Myonreskw? Sebestyén lelei 
jobbágyait egy kapu után sem lehetett megadóztatni.11 

1 Dical. 2 Nagyv. Múz. Bit. — :í Szgy. — 4 Dical. — 5 Nagyv. Múz. 
Hit — « U. o. — 7 U. o. — s U. o. — 9 GKG. és U. o. A fasc XVII. - 10 U. o. 
11 Dical. 
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Mii'on Lázár más telkén lakó sülelmedi adózó nemest 
fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben 
összeírtak névsorába. 

M i s k e Pál, andrásfalvi lakosnak 1808-ban hat antiqua 
jobbágytelke volt Seredenben, negyed kúriája és harmadfél 
antiqua jobbágytelke Petenyén. > 

Miske nemes 1837-ben birtokos Pósán.1 

Miskei . 1470-ben jogot tartanak Szilágyszeg bizonyos 
részeihez; decz. 27-dikén Mátyás király meghagyja a kolozs1 

monostori konventnek, hogy Miskey László fiát, Domonkost 
iktassa be néhai Gedő Szilágyszeg birtokrészének felébe, a 
mely amazt öröklés utján illeti.2 

Miskolcz . (Myseouch, Myskouch. Miscoucii, Miscouz.) 
E nemzetség Panyitfi-ágából való Miklós 1285-ben az atyjá-
tól Panyit, Szörényi bántól szerzett krasznavármegyei Bagos 
falu felét több parasznvai (Perezna Perecsen?) nemesnek aján-
dékozta.8 

Miskolcz i . Az 1001 decz. 6-dikán Báthoron tartott ev. 
ref. közzsinat Miskolczi Istvánt tán a mi Pelénkre (Peliensis) 
küldte ki papnak.4 

Miskolczi Márton 1671-ben zilahi evang. reform, sacel-
larius. Az 1071 jún. 7-dikén Debreczenben tartott közzsinat 
küldte5 

Miskolczi Gáspár 1678 1680. szilágysomlyói evang. re-
form. pap. Egy Jeles Vadkert czímmel állattani munkát írt 
Franzius vittembergi tanár latin munkája után. 

Miskóczi István 1741-ben krasznavármegvei nemes személv. Ow/ J 

1797-ben a Miskotzi család több tagja Kr.-Mihályfalván 
más telkén lakó. adózó nemes, Miskolczi András pelei evang. 
reform, iskolamester. 

1 H o d o r : Doboka, 523. 1. — 2 Dl. 27.922. — 3 V. ö. K a r á c s o n y i : A Ma-
gyar Nemzetségek, II k 367 368. 1. - 4 Tört. Tár. 1898. évf. 624. 1. — 5 U. o 
>647—648. 1. 

8 * 
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1806-ban Miskótzi Sándornak két lakott antiqua és egv 
lakott nova jobbágytelke volt Kémeren. 

Mezőtelegdi Miskolezy Lajos 1875 1876. Kraszna, Közép-
Szolnok, később Hajdú vármegye főispánja, neje Kölcsey 
Klára. Biharvármegyei eredetű birtokos nemes család, régi 
családi nevök Csulyák. 

A család nemzedékrendje a XIV. század végén élt Mis-
kolczi Chulák Györgytől levezethető. I. István, a ki 1708-ban 
halt meg, somlyói várkapitány.1 

Misle i István 1635-ben etei evang. reform pap. az ez 
évi június 17-dikén tartott váradi közzsinat küldte." Misley 
Mihály 1680-ban érmelléki esperes. 

Mi t a i . Mythai Éliás 1378-ban Miklós, erdélyi kanonok, 
szolnoki főesperes és tasnádi generális vikárius nevében állít 
ki oklevelet/' 

Mocsi , nagydobai. L. Ma esi. 
Mocsi (Mócsi) Gergely 1701-ben szeéri. előbb vagy később 

diósadi, 1713-ban vérvölgyi. 1720-ban szilágyszentkirálvi evang. 
reform, pap. 

M o c s i r á n . Motsirán András (André), szélszegi saját tel-
kén lakó adózó nemest fölvették a hadi segedelemhez való 
hozzájárulásra 1797-ben összeírtak névsorába. 

M o c s o l y a l . Az Imre íiai (az egyik András) 1345-ben 
osztozkodnak a szolnokvármegyei Diósad (Od) és Mocsolya 
birtokokon a váradi káptalan rendeletéből az Adi (Od) János 
fiaival és unokáival.4 Az Imre fia. András 1349-ben perel 
Diósad (Od) birtok felett a határ miatt az Odi (Adi) János 
fiaival: Jánossal, Betserrel, Guthtal és Lukácscsal s a Gutli 
fiaival: Jánossal és Lászlóval.5 

1357-ben a nagyváradi káptalan Machalai Imre íia. Ba-
lázs számára írja át a Sarmaság birtok határolásáról kiadott 

1 Nagy Iván, VII. 514. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 632. lap. — :í Szgy, — 
4 Szgy. (Egv XVIII századi másolat u tán . L. III. k. 296. 1.) — 5 U. o. 
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oklevelének azt a részét, mely a Sarmaság és Mocsolya kö-
pött levő határokat jelzi.1 

1414 nov. 15-dikén Macholai Mihály gyermekei a (külső-
szolnokvármegyei) Mocsolvához tartozó Csetetere (Cheteberi?) 
nevű birtokrészt ajándékul kapják örök időkre Addi(?) János 
fiától Lászlótól rokoni szeretetből ennek fivérei: György, 
János és Balázs nevében is." Az itt szereplők: 

Macholai Mihály 

István László Benedek Mihály Miklós Borbála Agnes 
Y l i l — Macholai Her- — Macholai 

dely Miklós 14 14 Herdelv János 4 

Ü l i 

Mocholai Gergely egyike vala azoknak, a kik 1441 decz. 
4-dikén eltiltották Od birtokuk jogtalan visszatartásától Ödi 
Pétert meg Kusalyi Jakcs Györgyöt és ifjú Lászlót.5 

Muhulai Benedek és Iwachun 1450-ben tanúk a Csahor 
lyiaknak Tasnád-Szántón elkövetett erőszakoskodásai ügyében.8 

Moezolay Ambrus egyike vala azoknak, a kiknek érde-
kében 1476-ban vizsgálatot tartanak Móré János és Márton, 
előbbinek leánya Zsófia, Ivácson (Hivaesoni) Péterné, György, 
Benedek, Benedek gyermekei: Sebestyén, Ambrus, Albert, 
Dorottya. Ilona, Kusalyi Jakabfi György, neje Márta és gyer-
mekei: Ilona, Klára, Borbála, László és Péter ellen, kik a 
középszolnoki Mocsolya birtokról elvittek két szekér gabonát 
és a jobbágyokat elverték.7 Moczolai Balázs, Ambrus és Péter 
azon felperesek között voltak, kiknek érdekében 1480 ápr. 
5-dike előtt a középszolnoki Bodolótelke, máskép Pósatelke 
birtok elfoglalása miatt, a mely birtok a felpereseket örökség 
utján illette, perbe idézték Sándorházi Porkoláb Miklóst és 
Lászlót.8 Mocholvai Ambrus 1550-ben Sámsonban mint szom-
széd volt jelen, a mely alkalommal megjárták a néhai Sám-

1 Zichy-Okmt., III. k. 78—80. 1. — - Dl. 26.582. — 3 U. o. 4 E leányok 
fér je i minden b izonynyal Erdélyiék. 5 Dl. Km. Prot. AB. min. p. 91 nr. 1 
á thúzva . — « Nagvv. Múz Bit. 7 Lelesz, I. 46. f. anni 1476. nr. 6. — 8 Dl. 
27.939. 



118 MODVAS. MOHAI. 

soni Gergely és Mihály itteni birtokrészét és átadták Bőnyei 
Mátyás felperesnek.1 

Mocsolai nemesek hazánkban, a XIV. század közepén, 
másutt is virágoztak. 1354-ben Mocholai Miklós Lajos király-
nak panaszolja, hogy Várhegye, máskép Bodolal'alva nevű 
birtokát a sárosi várhoz foglalták.2 Zsigmond király 1418-ban 
kelt levelében Hassagi Farkass Mártonnak és rokonainak, a 
kik között Maeholai Miklós fia János van említve, nemességet 
ajándékoz.3 1421 nov. 12-dikén Mocholai László ellen Mocholai 
András a László fiát és Dorottyát makacsság miatt elmarasz-
taljak.4 

Modvas . (Medvés?) Modwas Mihály, udvarhelyi nemes 
egyike vala azoknak az esküdt bíráknak, kik 1577-ben a 
Gyulafi László és Csáki László között folyó perben mint fo-
gott bírák Ítélkeztek.5 

Moga. Moga Alexa és Yaszali más telkén lakó, alsó-
szivágyi adózó nemeseket felvették a hadi segedelemhez való 
hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. 1805-
ben özv. Mogu Alexáné Vaszalia, ifjú Yaszalia és Vonucz 
ugyancsak az alsószivágyi adózó nemesek között fordulnak elő. 

Mogu. 1. Moga. 
M o g y o r ó . Bánfifyhunyadi Mogioro Benedek 1560 körül 

szilágycsehi, 1570 előtt tasnádi, később debreczeni, nagy-
bányai evang. reform, lelkész és tiszántúli püspök. 

M o g y o r ó s i . L. Magyarosi. 
Mohai János 1751-ben hadadi, 1769-ben zilahi evang. 

reform, pap. székbeli bíróságot is viselt. 1777 jún. 13-dikán, 
mint Zilah város papja, a zilahi összes dézsmák egyenlő fele 
részeért, mit régi idők óta bírt az eklézsia, tiltakozik a kolozs-
monostori konvent előtt.6 Zilahon halt meg 1783. jan. 6-dikán. 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 20. B. nr . 54. 2 Bunyi tay . Váradi Püspökség, 
II k. 115. 1. — 3 Fejér . X. 6. 141. 1. — 4 Zichij-Okmt. VIII. k 45. 1. — 5 Báthor i 
István 1577 m á j u s 9-diki k i a d v á n y a ; Báthor i -papirpeesét . GKG. A. fasc. II. — 
6 Tört Túr, 1898. évf. 657. 1. 
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József 1780-ban zilahi választó polgár, 1784-ben szenátor. 
Egy Mohai József (de eadem), továbbá Zsigmond 1781-ben 
középszolnoki assessorok. 

1797-ben a család tagjai Balázsházán és Zölczén, Kirván, 
Kusalyban, Vártelken és Zálnokon kisebb birtokosok. 

Egy János 1798 1802. lompérti, 1803 1806. szeéri evang. 
reform, pap, majd Görcsönbe ment. 1808-ban fél antiqua 
jobbágytelke van Ilosván annak a Mohai Jánosnak, a ki 
«Közép-Szolnokban lakik», tőle bír zálogban Hosszúmezőn 
Sánta Laczkó nevű nem nemes egyén egy, Kerekes Mihály 
lel nova jobbágytelket. 

Moja. Molya Ábel, Borbála és Benjámin 1777 május 
1-sején vallják, hogy girolti és ilyédi birtokukat végleg át-
adták Wesselényi Farkasnak.1 1797-ben Moja Borbála kraszna-
mihályfalvi kisebb birtokos, Benjámin ákosi más telkén lakó 
adómentes nemes. Moja György és Benjámin 1805-ben gya-
logosok az ákosi fegyverfogható adómentes nemesek között. 
György homagialis esküt is tett.2 

M o j s . L. Majs. 
Mojszi János gör. kath. kántor, 1790-ben somlyai adózó.:í 

M o j z e r András 1847—1848. somlyai polgár. 
Mojzi. L. Barnucz. 
Mok. L. Mók. 
Mokcsa i . 1657-ben ifjú Mokehay Ferencz és neje, Víd 

Zsuzsánna elzálogosítják a középszolnoki sámsoni részbirto-
kukat, a Harangi Lászlótól kicserélt rész kivételével, 260 Fo-
rintért Bagosi Zsigmondnak és nejének, Borbély Annának.4 

Moldovai . L. Moldvai. 
Molclován János Benedekfalván 1741-ben, Gábor, oláh-

horváti nemes, 1781-ben homagialis esküt tettek. Egy Gábor, 
böősházi saját telkén lakó adózó, azután Vazul (Vaszalika) 

1 Tört Tár, 1898. évi'. 656. lap. — 2 V. ö. Molya. — 3 V. ö. Barnucz. 
4 Lelesz, Act. an. 1657 nr. 17. 
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és Flora (Flóris?), más telkén lakó benedekfalvi adózó neme-
seket, János szabados, tasnádszarvadi urasági kulcsárt vették 
íöl a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt 
személyek névsorába. 1805-ben Moldován Farkas (Lup) gya-
logos a Dabjon községből összeirt fegyverfogható adózó ne-
mesek között. Andréjka a nemesi fölkelésben való részvételre 
ekkor összeirt kecskésfalvi szabadosok között fordul elő. 

Moldvai . 1450-ben Zenthkvrali Moldwav Pál fia, Tamás 
Szentkirályi Anna férje.1 

1450 júl. 26-dikán Zenthkvrali Moldwai István leánya, 
Erzsébet és férje, Szentkirályi Imre tizenkét ügyvédet val-
lanak.2 

1532-ben Zenthkvrali Moldoway Antal megveszi tizenkét 
forinton Ősi Szilágyi György Szent-Király és Vérvölgy birtokait. 5 

Porteleid Moldvai Gábor ügyvéd 1549-ben ajándékul kap 
Hatvani Gáspár és Jánostól a középszolnokvármegyei Hatvan 
helységben egy rétet.4 Neje Ireni Borbála (1551).5 Moldovai 
István és Kónya János nem akarják visszaadni Hatvani János-
nak (ifj.) azon rétet, melyet ennek atyja János és nagybátyja 
Hatvani Gáspár néhai Moldovai Gábornak adtak, a mi ellen 
ifjabb Hatvani János 1617-ben tiltakozik". 

Moldván . Szentkirályi. (Moldwan 1450.Y L. Moldvai. 
Molnár . rIálltjai Molnár Ferencz k.-horváti lakos II. Ru-

dolf magyar királytól 1581 ápr. 14-én nyert armalist, hiteles 
esketéseket mutat be nemessége igazolása végett.8 

Molnár Mihály zilahi bíró, meghalt 1693 szeptember 
29-dikén, István 1694-ben szintén zilahi bíró. 1781-ben egy 
György zilahi kraszna-utezai, egy székelv-utczai lakos, egy 
pedig alszeg-utczai gazda. Mihály és öreg Mihály alszeg-utczai 
gazdák. 

1 Dl 36.391. Km. l ' rot. C. min . pag. 113. nr . 4. et 5. — 2 l \ o. nr . 6. és 
u. o p. 114. nr. 2 — O r s z . Lt. Km conv. lad. 27. M. nr. 6. — 4 Nagyv. Múz 
Hit. — 5 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. D. nr. 26. — 6 Nagyv. Múz lilt. -
7 C.sánki, I. k. 574. 1 8 Orsz. Lt nem. inv. I. 8. Kraszna. 



M O L N Á R 1 2 1 

István 1701-ben, Mihály 1715- 1710., 1725-ben, 1727-ben 
és 1730-ban somlyai elöljárók, öreg János 1790-ben somlyai 
adózó. 

Benedek magyar-csaholyi nemest K.-I)aróczról Közép-
Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására irta ki. 
Illycjalvi Molnár József a középszolnokvármegyei M.-Csa-
holyban birtokos. (1837? körül».1 

M. Ferencz 1738-ban a tccsmcri evang. reform, egyháznak 
egy czínkannát adott. Egy Ferencz (N. Molnár) 1771-ben lecs-
méri főbíró, kinek neve a lecsméri evang. reform, templom 
ez évben épült kórusán olvasható. Bizonyára az az ippi Mol-
nár Ferencz, ki ekkor a lecsméri evang. reform, egyház ku-
rátora. 

Köröspataki Molnár Zsigmond 1741-ben középszolnoki 
assessor. 

1741-ben Molnár Mihály Désházán, Molnár Márton, zilahi 
civis, 1781-ben Molnár Mihály, szakácsii nemes, tettek homa-
gialis esküt. 

János 1755—1792. hadadnádasdi evang. reform, pap, 
székbeli bíróságot is viselt, meghalt Hadadon, István (Kolozs-
várról) 1815-ben zálnoki, 1818 1825. érkőrösi, Ferencz 1833-
ban szilágyszentkirályi, 1838—1867. ardói, Miklós 1867-től 
menyői. Gyula 1881-től somlyóujlaki, majd deésházi evang. 
reform, papok. 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe a szakácsii Molnár-családot 
azon armalis alapján, melyet e család 1696 június 19-dikén 
I. Lipóttól nyert. 

1792-ben Molnár Miklós, bülyezdi lakos, egy Apáti Mihály 
kiállította, 1675 júl. 28-dikán kelt nemes levelet s Diószegen 
1734-ben kelt bizonyságlevelet mutat fel." 

1797-ben Pál. szakácsii más telkén lakó adómentes, Mónár 

1 Nagv Iván, VII. 548 — 2 Orsz. Lt. nemesi inv I- 8. Kraszna. 
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János, György, István. Péter, Márton és id. György, deésházi 
saját telkükön lakó adózó nemeseket, Molnár Mitru, usztatói 
kántort, Stefán brédi, Filep érszentkirályi, Tógyer lelei. Tó-
gyer sarmasági és Yaszil. (Cserei Farkasnénál levő tasnádi 
molnárokat vették löl a hadi segedelemhez való hozzájáru-
lásra összeirt személyek névsorába. 1805-ben Pál menyői, 
Sándor szakácsii fegyverfogható adómentes nemeseket, to-
vábbá Ferencz, György, itju György. István, ifjú István, János, 
József, Márton és Péter, deésházi szabad állapotú lakosokat 
gyalogosoknak. János, kisdobai és István, nagydobai adózó 
nemesek homagialis esküt tettek. 1808-han egy Molnár nevű-
nek Vaján és Molnár Ferencznek Somlyón egy-egy antiqua, 
Miklósnak Bürgezden másfél antiqua és egy nova jobbágy-
telke volt; Ferenczet lovasnak, Miklóst gyalogosnak írta ki 
Kraszna vármegye. Bürgezden Józsefnek és Albertnek (gyalo-
gosok) nincs telkök. 

Molnár nemes 1837-ben Csákv jogon (Almás-) Balázs-
házán birtokos.1 

M o n a i János 1570 és 1000 között tasnádi evang. reform, 
pap, 1596-ban középszolnoki esperes, később ecsedi lelkész 
és tiszántúli püspök. 

AIoni. Monyi Éliás lia László érdekében 1378-ban pa-
rancslevelet adnak ki Kusalyi Jakab íia Miklós ellen, ki más 
személyében esküdött meg a Mon birtok felét illetőleg.'2 

Moni Jakab íia, Miklós mester egyike vala ama szomszé-
doknak, a kik. mint tanúk, 1388-ban bizonyítják, hogy négy 
birtok (Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbueza) Aranyos várá-
hoz tartozik.' 

1420 jún. 7-dikén Sarmasági Igaz Tamás beleegyezik 
abba, hogy Moni Bartha íia. Demjén megtarthasson kárpót-
lásul Menyő birtokban egy udvartelket.4 E Demjén (Damianus) 

1 H o d o r K.: Doboka, 550. 1. — 2 Lelesz, M. 21. f. 19. nr. 28. 3 \V1 
4 Zichy-Okmt., VI. k 611. 1. 
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1426-ban nem akarja elismerni Adi János jogát a középszol-
noki Bodótelkéhez.1 Zsigmond király meghagyja a kolozs-
monostori konventnek, hogy kérje ki e Moni Damiántól és 
Menyői Adorján Imrétől az Ad János és Igaz Tamás közép-
szolnoki bodolói, más néven pósai jószágát illető leveleket s 
ha ki nem adják, akkor idézze meg őket.2 

A Monyi Lőrinez fia 1424-ben esküt tesz le a leleszi kon-
vent előtt ötvened magával a Kusalyi Jakcsiak ellen s a Deés-
házi Menyői László érdekében.3 A Lőrinez íia, Dénes meg az 
Illés íia János királyi emberekül jelölvék 1426-ban.4 A Dani-
ján íia, Tamás egyike azoknak, a kik ellen Menyő birtok-
ban erőszakoskodást követett el Menyői Ramocsa István. 1426 
l'ebr. 26-dikán Zsigmond király meghagyja a kolozsmonostori 
konventnek, hogy vizsgálja meg ezt az erőszakoskodást." 

Tamást és fiait: Pált, Jánost és Pétert 1449 jún. 13-dikán 
eltiltja Menyői Domokos Menyő és Deésháza birtokok hasz-
nálatától.0 

Ügyvédjüknek vallják Jánost 1430 jan. 29-dikén Sándor-
házi Péter, Tamás, Simon és György,7 Jánost és Imrét 1446 
júl. 11-dikén Szilágyszegi Bereczkné Dorottya és Szilágyszegi 
Lászlóné Anna,s júl. 16-dikán Nagy-Dohán Nagydobai Csiszár 
Fülöp és Balázs, Sándorházi Simon és íia Márton meg Vér-
völgyi Anthos Péter,9 aug. 14-dikén Jánost Imre, meg Deés-
házi Ferencz és Sebestyén,10 1448 júl. 16-dikán az Árva Tamás 
leánya, Árva Katalin (Márta?), ennek férje, Menyői Bálint; 
Keresztúri Lőrinez íia, János és ennek leánya Margit; Szőke 
Lőrinez leánya, Erzsébet és férje, Dobai Kún Fülöp; Kelemen 
leánya, özv. Keresztúri Bertalanné Orsolya; Fürményesi Máté 
leánya, Dorottya és férje, Fürményesi Kónya Tamás,11 aug. 

1 Szgy. — 2 Gencsi-It. nr . 74. — s Szgy. — 4 Zichy-Okmt., VIII. k. 205. 
és 26tí. 1. — 5 Dl. Km. Prot. C. min. pag. 57. nr . 1. — 0 U. o. D. min. pag. 108. 
nr. 4. á thúzva . — ~ U. o. C. min pag. 10. nr . 3. 8 U. o. pag 15. nr. 2 — 
9 U. o. pag 20. nr. 1. — 10 U. o. pag. 38. nr . 4. és pag . 39. nr. 3. — 11 U o 
pag. 38. nr. 2. k ihúzgálva . 
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11-dikén Deésházi László fia. Demeter, Deésházi Miklós fia, 
Máté meg Deésházi Jakab fiai: Sebestyén és Ferencz,1 1449 
január 2-dikán2 és 1450 márczius 3-dikán Sándorházi Ba-
lázs, május 30-dikán Menyői Pálné Ilona és Menyői Benedek/5 

augusztus 18-dikán Keresztúri Kónya Márton; Keresztúri 
Kelemen; Keresztúri Pál; Keresztúri Nagy Lőrincz; Ke-
resztúri István; Keresztúri Mike Balázs és Keresztúri Keres 
Mihály,4 1450-ben Szilágyszegi János,5 ez évi jan. 27-és 29-dike 
között Menyői Bálint és Keresztúri György,6 jan. 29-dikén 
Víg János és Keresztúri Hévész Imre.7 febr. 7-dikén Dobai 
György és Horváti György,8 febr. 12-dikén Horváti Peres Ta-
más és Iphi László," febr. 25-dikén Kémeri Péter, Dávid és 
Pál testvérek meg Kémeri László fia, János,10 július 17-dikén 
Keresztúri Mike Balázs, Révész Imre, Kónya Márton, Mind-
szenti Pelbárt, Menyői Bálint és neje, Haraklányi Árva Kata-
lin, Kisdobai Kún Fülöp és neje, Keresztúri Erzsébet, Ke-
resztúri Gergely és fia. Bálint és Benedek, Keresztúri Tamás 
és István, özvegy Nagydobai Ráthonné Keresztúri Orsolya, 
Keresztúri Kónya Miklósné Fürményesi Kyche Dorottya,11 

Jánost és Imrét július 25-dikén Kisdobai Szabó István meg 
Kisdobai Nagy István, György és Tamás,12 július 26-dikán 
Jánost Szentkirályi Imre és neje, Szentkirályi Moldvai Er-
zsébet, Szentkirályi Demeter és neje, Szentkirályi Katalin, 
Szentkirályi András és Kisdobai Antalné Sándorházi Agala,1:í 

továbbá Moni Imre (az Illés fia), Moni Bálint (Lőrincz fia), 
Moni Egyed (a János fia), Moni János (a Benedek fia), Moni 
Jánosné Baksai Szabó Ilona. Vérvölgyi András, Deésházi Se-
bestyén és Ferencz. Deésházi Máté, Menyői Barta fia, Albert 

1 Dl. Km. Prot . C min. pag. 47. nr. 1. — 2 Dl. 36.391. Km. Prot. C. min. 
pag . 105. nr. 7. — a Dl. Km. Prot . C. min. pag. 55. n r . 1. — 4 U. o. pag. 60. 
nr. 3. — 5 Dl. 36.391. Km. Prot. G. p. 109. nr. 3. a be jegyzés csonka. — 

U. o. pag 103 nr. 2. — " U. o. nr. 4. — « U. o p 104. nr. 7. — 9 ü . o. nr. 8. -
1 0 U. o. p. 105. nr . 5. - 11 U. o p. 112. nr. 1. et 2. — 1 2 U. o. pag 112. nr. 5. — 
1 3 U o. p. 113. nr. 6 és p. 114. nr . 2. 
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meg leányai: az említett Deésházi Ferencz neje, Potentiana 
és Nagydobai Péterné Scolastica,1 végre aug. 15-dikén Lő-
rincz íiát Jánost és í 1 vés fiát, Imrét Baksai Pál és rokonai,2 

Boldizsárt 1430 márcz. 6-dikán Sámsoni Gergely, (a kinek a szol-
gája)/' Imrét 1446 aug. 14-dikén Moni János, Menyői Benedek 
fia, Gáspár, Sarmasági András, Szilágyszegi Mihály, Kamocsa-
házi György, Madai Tamás és Borsi Miklós,4 1450 júl. 25-dikén 
pedig (Moni Ilyés íiát, Imrét) Menyői Gibart Antal is.5 1449 
jún. 13-dikán a Lőrincz fia, Bálint, az Illés fia, Imre és Me-
nyői Domokos kölcsönösen egymást vallják ügyvédeknek, 
továbbá: Kémeri Miklóst, Bessenvői Gergelyt, Bürgezdi Ger-
gelyt, Kávási Pált meg Rátoni Mihályt és Jánost/5 Egyedet 
ügyvédjének vallja 1459 okt. 15-dikén Kisdobai Máté, 1461 
ápr. 8-dika előtt pedig Sámsoni Ambrus.7 

A kolozsmonostori konvent — az 1450 július 26-dikán 
kelt időlátó levele szerint a János életkoráról bizonyság-
levelet ad. 

Moni Demjén 
T a m á s 
— Ilona 

János 1450 s 

Másik János egyike vala azoknak, kiknek 1569 márczius 
19-dikén meghagyta János Zsigmond, hogy Gyulafi Lászlót 
iktassák be Cseh város és vára, Széplak, Nagy-Goroszló, 
Ardó stb. birtokokba meg az udvarhelyi, nagy szegi, köődi 
stb. részjószágokba.9 Menyői Moni János és Haraklányi János 
Menyői Fodor-Nagv Bálinttal három menyői jobbágytelek 
visszaszerzése tárgyában perelnek 1572-ben.10 János Közép-
Szolnok vármegye alispánja volt 1573-ban.11 

1 1)1. 36.391. Km. Prot . C. min. p . 114. nr . 1. — 2 U. o. nr . 3. — 3 Dl. 
Km. Prot. 1). min pag . 109. nr. 5. — 4 U. o. C. min. pag. 20. nr. 1. — 5 DL 
36.391. Km. Prot . C. min. pag. 112. nr. 6. és pag 113. nr. 1. — (J Dl. Km. Prot. 
C. min. pag. 57. nr. 3. — ~ Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. 62a. nr . 3. és p. 103 
n r 2. — « Dl. 36.391. C. min . p. 113. nr . 3. — !> GKG. A. fasc. I—III. — t o Gen-
csi-lt. nr . 787.; más. — 11 GKG. C. fasc. XXI. 
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György és Dohai László íia György ellen 1449-ben pert 
indít Haraklányi György a János lia Sándorházi Péter (ia 
László érdekében.1 

A kolozsmonostori konventnek 1450 júl. 26-dikán kelt tiltó 
levele szerint Imre és rokonai apáikat Mon birtok elidege-
nítésétől tiltják. Felperesek: Moni Ilyes fiának. Imrének, a 
fia László; Mihály íia Lőrincz, Lőrincz fia Bálint, János fia 
Egyed. Alperesek az apák, továbbá a Hartha íiai: László, a 
kinek íiai: Pál és Albert: e László testvérei: Péter, Pál, 
János; végül Tamás íia Demjén." 

Imre leánya, Magdolna, Felső-Baksai Dnl Mátvásné, 1476.:í  

Moni Istvánné Guthi Xsuzsánna. 1696.4 

1804 jún. 4-diki tanúvallatás szerint Moni és Jakcsi két-
felé osztották Nagy-Mon határát; amannak az alsó, ennek a 
felső rész jutott, a mely utóbbit ma Nagvmon-Ujfalunak 
nevezik.l 

Guthi Krisztinának Csór a határán fekvő földjét Moni 
kaszálójának nevezik 1804-ben.(J 

Gyula 1881 1884-ben országgyűlési képviselő a szilágy-
csehi kerületből, 1885—1890. vármegyei tiszti főügyész, később 
szilágycsehi, székelyhídi, most szilágysomlyóí kir. közjegyző. 

M o n o r István 1781-ben zilahi, alszeg-utczai gazda. 
M o n o s z l a i (Egyed). L. Kökényes-Badnót. 
Monosz ló . A nemzetség a belovár-kőrösvármegyei Mo-

noszlótól nyerte nevét. II. Egyed 120i)—1313. tárnokmester, 
bán, kinek neje a Kökényes-Badnót nemzetségbeli Dobokai 
Kata, 1300-ban itt említett nejével kapta Dabjont, Debrent, 
Kis-Solymost, Mont stb.7 II. István (1256—1293) kapta a Csupor 
nevet s tett a Monoszlai Csupor család névadója. Fiai: IV. 
Miklós, III. István (1328-1338.).8 

1 Szgv. 2 1)1. 36.391. Km. Prot . C. min. pag . 113. nr . 7. — Szgy. — 
4 Szgy. — 5 Orsz. Lt. kolozsm. conv. fasc. 1). nr . 47 (26. fiók). — 6 U. o. 
7 Dr. Karácsonyi J á n o s : A Magyar Nemzetségek a XIV. század közepéig. II. k. 
381. lap. — 8 U. o. — V. ö. Csupor. 
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M o n í a n e i i s i s . L. Felsőbányai. 
Morál* Vaszily 1781-ben zilahi, kraszna-utczai lakos. 

1797-ben Morár nevűek Alsó-Szivágvon, Egerbegyen, Felső-
Berekszón. Haraklánvban, Karikán, Mosóbányán és Vadafalván 
molnárok. (Oláhok.) 

Morócz . L. Pok. 
Morvái . Morway Kristóf vitézlő személy csehi udvar-

bíró; Báthori György egyik megbízottja Valkai Miklós fel-
peressel szemben 1560-ban.1 

Mosdócz i . Közép-Szolnok vármegye 1705-ben Mosdotzi 
Péter keresztúri nemest lovas zsoldos állítására írta ki. Sán-
dor, vérvölgyi adózó nemes, 1781-ben homagialis esküt tett. 
1797-ben meg 1805-ben, előbb, mint szintén vérvölgyi saját 
telkén lakó adózó nemest, utóbb, mint gyalogost említik a 
fölkelők összeírásában, 1805-ben még József menyői fegyver-
fogható nemest, mint szintén gyalogost találjuk itt. 

Moso l ig . A Mosojgó (Mosoligo) család tagjai, benedek-
falvi s tasnádszántói birtokosok, 1765 jan. 16-dikán (Mátyás 
fiai)" s 1769 jan. 14-dikén (Ferencz, Simon, János, István és 
György) Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt 
kapnak.:! Mosolig János (Nucz), Fülöp (Filep), György és 
Péter (Petre), meg Sánta Mosolig János (Vonucz) más telkén 
lakó benedekfalvi, Mosolik Stefán és Tógver más telkén lakó 

Öv 

t.-szántói adózó nemeseket fölvették a hadi segedelemhez való 
hozzájárulásra 1797-ben összeírtak névsorába. 1805-ben Mo-
solig György és Péter benedekfalvi adózó szabad állapotú 
lakosok a haza csendességben való tartására kiállhatnak 
gyalog. Tasnád-Szántóról 1805-ben Mosolin(!) Tivadar (Tógyer, 
40 éves) adózó nemes fordul elő a fegyverfoghatók névsorában. 

Mosoly<jó (Mosojgó). L. Mosolig. 
M o s o n y i Péter 1701- és 1711-ben szilágysomlyói róm. 

kath. pap, ő kezdi az anyakönyveket; közben elhagyva 

1 GKG. A. fasc. II. — 2 V. Test. 302. 1. — :t U. o. 130. 1. 



1 2 8 M O S Ó C Z I . MÓK. 

paroch iáját. Rákóczi Ferencz vezérének. Károlyi Sándornak 
a tábori papja. 

Mosócz i . L. Pálos-rend. 
Módi. Módi András Szilágyszentkirályt 1741-ben homa-

gialis esküt tett. Modi Bálint, biharvármegyei köbölkúti lakos, 
szilágyszentkirályi származású, 1757 június 8-dikán Közép-
Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.1 1781-ben 
Modi András, nagydobai adózó nemes, tett homagialis esküt. 
1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte 
előbbi adómentességébe Modi Andrásné, tasnádi nemest, a 
kit adómentes állapotból elmarasztalás nélkül adóztatott meg 
Kávási László biztos. 

Modi András más telkén lakó tasnádi adómentes, meg 
Mihály deésházi saját telkén lakó adózó nemesek előfordul-
nak az 1797-diki összeírásban. 1805-ben (Modi András, 41 éves, 
fegyverfogható nemes és Modi Mihály adózó szabad állapotú 
lakos) gyalogosokul vannak fölvéve s András homagialis esküt 
is tett. Modi György, Ferencz, id. János, Bálint, Zsigmond, 
Mihály, Tamás, András, Pál és ifjú János szilágyszentkirályi 
fegyverfogható adózó nemesek, István, Márton és Mihály deés-
házi adózó szabad állapotú lakosok szintén gyalogosok. 

1808-ban Modi Istvánnak Ilosván egy adómentes lakó-
telke, Lompérton egy antiqua jobbágytelke volt. Hídvégi 
egy nova jobbágytelkét Borbély Sámuel bírja zálogban, llos-
váról gyalogosnak írták ki, de nincs sem köntöse, sem fegy-
vere. 1812-ben krasznavármegyei assessor. — Jánosnak, a 
kiről megjegyezték, hogy «nyomorék, idős ember», 1808-ban 
01 adózó lakótelke volt Ilosván. 

MÓU. Mook Demeter 1481-ben a Kárásztelek (Kalózteleki 
és Kémer községek között történt rablógyilkosság ügyében 
tanú.2 

Mok Torna és Tógver, halmosdi lakosok 1792-ben azt 

1 V. Test. 58. 1. — 2 Dl. 29 537. 
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kívánják igazolni hiteles, de nem régi esketéssel, -— mint azt 
a Mád családra nézve is láttuk, - hogy a régi kuruez világban 
a nagyfalusi templom leégésekor semmisültek meg a nemes-
ségökre vonatkozó iratok, különben donatariusok.1 

M ó r é . More János és Márton meg előbbinek leánya, 
Zsófia azok közöli voltak, a kik ellen 1476-ban Knsalyi Jakcs 
György özvegye, Álra és íiai: János és László meg Mocsolyai 
Ambrus érdekében vizsgálatot tartottak, mert elvittek a közép-
szolnoki Mocsolva birtokról két szekér gabonát és a jobbágyo-
kat elverték.'2 A Mocsolyai Morékról 1479-ben is szó van/' 

1530-ban János király meghagyja, hogy Őrmezei (Ewrme-
zewi) More Jánost iktassák be Kusalyi Jakcsi Mihály és János 
örökvallása alapján ezek Yicsa birtokába.4 1543-ban csak-
ugyan More János viesai jobbágyai adóznak, még pedig három 
kapu után.5 Eörmezői More Jánost 1547-ben meginti Deés-
házi Lajos, mert jogtalanságot követett el utóbbinak kusalyi 
jobbágyain és kárt okozott nekik.6 

Ugy látszik, ez Hadadi előnevet is viselt, mert 1544-ben 
Hadadi Móré János Böősházán Böősházi Erdődi Ferencznek, 
a kitől 40 forintot vett kölcsön, a középszolnoki Yicsa bir-
tokát kötötte le.7 1547-ben More János gyermekei nevében is 
tiltakozott Csehi Vajda Boldizsár az ellen, hogy Paladynyth 
Jánost be akarták iktatni egy viesai birtokrészbe.8 

1549-ben Bécséből többek között More Gergelyt és Mihályt 
is maguk mellé vették özv. Vajai Borzási Györgyné Borbála 
és íia, Miklós, a mikor elfoglaltak és bevetettek Haraklányi 
Miklós Vártelek birtokán és nyirsidi birtokrészén tizennyolcz 
hold szántót. Ez ellen Haraklányi nevében panaszt emelt 
Horváti Peres Gáspár. Az országbíró még ez évben Hadadi 
Móré Jánost Haraklányból, majd pedig őt (vagy más ily nevűt) 

1 Orsz. Lt. nein. Inv. I. 8. Kraszna 10. — 2 Lelesz, I. 46 f. ann i 1470-
nr. 6. — :t Csánki, 1. k 574. 1. — 4 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. M. nr. 20. — 
5 Dical. — (í Lelesz, Act. an . 1547. fasc. 2. nr . 30. — 7 GKG. C. fasc. XIX. 
8 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. P. nr. 3. 

I)r. PF.TRI MÓR : Szilágy varmegye monographiája. VI. 9 
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Leiéből jelölte ki királyi emberül, meghagyván a kolozs-
monostori konventnek, hogy ezek ügyében Vártelkén és 
Nyirsiden helyszíni vizsgálatot tartson 1 s Ítélkezzék ugyan-
ezen peresek közt a Haraklányhoz tartozó Kesarajárólöld 
nevű földrész elfoglalása és kiirtása ügyében.2 

Ekkor többek között More János fiát. Mártont is eltiltják 
Deésházi István Menvő, Deésháza és Ököritó birtokaitól Dobai 
Székely Miklós és Menyői Bereczk Boldizsár, kiket ama bir-
tokok rokonság révén illetnek meg.3 Hadadi More Márton és 
Haraklánvi Miklósné Deésházi Borbála nevében ügyvédjük, 
Hetheni János előadja Ferdinánd előtt, hogy az előbbiek 
vissza akarják csatolni néhai Deésházi Kelemen Menvő, 
Nagv-Mon, Ököritó, Csög, Kusaly, Keresztúr, Orbó, Erked, 
Deésháza birtokait, a melyek Deésházi Lajos kezén vannak 
és a melyek Mórét és társát úgy női, mint férfi ágon meg-
illetik. Ezzel szemben Lajos ügyvédje ennek jogos tulaj-
donát vitatia, a miért is a király vizsgálatot parancsol e 
tárgyban/1 

1552-ben Hadadi More János és Péter meg Haraklánvi 
Miklósné Deésházi Borbála és íiai nevében Rátoni Tamás el-
tiltja néhai Deésházi István és Péter Keresztúr birtokának 
elidegenítésétől, a mely birtok a fentieket illeti, Keresztúri 
Dobszai Jánost.5 

More Márton somosi jobbágyait 1553-ban egy kapu után 
adóztatták meg. Jánosnak 1554 előtt — úgy látszik — volt 
valamije Nagy-Monban; 1554-ben Dabjonban hét kapuja, 
Menyőben négy szegénye, 1566-ban Oláh-Oköritóban egy 
kapuja volt. 1570-ben dabjoni jobbágyai egy. a menyőiek 
fél kapu után adóztak." 1573-ban (Menyei More János) Közép-
Szolnok vármegye egyik szolga bírája.7 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. H. n r . 1. — 2 U. o. B. n r 60. — a U. o. 
27. S. nr. 36. — 4 U. o 27. M. nr. 24. — 5 U o. 27. B. nr. 3. — 6 Dical. 
~ GKG. A. fasc. I—III. 
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Varsolczi Móréh Imre 1588 jún. 24-dikén mint szomszé-
dos birtokos volt jelen, a mikor Kövesdi Sarmasági Miklóst 
a krasznavármegyei Récse birtokába iktatják.1 

Móréh Bálint, menyői lakos egyike azoknak, a kik 1591-ben 
mint közbírák megosztóztatják Jakabfi Kiisalyi Móriczót és 
társait kusalvi és nagymoni rész jószágokon.2 Moré Bálintnak 
1595-ben két dabjoni jobbágya kezes lesz Mihályfalvi Horvát 
Jánosnak két jobbágyáért 60 00 forintig Hadadon.3 Bálintot 
tanúnak jelölte ki Zsigmond fejedelem, a mikor 1596 május 
28-dikán beleegyezett abba, hogy beiktassák Pesti Nagjr 
Albertet Újfalu birtokba és tizenhat inói jobbágytelekbe.'1 

Bálint 1604-ben középszolnoki (belső fél) alispán és dicator,5 

1611 febr. 10-dikén Báthori Gábor fejedelem a középszolnoki 
menyői és dabjoni részbirtokokat neki (Menyői Móré Va'lent) 
adományozza.6 A beiktatás megtörténik, a mint Sámpsoni 
Keörössi Mihály középszolnoki alispán s Adorian György 
szolgabíró jelentik.7 1618 május 15-dikén Bálint özvegye, 
Borsai Erzsébet, menyői lakos és leányai: Dobai Boldizsárné 
Erzsébet, Hatvani Mihályné vagy Istvánné Borbála, Imre 
deákné Zsuzsánna, Guthi Miklósné Anna és Móré Zsófia árva 
osztozkodnak a lenti Bálintról maradt menyői, deésházi és 
dabjoni jószágokon.s A Menyőben levő nemes és ős udvar-
házból Hatvaniné s Guthiné «mindennemű keözeöket kive-
vék». A deésházi házhelyet Móré Borbála, a dabjonit Móré 
Anna kapta." 

Mocsolvai (de Mocsoja) Móré Péter 1685-ben Közép-
Szolnok vármegye assessora.10 

Móré Péter két jobbágya 1687-ben jót áll Guthi István 
és neje, Erdőteleki Judit egy jobbágyáért.11 1689-ben özvegy 

1 Orsz. Lt. Gy. f. kápt . lev. cent . G. 12. — 2 U. o. Kolozsm. conv. fasc. 
D. nr. 46 (26. fiók). 3 Szgy. — 4 Orsz. Lt. Km. conv. lad 34. E. nr. 38. — 
r> Dical. — 6 Orsz. Lt. Kolozsm. conv. lad. 27. M. nr. 2. — 7 U. o. M. nr. 7. — 
8 Gencsi-lt. nr. 52. más. — 9 Orsz. Lt. Kolozsm conv. Cottus Szlnok med.lad. 26. 
i'asc. B. nr. 22. — 10 Szgy — 1 1 ü . o. 

9" 
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Moesolai Móré Petemé jobbágyai tanúskodnak egy szécsi 
birtok ügyében tartott vizsgálatnál.1 

1741-ben Móré János de Mocsolya, 1781-ben Mocsolvai 
Móré Péter, középszolnoki assessor tettek homagialis esküt. 
Mocsolvai Móré Péter 1796-ban középszolnokvármegyei levél-
táros,2 1797-ben Moesolyán, Sámsonban és Szécsen (Moré> 
főbb, Oláh-Nádasdon (Móré) kisebb birtokos. 

Móré György 1781-ben zilahi, kraszna-utezai lakos. 
Móré Mihály 1793-ban eommissarius, 1797-ben Kőrösön 

(Moré), Orbón (More) és T.-Szarvadon (Móré) kisebb birtokos. 
Talán ő 1800 1804. középszolnokvármegyei alszolgabíró. 
1814—1819. assessor s 1815 tájt is birtokos.8 

Móré (Moree) Elek 1797 1809. középszolnokvármegyei, 
hadadi járásbeli alszolgabíró, ki 1797-ben a vármegye tiszt-
ségének az elpusztított ártalmas szárnyas állatokról szóló 
kimutatást küldi be. 1805-ben lovasnak vették föl a mocsolvai 
fegyverfogható adómentes nemesek közé. 18074—1815. fő-
szolgabíró, 1815 tájt szintén mint birtokos van említve0 s 
1815-ben árvaszéki elnök. — Egy Elek 1861-ben esküdt, 1867-
ben tiszteletbeli alszolgabíró Közép-Szolnokban. 

Moesolyai Móré Zsuzsánna, Szoboszlói Gáspárné 1815 tájt 
középszolnoki birtokos.6 

Imre 1833-ban középszolnokvármegyei helyettes szolgabíró. 
Móricz. Móritz Gergely özvegye Gönczi Erzsébet, esen-

geri lakos, 1764 ápr. 4-dikén Közép-Szolnok vármegyétől kap 
nemesi bizonyítványt.7 Sámuel (?) a Szilágyságból, Feléből 
nősült, Ménszáros Terézt vévén feleségül, Máramarosban volt 
alispán s követ. Atyja, István, 1771-ben élt.8 Móricz Sámuelné 
Terézia (Mármaros-Szigeten) 1804-ben a pelei evang. reform, 
egyháznak egy ezüst tányért készíttetett pótlással azon csé-

1 Nagyv. múz . Bit. Nagv I., VII. 563. — U. o. — 4 Gencsi-lt. 
nr . 504. — 5 Nagy I , VII. 563. — U. o. — 7 V. Test. 296. lap. — s Nagy I.» 
VII. 609 
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széből, melyei szülei, Ménszáros Sándor és Sugadi Juliánná 
1801-ben ugyanazon egyháznak adtak. 

Ebből a családból való Móricz Paula (Pál leánya) Fröhlich 
Albinné sarmasági lakos, írónő, a kinek Elbeszélések (1804) 
és Pocsaijék (regény. 1890) czimű könyvei jelentek meg. 

Móritz József krasznamihályfalvi saját telkén lakó egy-
házi adómentes nemesi fölvették a hadi segedelemhez való 
hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. 

Mózes . Moses Áron tasnádi zsidót fölvették a hadi 
segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek 
névsorába. 

M u r á n y i Ferencz 1778—1818. szamosudvarhelyi evang. 
reform, pap, említve van az 1797-diki összeírásban. Egy 
Ferencz ekkor szilágyszegi kisebb birtokos. 

István, Márton, Mihály és Péter 1781-ben zilahi, Tyúkól-
utczai lakosok. 

Zsigmond 1829-ben assessor, 1835-ben táblabíró, Lajos 
1834-ben segéd-alügyész, 1837-ben megyei esküdt, 1839 1842. 
aljegyző Középszolnok vármegyében, 1841-ben Zilah városá-
nak országgyűlési követe. 

M u r a s Von korondi gör. kath. kántort fölvették a hadi 
segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek 
névsorába. 

Murzí* Mihály örmény, sarmasági árendátort és keres-
kedőt szintén fölvették ide. 

M u s t á n l i Ferencz 1830 1848. krasznavármegyei sebész. 
Muszl in Mihály 1847—1848. somlvai polgár. 
Muzsni . Muzsaj István peéri evang. reform, pap, kit 

az 1078. évi nov. 27 28-dik napjain Nagy-Létán tartott köz-
zsinat küldött ki.1 

M u z s n n i . Nemes Musnyai Dánielné sámsoni sajat 
telkén lakó egyházi adómentes nemest fölvették a hadi 

1 Tört. Tár, 1898. évi' 651. 1 
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segedelemhez járulni képes személyek 1797-diki össze-
írásába. 

Nagy . Ily nevű család, előnévvel vagy a nélkül, szám-
talan szerepel egész területünkön. Megkülönböztetésük igen 
nehéz, sokszor épen lehetetlen. Az okleveles adatokat lehe-
tőleg községenként csoportosítom, hogy inkább megvonhas-
suk a határvonalakat az egyes családok között, jóllehet egyik, 
vagy másik csoportban így is el-elrejtőzik valamely más hely-
ségbei i. Külön csoportosítom az 1705-, 1741-, 1781-, 1797-, 1805-, 
1806-, 1808-diki összeírások eredményeit, így egyszerre be-
pillanthatjuk azt a területet, a melyen ily nevűeket találhatunk. 
Végül azokat a Nagy nevűeket sorolom lel, a kik a közsé-
geknél nem voltak elhelyezhetők. Jórészt külön sorakoznak 
a papok, mert némelyek igen sokszor különböző községek-
ben laktak s előnév híján származásuk közelebbről meg nem 
határozható.1 

, Ad (Diósad). Nagh János adi jobbágyait 1543-ban egy 
kapu után sem leheteti megadóztatni, de följegyeztek ekkor 
Adon a nevezett Nagy részéről egy bírót, két szabadost, 
három szegényt és egy puszta telket.2 1549-ben már kél 
kapu után adóztak a Nagh János adi jobbágyai." Nagy Bá-
lint 1023-ban előfordul Adi Istvánnak Diósadon kelt végren-
deletében, mint a kitől földet zálogosított 4 1652 szeptember 
2-dikán Közép-Szolnok vármegye a kincstár számára foglalja 
le Diósad negyedrészét, melyet a magvaszakadt Nagy Péter 
bírt." «Diósadi Nagy Gergely K.-Szolnok m. akkori hütös 
commissariusa, mostan pedig Hadad várában szállíttatott 
kglmes urunk ő Nagysága javára való éléseknek hütös per-
ceptora» igazolja 1706 jún. 27-dikén Diósadon, hogy Szécsi 
Gúthi Farkas Közép-Szolnok vármegye alispánja 1704 május 

1 . • ; • 

1 Az összeírásokból való ada tokban s az ezek u tán e lőfordúló e lőnevekre 
s helységekre a b e t ű s o r b a n n incs utalás. — - Dical — U. o. — 4 Szgy. 
5 U o., Tört. Tár, 1898. évf. 338. 1. Ez u tóbbi helyt 1653 évszám. 



24-dikén általa és Vérvölgvi Kassai János által Zilahi Matolcsi 
Sámuel akkori kolozsi kamaraispán inspectiója alól 1267 darab 
sót szállíttatott Széesre s ennek nagyobb részét Kassai Já-
nos és Féri Teremi András által továbbszállíttatta Debre-
czenbe.1 

Albisi Nagy Lázárt bizonyos egyezség meg nem tartá-
sáéi! idézték meg Gencsi György és Dobni Miklós, a kik 
arról 1703 jan. 4-dikén bizonyítványt vesznek.2 

Almási Nagy János 1546-ban második férje Rátpni Fe-
rencz özvegyének, Margitnak/' 

Alsó-lián. L. Somlyói (1808). 
Alsó-Szopor. Nagy János és neje, Bodó Ilona, szatmár-

vármegyei lakosok 1676 jún. 3-dikán zálogba vesznek Szent-
királyi István és neje, Dányádi Zsófia, ilosvai lakosoktól két 
a lsószopri j obbágytelket.4 

Ardón Bányai Nagy Ferencz Közép-Szolnok vármegye 
hites porkolábja házánál 1725 júl. 7-dikén gr. Marosnémeti 
Gyulai István örökös jobbágyáért kezességet vállaltak." Bányai 
Nagy Ferenczet szolgabíróvá választották a zilahi járásban 
1736 nov. 2-dikán Sz.-Csehben, 1738-ban is középszolnoki 
szolgabíró.6 Középszolnokvármegyei perceptor is volt. 

Akos. Nagh Ferencz ákosi jobbágyait 1543-ban egy kapu 
után rótták meg adóval.7 Szekeresi Nagy István 1710 decz. 
22-dikén az ákosi evang. reform, egyháznak egy ezinkannát 
ajándékozott. Egyébiránt Erszentkirályt is szerepel, mint 
alább látni fogjuk. Nagy Erzsébet, a Szomódi József felesége 
1748-ban több más rokonával együtt folyamodik Mária Teré-
ziához a birtokaikra vonatkozó minden oklevél kiadása végett, 
hogy azokkal jogaikat a középszolnokvármegyei Ákoson, Sza-
kácsiban és Új-Németen levő részjószágaikban biztosít hassák.s 

1 Eredet i je B. lt.-ban a nagyv. M ú z e u m b a n . — - Gencsi-lt nr . 768 — 
3 Lelesz, Act. an 1546. fasc. 2. nr. 5. — 4 Gencsi-lt. nr. 407. és nr . 833. 
5 GKG. C. fasc. XVI. — « Gencsi-lt. nr. 125. — " Dical. — » Szgy. 
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Köröndi Nagy Sándorné, M. Veres Juliánná 1829-ben az ákosi 
evang. reform, egyháznak egy terítőt ajándékozott. 

Bajomi. L. Magyar-Csabolyban. 
Balázsházi (Tasnád-). Imre, balázsházi egytelkes nemes 

25, Miklós féltelkes pedig 13 dénárnvi adót fizetett 1549-ben.1 

Mihály 1609-ben kibékül Balázsházi Nagy Ferenezczel. Mind-
ketten Balázsházán lakó nemesek." 

Balla. 1792-ben Nagy András, János (Baliáról), Ferencz 
és István (YarsolczróY) I. Rákóczi György fejedelemnek 1632 
febr. 17-dikén kelt s ugyanazon évi ápr. 20-dikán Bihar vár-
megyében kihirdetett armálisára hivatkoznak.3 A varsolcziak-
kal alább még találkozunk. 

Báldon. Nagy (Magnus) János fia. Lőrincz egyike vala 
azoknak, a kik 1337 május 1-scje előtt ellent mondtak, hogy 
Imre, Kuth fia, átadja a krasznavármegyei báldoni részjószá-
gát Veres (Rufus) András fiainak.4 A báldoni Nagy-esaládról 
még 1465-,5 meg 1499-ben6 van szó. 

Bánijai. L. Ardón. 
Beczö-Nagy. Ezzel már előbb találkoztunk (1. Beező). 
Besenyei Nagy György, Ágoston és Miklós anyját, Fan-

csikai Annát hozomány és nászajándék illeti meg llosva, 
Lompért. Hosszúmező, Majád, Derzsida, Száldobágv és Babuk-
telek jószágokból, minek fejében 1486-ban e javakból a fenti 
testvéreket kielégítik Majádi János, István és György.7 Ugyan-
ekkor Bessenyeöi Nagy Benedek (egr.) özvegye, Margits meg 
Fancsikai Ágoston, György és Miklós elismerik, hogy átvették 
az itt említett Majádiaktól ama részbirtokokat (a babuktelki 
kivételével).0 

1 Dical! — - Nagyv. Múz. Hit. — a Orsz. Lt. nemesi investigatiok I. X 
Kraszna 1U. — 4 Történelmi Lapok 1874 évi 2. sz. 5 L. e m ű V. k. 101. lap 
Báldoni. Csánki. I k. 574. 1. ~ Gencsi-lt. nr. 764; más. — 8 Lelesz, C 
Kraszn. Prot. 2. i'olio 3. és Gencsi-lt. nr. 381. — 9 Más adat s ze r in t : Margit 
Fancs ika i László s Ilosvai Margit leánya s ugyancsak ezek leánya Vuzt, a kitől 
való B. N. Benedek (Gencsi-lt. nr. 381. és Szgy.). 
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Ilosván s környékén, szóval az itt említett helyeken sze-
replő Nagyokkal ismerkedjünk meg mindjárt a következőkben. 

Kétségkívül Ilosván lakott, vagy itt volt birtokos az az 
Iloswai Nagy (Magnus) János, a kit 1461 jún. 5-dike előtt 
ügyvédjének vallott Majádi László.1 Fancsikai Nagy Jánost és 
Ispán Jánost (egr.) 1563-ban iktatták be a krasznavármegyei 
Ilosva birtokba (és a már távolabb eső középszolnoki Bőnye 
részbirtokba).2 Ilosvai Fancsikai Nagy János (J. Nagy Fanesikai 
de Ilosva) özvegye I)obai(Bangha) Zsófia 1643-ban Ilosvai Szodo-
rai János neje (Ilosvát, Lompértot és Hosszúmezőt kapja).:í Talán 
az llosvaiakhoz tartozott Nagy Boldizsár, a ki 1643 jún. 22-dikén 
egy intőlevelet Dobai Banga Zsófia érdekében írt alá.4 Nagy 
István 1650-ben aláírt egy szerződést ököritói és nagyder-
zsidai jobbágytelkek elcserélése tárgyában.5 Ilosvai Nagy (alias 
Fancsikai) István (St. Nagy alias Fancsikai de Ilosva) s neje 
Szénás Anna, meg ennek előbbi férjétől, Somlyói Kertszegi 
Istvántól sziiletetl fia 1652 febr. 4-dikén biharvármegyei bir-
tokaikat (Köbölkút, stb.?) elcserélik Váradi Szilágyi Jánosnak 
s neje Majádi Klárának krasznavármegyei ilosvai, lompérti 
és hosszúmezői birtokaiért.0 Fancsikai Nagy István és Szo-
dorai Kristóf krasznavármegyei ilosvai lakosok és assessorok 
előtt 1657-ben Balajti Lászlónak három jobbágya a kraszna-
vármegyei Ilosván jót áll 100 forintig Sándorházi Ferencz 
ilosvai lakosnak egy jobbágyáért.7 István már 1655-ben 
assessor.8 Nagy Tamás 1667 július 4-dikén, mint királyi 
előttemező szerepel, a mikor Erdélyi Miklós átengedi összes 
ilosvai javait Gencsi Zsigmondnak.0 Fancsikai Nagy András 
ilosvai lakos Szécs községben lakó jobbágyát 1688-ban zá-
logba adja Perecseni Nagy Andrásnak s nejének,10 kikről alább 
is lesz szó. 1 (>89 jún. 21-dikén Nagy Lázár ilosvai jobbágyai 

1 1)1 36.392. Km. Prot . E. min . p. 113. nr . 1. — 2 Lelesz, Stat. N. 71 
; í Szgy. és Gencsi-lt. nr. 378. — 4 Gencsi-lt n r 762. — 5 U. o. nr. 1651 

Szgy. és Gencsi-lt. nr. 797 hit. más. — 7 Szgy — s U. o — 0 Gencsi-lt. 
nr . 31. — 10 Szgy. 
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tanúskodnak Ilosván és Lompérton tartott tanúvallatásnál.1 

E Lázárról többször kerül szó. így például 1679 márczius 
4-dikén, mint királyi előttemező szerepel egy lompérti job-
bágytelek elzálogosításánál," 1 (580 máj. 7-dikén egy lompérti 
ház átadásánál van jelen.3 1695 júl. 18-dikán aláírt egy szer-
ződést ilosvai és biharvármegyei jobbágyok meg majádi ja-
vak elzálogosításáról,4 ez évi november 28-dikán leköt bizo-
nyos adósság tejében egy ilosvai jobbágyot telkestül Gencsi 
Györgynek.5 1696 ápr. 16-dikán és 1697 szept. 4-dikén ismét, 
mint királyi előttemező szerepel ilosvai szőlő meg egy ilosvai 
telek elzálogosításánál,0 1697 nov. 17-dikén (ugyancsak mint 
királyi előttemező) a száldobi malom, curiális telek és egyéb 
ingóságok felosztása tárgyában való egyezséget írta alá.7 1698 
június 4-dikén Gentzi (Gencsi?) Andrásné Petkes Erzsébet 
örökbefogadó intézkedésénél volt jelen.s Nagy Lázár és neje, 
Bökényi Katalin 1678 szept. 30-dikán egy hosszúmezői puszta 
ősi jobbágytelket adnak el (16 magyar forinton) Sas Mátyás-
nak,9 míg Nagy György 1720 máj. 4-dikén zálogban bírja 
Csögi Istvánnak két hosszúmezői örökös jobbágyát 51 forintig.10 

Nagy István 1650 jún. 8-dikán aláírt egy szerződést lompérti 
rét elzálogosításáról,11 Ilosvai Nagy Jánost, kit Szejdi Achmet 
basa 1660-ban Krasznából Kolozsvárra küldött, Rákóczi mint 
árulót lefejeztette.12 Ilosvai Nagy Lászlónak 1702-ben a kraszna-
vármegyei Ilosván részjószága van, a melyen jobbágya Be-
reczki Pál.13 1711 szept. 16-dikán Gyarmati György és neje, 
Nagy Erzsébet, Nagy Györgyné Nagy Panda meg ifjú Gyar-
mati György elzálogosítják az anyjukról, Bökényi Katáról 
reájuk szállott ilosvai kúriájukat tartozékaival együtt, a lom-
pérti és hosszúmezői örökös jobbágytelkeiket tartozékaikkal 
és az ezekkel járó királyi haszonvételekkel együtt Gencsi 

1 Nagyv. Múz. Hit. — - Gencsi-lt. nr . 395. — :í U. o. nr. 753. 4 U. o 
nr. 905 5 U. o. nr. 7. — U. o. nr . 742. és nr. 6. 7 U. o. nr. 923. s U o. 
nr. 1321. — » U. o. nr. 663. — 10 U. o. nr. 218 11 U. o. nr. 1306. 1 2 Kő-
vári László : Erdély történelme, V. k. 1:5 Szgy. 
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Györgynek és nejének. Dohai Erzsébetnek. E javakat az 
említett elzálogosítok utódai tovább zálogosították.1 1739 decz. 
23-dikán Nagy János lompérti lakost inteti meg Genesi István 
egy lompérti puszta jobbágytelek kiadása iránt.2 A Nagy 
Lázár után maradt ilosvai, lompérti és hosszúmezői részbir-
tokok kibocsátására inteti 1781 febr. 8-dikán Genesi Jánosné 
Genesi Zsigmondot, Györgyöt, Ferenczet, Józsefet és Zoltán 
Eerenezné Juliánnál." 1800 máj. 16-dikán Toldalagi Lászlóné 
gróf Korda Anna a Gencsi-utódokat és meg is kináltatja őket 
bizonyos kisebb összeggel.4 

Ilosvai Nagy Balázs özvegye 1633. L. Ividei. 
A bilgezdi Nagy-család nemesi ezímere: Katona paizs-

ban piros mezőben zöld halmon könyöklő pánczélos jobb 
kar, kezében kivont egyenes kardot tartva. A paizson zárt 
sisak felett ötágú nemesi koronából kiemelkedő fészekben 
álló pelikán melléből vérével táplálva fiait, a pelikán felett 
arany csillag. Paizstakaró jobbról: arany-kék; balról: ezüst-
veres. — Bylgezdi Nagy (Magnus) Antalt 1460 júl. 31-dikén 
ügyvédjüknek vallják Rátoni Lőrincz, Bátoni Szabó Antal 
meg Bátoni Bertalan és fia, János.5 1478-ban is szó van a 
Bilgezdi Nagh-családról." 1533-ban Bilgezdi Nagh Ferencz 
özvegye, Ilona átadja a belsőszolnokvármegyei Szakácsi falu-
nak őt illető részét 16 forintért és két borjas tehénért Sza-
kácsi Lászlónak, osztályos testvérének.7 Bülgezdi (Bilghezdi) 
Nagy Boldizsár, ak i 1568 1620. krasznavármegyei szolgabíró,8 

és két fia István és János Katalin fejedelemasszonytól 1630 
jún. 25-dikén donátiót nyertek Bideskúti Mihálynak biharvár-
megyei széplaki és krasznavármegyei lecsméri birtokrészeire. 
Boldizsár II. Rákóczi alatt a lengyelországi harezban esett el. 
A Bilgezdi Nagy-családnak Széplakon 1630 előtt is volt nemesi 

1 Gencsi-lt. nr . 1180. — - U. o. nr . 128. — U. o. nr. 482. 4 U. o. 
nr. 486. — 5 Dl. 36.392. Km. Prot . G. min. pag. 98. nr. 1. — 6 Csánki, I. köt. 
588. 1. — " Nagyv. Múz. Bit. — s Bl. fasc. M. nr. 20. (1568. évről), GKG. A. fasc. 
XV., XVI. (1627. évrőli. 
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birtoka. János fia Márton a nagyváradi várnak török kézre 
kerülése után a Kraszna és Közép-Szolnok vármegyékben 
támadt nagy szegénység miatt Hódmezővásárhelyre költözött, 
ott vagyont szerzett és a több ezer holdra menő kopácsi 
pusztát bírta haszonbérbe. Bürgezden és Mocsolyán most is 
vannak a családnak élő tagjai.1 

1792-ben Nagy Bálint, János, Ferencz bilgezdi lakosok 
1606-ban Bocskai István tejedelemtől nyert armálist s eske-
téseket mutatnak be.2 

Bürgezden Bülgözdi Nagy Jánosnak 1808-ban egynegyed 
antiqua jobbágy telke volt. Kraszna vármegye gyalogosnak írta 
ki úgy őt, mint lJoklosi(elki?) Nagy Jánost, a kinek egy 
antiqua és egy nova jobbágytelke van. 

Nagy Balázs (de Motsolija) 1550-ben, a mikor a néhai 
Désházi Kelemen középszolnokvármegyei részbirtokait osztják 
fel örökösei között, mint szomszédos birtokos jelen van 
Óköritón a határkijelölésnél.3 Motsolyai Nagy János 1737 júl. 
4-dikén aláírt egy nyomozó levelet hosszú mezői jobbágy tár-
gyában.4 

A Nagy-család tagjai, mocsolyai s bürgezdi lakosok, Bran-
denburgi Katalin fejedelemasszonytól 1630-ban («per notain 
Michaelis Btideskuti») nyert s az imént említett donatiójukat 
1792-ben is fölmutatják.5 

Nagy Gergely 1578-ban Bodoló birtoknak Haraklányi 
László számára történt átadásakor, mint tanú szerepel.6 

Borsi Nagy Mihály fia Miklós és ennek gyermekei: 
Miklós, Mihály, Ilona, Margit, Katalin, Anna, Veronika, Do-
rottya, Csamai Urdugh László és fiai: László, János részére 
Kusalyi Jakcsi György fia László, Losonczi Bán unokája, 
László íia István és ezek kusalyi, sarmasági. kövesdi stb. 

1 B. Nagy Zoltán csanádpalota i lakos, oki. jegyző családi iratai. 
- Orsz Lt. nem. invest. Kraszna . 3 Szgy. — 4 Gencsi-lt n r 118 — 5 Orsz. 
Lt. nem. inv. I 8. Kraszna. — (! Szgy. 
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jobbágyai ellen, kik előbbieknek Apáti, Köröm. Baromlak 
birtoki jobbágyait fegyveres kézzel megtámadták, 1434-ben 
vizsgálatot tartottak.1 

Borzási Nagy Mátyást és nejét, Katalint (Borzási Pé-
ter özvegye), a kik leromboltatták Yarsolczi Ferencz lecs-
méri jobbágyának a kovácsmiíhelvét, megidézteti 1548-ban 
az említett Yarsolczi.2 Nemes Nagy Mátyás borzási jobbágyait 
két kapuszámnyi adóval rótták meg 1553-ban.:t 

Bőnyei. 1441 okt. 29-dikén néhai Benvei Nag Péter íiai: 
(iái és Ambrus nyugtatják Csúcsi Margitot azon zálogösszeg-
ről. a melyben ennek anyai mostohatestvére, Menyői Gergely 
zálogba adott a lenti Péternek egy menvői jobbágytelket 
és a birtokot visszaadják a leánynak.4 Nagy Bálint bőnyei 
féltelkes nemest 13 dénárnyi adóval rótták meg 1549-ben." 
Talán ő az a Nagy Bálint, a kinek (s másoknak) János Zsig-
mond meghagyta 1509 márczius 19-dikén, hogy Gyulafi 
Lászlót iktassa be Cseh város és vára, Széplak, Nagy-Goroszló, 
Ardó slb. birtokokba meg udvarhelyi, nagyszegi, köődi slb. 
részjószágokba." 

Büryezd. L. Bi Igézdi. 
Cziyányi (Cigani) Nagy Márton, Serédi Benedek görcsöni 

udvarbírája, a vártelki közös erdőn hizlalta disznait, jóllehet 
tiltakoztak ellene." Fái István 1681 decz. 16-dika előtt arra 
kérte Veres István szolgabírót, hogy intse meg Cigani Nagy 
Márton göresöni udvarbírót amaz erdő használata ügyében.s 

Csepei Nagy Ákos Ferenczet (egr.) 1544-ben megintik 
Csili Pekri és neje, Csaholvi Boldizsár özvegye, Anna, mint 
Csaholvi Boldizsár gyámjai, hogy bocsássa vissza 1. néhai 
Csaholyi Miklósnak, az utóbb említett Boldizsár osztozó test-
vérének szatmárvármegyei részbirtokait, miket zálogban bír 

1 Leleszi conv. B. 9. f. anni 1434. n r 24. — - U. o. Act. an. 1548. fasc. 5. 
n r 65., u. o. fasc. 2. nr . 32. — ;í Dical. — L. még Sándorház i (1442). — 4 DL 
Km. Prot . AB. min. pag. 82. nr . 3. — r> Dical. — (i GKG. A fasc. I., III. 
7 Orsz. Lt. Ügyv. u tán i i ratok 29—105. — s U. o. 
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ezen Miklós özvegyétől. Magdolnától, a kit azokból csak 
hozomány illet meg; 2. néhai Csaholyi Imre ().-. M.-Csaholy, 
Vén és szatmárvármegvei részbirtokait, miket szintén zálog-
ban bír.1 

Dabjonban négy, Mindszenten pedig egy jobbágyot örö-
költ Balázsi István a neje, Nagy Katalin után 1771 előtt.2 

A mindszenti Nagyokról különben majd alább szólok. 
A deésházi Nagv-család 1453-ban jelen meg.3 Nagy Jakab 

deésházi egytelkes nemest 25 dénárnyi adóval rótták meg 
1549-ben.4 1652 márcz. 9-dikén Nagy Anna és férje, vitézlő 
Dohai András deésházi lakosok zálogba vesznek nemes Antos 
Pál deésházi lakostól a deésházi határon három rúd rétet.'"' 
1747 ápr. 11-dikén György harmincz, István hatvan év körüli 
nemes személyek tanúskodnak esv deésházi tanúvallatásnál.<! 

Detrehem. L. Somlyói (1808). 
Dobd. L. Kisdobai és Nagydobai. 
Egeresi. L. Zilah. 
Ér-Kávás. Nagy Miklósné Margit egyike azoknak, a kik 

ellen 1498-ban Tunyogi Pál a maga neje Keszi Juliánná, 
fiai: Mihály és György meg Szántói Becski György, János, 
László nevében tiltakozik a középszolnoki Kávás birtok elide-
genítése miatt.7 1549-ben Nagy Ferencz kávási egytelkes nemes 
özvegye 25 dénárnyi adót fizetett.8 1585-ben Nagy István és 
Péter kávási nemesek tanúskodnak a Gencsi Miklós részére 
Szeődemeteri K. János ellenében Mindszenten tartott tanú-
vallatásnál." 

Az a Nagy-család, a mely az Ermellékre (Ér-Kőrös, 
Endréd, Dengeleg, Körtvélyes helységekbe) származott, ezímer-
leveles nemes család, evang. reform, vallású. Nagy Iván Nagy 
Jánostól, kinek felesége Török Kata volt, vezeti le a család-

1 Lelesz, Act. an 1544. nr. 17. — - Szgy. — 3 Csánki, 1 k. 575. lap. 
4 Dical. — 5 Szgy. — « U. o. — 7 Lelesz, T. 90 f. anni 1498 nr. 16. s Di-
cal. — 9 Nagyv. Múz. Bit. 
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fát, a melyen a Kéezi, Szomódi, Horváth, tTrai. Csűri, Mezei, 
Guthi stb. családokból valókkal is találkozunk.1 E János fia 
volt az az András, kinek neje Kéczi Anna az érkőrösi evang. 
reform, egyháznak egy felső szélén aranyozott ezüst poharat 
és egy szép nagy abroszt adott. Körösi Nagy András 1732-
ben a peéri járásban kommisszárius. Körösi Nagy Sámuel 
1840 körül középszolnoki adóíró biztos.2 

Érmindszent. Mindszenti Nagy Lukács mindszenti udvar-
házát 1588 jún. 15-dikén özvegyének, Csompáz Dorottyának 
ajándékozza Báthori Zs. fejedelem, de a beiktatásnak ellent-
mondanak/ 1616-ban néhai Nagy Lukács mindszenti puszta 
curiális telkét Gencsi István átadja Szentkirályi Mihályné 
Gencsi Katalinnak és gyermekeinek meg Lendvai Istvánné 
Derzsi Erzsébetnek, a kik tiltakoztak volt, a mikor az emlí-
tett Gencsi Istvánt és leányát be akarták iktatni a mindszenti 
nemesi kúriába és tartozékaiba, de most visszavonják ellent-
mondásukat.'' Nagy Mihály de Mindszent érmindszenti lakos, 
1771-ben Közép-Szolnoktól nemességének igazolását kéri.5 

Az Érszentkirályi Nagyok alább következnek. (Szent-
királyi.) 

Erszodoró. 1543-ban Nagh Albert özvegyének szodorói 
jobbágyai hét kapuszámnyi adót fizettek.6 1547-ben előbb 
Tvukodi Császár Bálint, majd Nagy Albert özvegye, Erzsébet 
és özv. Sarolyáni Márton Tamásné Juliánná megidézik Szo-
dorói Veres Jánost egy szodorói puszta jobbágytelek elfog-
lalásáért.7 Özv. Nagy Albertné Erzsébet egyike azoknak, a 
kik jogtalanul bírják néhai Szodorói Máté szodorói és keszii 
részbirtokait és a kiket azért ugyanekkor megintenek Szo-
dorói János és Tamás.8 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-

1 Nagy Iván, VIII. 46. — 2 U. o. 85. — Nagyv. Múz Bit. — 4 Gencsi-lt 
nr. 915 — r> P. C. Product. 102. 1. — « Dical. — 7 Lelesz, Act an. 1547. fasc. 2 
nr. 56. — » U o. fasc. 3. nr. 44. 
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helyezte előbbi adómentességükbe Nagy Ferencz és Zsig-
mond szodorói nemeseket, a kikel a kir. tábla 1780 május 
4-dikén kelt Ítéletében birtokos armalistáknak hagyott és a 
kiket a continua tábla azért nem mentett fel az adózás alól. 
mert nem bizonyították be bennszülöttségi jogukat, de armá-
1 isiik van II. Ferdinándtól. 

Az Erszodorói Nagy-családból Nagy Iván az 1837 körül 
élt Dániel marosvásárhelyi városi iktatót említi. Azután Ist-
ván. érszodorói birtokost. E család ivadékainak tartja Lajos 
dabjoni, Mihályné sámsoni és Dániel oláhnádasdi birtoko-
sokat.1 

Fancsikai. L. Besenyei. Nagy. 
Folijfalvi. L. Somlyói (1808). 
Földesi. L. Zilah. 
Fiirményesi (Fermenesi) Nagy (Magnus) Fábián leánya. 

Ágnes, Keresztúri Sikolya Albert özvegye 1401 (jún. 12-dikén).~ 
Gencsi. L. Rátoni. 
Görcsön. L. Czigányi. 
Haraklányi. Haroklyani Nagy (Magnus) Gált 1459-ben 

meg 1401 okt. 30-dikán ügyvédjüknek vallják Haraklányi 
Demeter és Haraklányi Árva László.4 Haraklányi Nagy Mátyás 
1519-ben mint szomszédos birtokos jelen van. a mikor a 
Kisdobai Szabó Tamás fiainak átadják a Kis- és Nagy-Dobán 
meg Adon levő részjószágokat.5 

Havasali. Nagy. 1631. L. Havaseli 6 s Újnémeti. 
A Hosszúaszói Nagy-család, mely már 1792-ben bagosi 

lakos, Báthori Gábor fejedelemtől nyert adománylevelet a 
hosszúaszói prsediumról.7 Bálint a fejedelmet a szászok és 
Hadul oláhországi vajda ellen védte, kivágván az ellenség 
sorai közül. Hosszúaszót a Bánfiak elfoglalván azon a czí-

1 Nagy Iván, VIII. 86. — - Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 114. nr. 4. 
:t U. o. pag . 32. nr. 1. — 4 U. o. pag. 140. nr . 4. — 5 Szgy. — <; E m ű V. k. 
157. 1. 7 Orsz. Lt. Nemesi Invest. I. 8. Kraszna 10. 
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men, hogy az mint Báthori-birtok őket illeti — és valóban 
többször pereltek, bár eredménytelenül annak visszaszerzése 
végett — a család tagjai Rátonban és Szilágy-Bagoson húzódtak 
meg. Némelyek Rátonból Szatmárba, Bagosról Máramarosba 
származtak át. — Rákóczi szabadságharezában is részt vettek. 

E család a Szilágyságba történt kiszármazása előtt Három-
szék vármegyében bírt, a mennyiben az Ethfalván lakó Nagy 
a hosszúaszói, a Hosszúaszón lakó Nagy pedig az éthfalvi 
birtokért egymás javára mint osztozó atyafiak kölcsönösen 
lemondanak, illetve azokat kicserélik. A Háromszék várme-
gyében fekvő Éthfalva községet időközben más községgel 
egyesítették, ma már ott Nagy nevű egyén nem lakik és így 
az Erdélyben netalán máshol élő Nagyokkal a családi össze-
köttetést kimutatni nem sikerűit.1 

Hosszúaszói Nagy Lajos 1861—1867. krasznavármegyei 
tiszti főügyész, (1862-ben tiszti alügyész?), 1870-ben kraszna-
vármegyei esküdt, 1873-ban árvaszéki ülnök; fia, Gyula, a 
somlyai járás főszolgabirája. 

A család legtöbb ivadéka Bagoson lakik. 
Családfájok: a 146. oldalon. 
Ilosva. L. Besenyei Nagy. 
Ilyéstelke. L. Sándorházi (1442). 
A Kaáli Nagy-család erdélyi székely nemes család, mely 

a marosszéki Kaáltól vette előnevét 2 Káli Nagy-Lázár 1837-ben 
I.. B. Hadadi Wesselényi Miklós zsibói udvari tisztje, a ki 
Zsibóra Iklandról (Maros-Torda) jött; atyja Káli Nagy Pál. 

1 A h o s s z ú a s z ó i N a g y - c s a l á d n a k N a g y Bálint i m p e t r a t o r t ó l k e z d ő d ő l e g 
hi te les l e s z á r m a z á s á r a v o n a t k o z ó s az e rdé ly i g u b e r n i u m t ó l 1837 f e b r u á r 7-dikén 
H. Nagy La jos sz i l ágybagos i volt lakos, fe lsőbb tan in téze t i t a n u l ó k é r e l m é r e 
kiadot t , h ivata los pecsét te l e l látot t ok i ra t j e len leg N a g y Gyula j á r á s i főszolga-
bíró, sz i lágysomlya i l akosnak , m i n t II. N a g y L a j o s n a g y o b b i k f i ának b i r toká-
ban van. Ezen hi te lesen kiállított o k i r a t b a n is igazo lva van az, h o g y a szi lágy-
hosszúaszó i b i r toko t 1610-ben ő s ü k n e k , N a g y Bá l in tnak és s z á z h u s z o n h é t 
k a t o n á j á n a k Báthor i Gábor erdé ly i fe jede lem a d o m á n y o z t a . — - V. ö. N a g y 
Iván, VIII. 76. 

Dr. P e t i u Mór : Szilágy vármegye moiwgrapliiája. VI. 10 
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A Pál testvére, Dániel, Szilágykövesden gr. Kemény Sámuelné 
udvarában lakott. Valóságos immúnis nemes emberek.1 

A Lázár íia, Domokos 1861-ben krasznavármegyei esküdt,2 

a későbbi (1896-ban is) krasznai főszolgabíró. 
K. Nagv Elek 1895-től bogdándi evangelikus reformá-

tus pap. 
K. Nagy Kálmán 1896-ban szilágyvármegyei főpénztáros. 
Kállai Nagy János 1648 júl. 27-dikén nyert armálist Rákóczi 

•Györgytől, 1649 júl. 14-dikén Szabolcs vármegyében tették köz-
hírré. 1792-ben Kállai Mihály, János és József somlyai lakosok 
kívánják ezzel igazolni nemességüket.'5 (Nemes) Kállai N. 
József 1796 1805. zovánvi, 1805 —1818. szilágycsehi evang. 
reform, pap. székbíró lett 1810-ben, meghalt Balián 1835-ben. 
Másik József 1861-ben krasznavármegyei tiszteletbeli törvény-
széki ülnök, 18(57—1872. zilahi bíró, 1871-ben középszolnok-
vármegyei árvaszéki ülnök s 1896-ban szilágy vármegyei árva-
széki fő könyvvezető. 

Keczeli. 1583-ban István király megrendeli, hogy a mint 
már az erdélyi vajda is megengedte, régi szolgájuk, Keczeli 
Nagy Mihály a magyarkeczeli és a dobokavármegyei vajda-
házi részjószágainak dézmáját «birja s feltakartathassa».4 

Kecskésfalvi. Nagy Benedek kecskésfalvi jobbágyai 1570-
ben egy kapu után fizettek adót.5 Talán ugyancsak az ő jobbá-
gyai adóztak két kapu után Kis-Debreczenben.° 

Kele. L. Kele család7 s Zilahi Nagy. 
Keresi. L. Somlyói. 
A Keresztúri Nagyokról 1447-ben van első izben szó.s 

Keresztúri Nagy Antal egyike volt azoknak, a kik 1448 júl. 
16-dikán visszakapván Keresztúri Mártontól a Póstelke pusztát 
illető iratokat, kötelezik magukat, hogy e puszta felének ötödét 

1 Nagy Béla k raszna i fö ldbi r tokos családi levelei közt. — 2 Szgy. 
4Í L. még a lább Somlyói. — Orsz. Lt. nemesi invest. I. 3. Kraszna 10. 
4 Eredeti je a Nemz . Múz. Becski-lt. 1585. évszám - - L. még Tancsi . — 5 I)i-
<-al. — e U. o. — " E m ű V. k. 723. 1. — 8 Csánki, I. k. 575. 1. 

10* 
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az említett Mártonnak juttatják.1 Ugyanezen évi aug. 11-dikén 
Keresztúri Nagy Antal, Keresztúri Márton, Keresztúri Veres 
Mihály, Keresztúri Tamás, Keresztúri Barta Pál, Keresztúri 
Mihály meg Keresztúri Kelemen és István egymást kölcsö-
nösen ügyvédeknek vallják, továbbá: Deésházi Sebestyént, 
Nagvdobai Csízér Fülöpöt, Nagydobai Mocsi Istvánt, Lelei 
Nagy Bálintot, Madai Tamást és Keresztúri Mihályt.2 Keresz-
túri Nagy Mihályt 1449 aug. 18-dikán Vérvölgyi Nagy Benedek 
vallotta ügyvédjének.3 majd a Keresztúri Nagy Antal íia, 
Lőrinez, Keresztúri Kónya Márton, Keresztúri Tamás, Keresz-
túri Mike Balázs és mások egymást kölcsönösen, továbbá 
Keresztúri Mihályt, Moni Jánost stb.4 Keresztúri Nagy Antal 
fiai: Lőrinez és Dénes azok között voltak, a kiket 1450 júl. 
17-dikén Mindszenti Pelbárt és társai eltiltottak attól, hogy 
Hunyadi János kormányzó adománya alapján elfoglalják a 
középszolnoki Póstelke pnediumot.5 Keresztúri Nagy Antal 
íia, Lőrinez 1450 aug. 16-dikán is ügyvédeket vall.6 

Nagy (Magnus) Mátyás keresztúri jószága egy forint két 
dénár adót íizetett 1475 körül.7 

Nagy Fábián egyike vala azoknak, a kik ellen pert foly-
tatott Dobszai János a keresztúri közös területek megosztása 
tárgyában. 1560-ban II. János király meghagyja Közép-Szolnok 
vármegye közgyűlésének, hogy ezt az ügyet újból tárgyalja.8 

1642-ben Szilágyfő-Keresztúron lakó Nagy István nemes iga-
zolja, hogy ugyancsak Szilágyfő-Keresztúron lakó Ramocsa-
házi István egy jobbágyáért száz magyar forintig kezességet 
vállalnak.9 Nagy András és fia Pál; György, István és Mi-
hály szilágyfőkeresztúri nemesek 1805-ben homagiális esküt 
tettek. 

Az a Surányi Nagy Mihály, a ki 1819—1828. szilágylo-

1 Dl. Km. Prot . C. min . pag. 39. nr . 4. — - U. o. pag. 38. nr . 3. — 3 U. o. 
p. 61. nr . 2. — * U. o. pag. 60. n r . 3. — 5 Dl 36.391. Km. Prot . C. min. p. 112. 
nr. 3. — fí U. o. p . 114. nr. 5. — 7 E m ü I. k. 178. 1. — s Gencsi-lt. nr. 920. 
9 Szgy. 
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keresztúri s (Nagy-Surányi Mihály) még 1828-ban récsei evang. 
reform, pap, — egy személy Surányi Mihályival.1 

Naagh Pál keszii jobbágyai 1570-ben egy kapu után 
adóztak.2 

Kémeri Nagy Imre azok között van. a kik ellen 1493-
ban Báthori Miklós és özvegy Gerbed Miklósné Anna érde-
kében vizsgálat folyik a középszolnoki Kerestelek, Hídvég és 
a krasznavármegyei Ilosva birtokokon elkövetett hatalmasko-
dásokért.3 Nagy János házánál Kémeren 1073 okt. 14-dikén 
Bácz Mihályné javára tanúkat hallgattak ki.4 

Nagybaczoni Nagy Sámuel 1759—1789. kémeri evang. 
reform, pap (székbeli bíróságot is viselt; 1760—1762. kül-
földi egyetemekre ment; 1789 decz. 28-dikán halt meg). 

1792-ben Nagy István kémeri lakos eleinek tősgyökeres 
nemességét kívánja igazolni.5 A Sző Uns i Nagy-család, mely 
ekkor II. Ferdinándtól 1636-ban nyert armálist mutat fel, 
kémeri lakos.6 

Nagy György egyházfi 1802-ben, midőn a kémeri evang. 
reform, templomot építették.7 

Kis-Debreczen. L. Kecskésfalvi. 
Kisdobai Nagh István, György és Tamás, továbbá Kis-

dobai Szabó István 1449 aug. 14-dikén ügyvédeknek vallják 
egymást s másokat.8 Kisdobai Nagy (Magnus) István, György 
és Tamás 1450 július 25-dikén tizenkét ügyvédet vallanak.9 

Nagy (Magnus) István, a Miklós fia és Nagy (Magnus) János 
fia Tamás elfoglalták (másokkal együtt) Kis-Doba birtokot, a 
miért ellenök 1452 jún. 13-dikán vizsgálatot parancsol Hunyadi 
János kormányzó Menyői Benedek fia, Mihály érdekében.10 

Nagy (Magnus) Bálint fiai; Sándor, Gergely, András és Péter 
(kivéve ezen Sándor fiát, Mihályt), Nagy (Magnus) Demeter, 

1 L. Surányi család. — 2 ü ica l . — 3 Leleszi conv. B. 243. f. ann i 1493. 
nr . 30. — 4 Szgy. — 5 Orsz. Lt. Nem. Inv. I. 8. Kraszna . — 6 U. o. — 7 Neve 
a t emplom oldalfalán olvasható. — s Dl. Kolozsm. prot . C. min. pag. 60. 
nr. 1. — 9 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min . pag. 112. nr. 5. - 10 Dl. 28.619. 
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Balázs, Miklós, Antal és Tamás azok között voltak, a kik 
1471 ápr. 18-dikán Kis-Doba birtokrészei, bizonyos gyümöl-
csös és az ezekről szóló oklevelek tárgyában kiegyeztek Török 
Istvánnal, Alberti! Péterrel, Deésházi Mártonnal, néhai Kis-
dobai László fiával. Domonkossal, Kisdobai Imre fiának. 
Jánosnak fiaival: Mátéval, Lukácscsal és Balázszsal, Deésházi 
Istvánnal, Deésházi Balázs fiával: Benedekkel meg Kisdobai 
László fiával, Balázszsal.1 Nagy (Magnus) Albert nemesnek 
Kis-Dobán telke van 1501 jan. 20-dikán.2 1501-ben Kisdobai 
Nagh Jakab leánya, Katalin Földvári András neje.:{ Kisdobai 
Nagy Bálintné Klára, kinek gyermekei: Barnabás, Benedek és 
Erzsébet, megveszi 1508 július 24-dikén Gebárt Mátyástól 
néhai Gebárt Antal kisdobai nemes telkének negyedét.4 Nagy 
Gergely 1519-ben a Kisdobai Szabókkal és több más roko-
nával osztozik a Kis-Dobán levő részjószágon.5 1535-ben 
a kolozsmonostori konvent jelenti János királynak, hogy 
Sámsoni Hodosi Miklós királyi és János pap konventi em-
berek lefoglalták Kis-Doba birtokban Nagh Pál és Benedek 
meg Kecskés Tamás egy telkét Nagydobai Tamás és György 
felperesek számára.6 Az országbíró 1549-ben Nagy-Dobáról 
többek között Kisdobai Nagy Benedeket is kijelölte királyi 
emberül, a mikor meghagyta a kolozsmonostori konventnek, 
hogy Haraklányi Miklós javára Vártelkén és Nyirsiden hely-
színi vizsgálatot tartson özv. V a j a i Borzási Györgyné Borbála 
és fia, Miklós ellen.7 s hogy hozzon Ítéletet ellenök azért is. 
mert elfoglaltak és kiirtottak egy Haraklánvhoz tartozó föld-
részt.8 Ekkor Nagy Benedek és Ferencz kisdobai egytelkes 
nemesek 25 25 dénárnyi adót fizettek.9 Nagy Miklós kis-
dobai nemes tanúként szerepel 1559-ben a Bodon és Csiglen 
nevű erdők hovatartozásának megállapítása végett tartott 

1 1)1. 36.393. Km. Prot . F. min. pag. 82. nr. 2. — 2 Dl. 36.405. Michíel 
pag. 82. nr. 1. — 3 U. o. — 4 U. o. p. 281. nr . 1. — 5 Szgy. és Lelesz, Act. 
Bercs. fasc. 34. nr . 9. (Prot. IX. pag. 111.) 6 Orsz L t Km. con. lad 26.. 
I). nr. 37. — " U. o. lad. 26. H. nr. 1. s U. o. lad. 26. B. nr. 60. — Dical.. 



N A G Y . 
141) 

tanúvallatásnál.1 Kisdobai Nagy Pál 1733-ban a Fodor-birtok 
osztozkodó levelében íordúl elő mint Fodor Mária leányának, 
Balyika Annának térje; nemes ember.2 1749 január 13-dikán 
aláírt egy tanúvallatást Kucsó birtok tárgyában.:í 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte Nagy Ferencz kisdobai nemest előbbi adómentessé-
gébe. E Nagyot ugyanis 1783-ban megadóztatták elitélés nél-
kül jóllehet az atyját 1755-ben adómentességben hagyta a 
regia directiva commissio. 

Nagy Ferencz és György kisdobai adómentes nemesek 
1805-ben homagiális esküt tettek. 

Kozáruári Nagy Péter 1575-ben a saját és Mogyorói L. 
Bánfi Pál fiai; Boldizsár, Gábor és László meg Bánfi György 
és Farkas nevében a leleszi konvent előtt tiltakozik L. Bánfi 
Pál krasznavármegyei Kraszna városban levő birtokainak, 
továbbá Magyar-Valkó, Zovány, Alsó- és Felső-Kaznacs, Bú-
csúm, Halmosd, Detrehem, Elyűs, Bagolyfalu, A.- és F.-Gyü-
mölcsénes, A. és F.-Jááz, Váralja, Oláh-Valkó, Paptelek, Új-
vágás, Füzes, Túsza, Tótfalu, Szék, Felső- és Alsó-Bán, 
Ballaháza, Csízér, Bóján, A.- és F.-Perje, Boronamező, Vajk-
falva, Bogdánháza, Rákpatak, Máron, Pecsely, Balla, Baksa 
és Magyar-Goroszló birtokainak felosztása ellen.4 

O J 

Köröndi. L. Ákoson. 
Körösi. L. Erkörösi. 
Kraszna. Nagy Borbála elzálogosított Dobai András jogán 

egy krasznai háztelket, melynek kiváltására 1720 febr. 7-dikén 
ezen Dobai felhatalmazza Gencsi Györgyöt és ennek fiát, 
Istvánt.5 

Krasznamihály falva. Mihályfalvi Nagy Mihály 1624-ben 
a krasznamihályfalvi evang. reform, egyháznak egy borosztó 
kelyhet adott. 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 Szgy. — 3 Gencsi-lt. nr. 295. — 1 Bl. fasc. KK. 
nr . 18. — 5 Gencsi-lt. nr. 950. — L. még Somlyói 1I8O81. 
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Lecsmér. 1553-ban Nagh Mátyás leesméri jobbágyait hét 
kapu után rótták meg adóval.1 

Lelei Nagy Bálintot ügyvédjüknek vallották 1448 aug. 
11-dikén: Keresztúri Márton, Keresztúri Veres Mihály, Keresz-
túri Nagy Antal, Keresztúri Tamás, Keresztúri Hartha Pál, 
Keresztúri Mihály, meg Keresztúri Kelemen és István,2 Deés-
házi László íia, Demeter, Deésházi Miklós íia. Máté meg Deés-
házi Jakab fiai: Sebestyén és Ferencz,3 1450 január 29-dikén 
Víg János és Keresztúri Révész Imre.4 Ugyanezen évi július 
25-dikén (Lelei Magnus Bálintot) Kisdobai Szabó István meg 
Kisdobai Nagy István, György és Tamás,5 1459 okt. 4-dikén 
Bélteki Drá gíi Miklós és neje, Jakcsi Erzsébet.(> Nag Demeter 
és Miklós lelei egytelkes nemesek 25—25 dénárnyi adót fizettek 
1549-ben.7 Lelei Nagy Bálintth, talán menyői, 1560-ban egyike 
azon í'ogott bíráknak, a kik Yalkai Miklós és Báthori György 
között Ítélkeznek.8 1570-ben (Lelei Nagy Bálint) mint szomszéd 
fordúl elő Miksa amaz új adománylevelében, a melylyel 
Jakcsi Boldizsárnak és Kusalyi Jakcsi Mihálynak adományozza 
a király Hadad várát és tartozékait.9 

Magyar-Baksdn Nemes Nagy István bíró házánál tartot-
tak tanúvallatást 1684-ben a Szécsi András-féle birtok helyé-
nek megállapítása végett.10 Itt Magyar-Baxai Nagy András 
bíró is tanúskodik. 

Magyar-Csaholy-11 Nemzetes és vitézlő Nagy másként Ba-
jomi György — mint ezt már a Bajomi-családnál is mondók 
Lekcsei Sulyok János magyarcsaholyi jobbágyházát vette meg 
1 (531 szept. 21-dikén 230 magyar forint örök áron.12 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-

1 Dical. — L. m é g Somlyói (1808) s Tancsi . — 2 ü l . Km. Prot . C. min. 
pag . 38. nr. 3. — U. o. pag. 38. nr. 2. k ihúzgálva . — 4 1)1. 36.391. Km. Prot . 
C. min. p. 103. nr. 4. — 5 U. o. p. 112. nr . 5. — 0 Dl. 36.392. Km. Prot . E. 
min. p. 60. nr . 1. — 7 Dical. — s GKG. A. fasc. II. — 9 Wl. — L. még Sándor-
házi Nagy meg Nagyielei család. — 10 Szgy. — 11 L. még Szabó, fAlvinczi) 
1766. — 12 GKG. A. fasc. VII 
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helyezte előbbi adómentességébe a magyarcsaholyi Nagy-
családot Báthori Gábornak 1610 okt. 12-dikén kelt helyben-
hagyó levele és annak alapján, hogy e család elődei valóban 
bírták az említett levélben felsorolt jószágokat. 

Maróthi Nagy Mihály Peres Gergely krasznavármegyei 
alispán, Mayos János stb. előtt 1587 márcz. 12-dikén végren-
delkezik. Feleségére Zeleh Orsolyára hagyja a krasznavár-
megyei Krasznán levő házát, a melynek puszta helyét szol-
gálataiért István lengyel királytól, majd Báthori Kristóftól 
nyerte (a házat ő építette).1 

Mágócsi. L. Tasnád. 
Menyő. Menyewi Nagy (Magnus) Lászlót 1469 oktober 

2-dikán ügyvédjüknek vallották Menyői Kis Albert meg 
Szentkirályi Menyői Ozsvát és Balázs.2 Menyői Nagy László, 

^ KJ o«y J 

István és Demeter azok között voltak, kiket 1549-ben a 
középszolnoki Menyő birtok összes szántóföldjeinek, rétjei-
nek és szőlőinek elfoglalása miatt megidéztet Menyői Fodor 
másként Nagy Bálint.3 Nagy László menyői féltelkes nemest 
ugyanakkor 13 dénárnyi adóval rótták meg.4 Nagy Mátyás 
nemes (de Menyő) 1550-ben, a mikor a néhai Deésházi 
Kelemen középszolnokvármegyei birtokrészeit osztották fel, 
mint szomszédos birtokos, jelen volt Deésházán, a hol egy 
házat is bírt.5 Nagy Gergely menyői lakos azok között volt, 
a kik 1591-ben mint közbírák megosztoztatták Jakabfi Kusalvi 
Móriczot és társait Kusaly és Nagy-Mon részjószágokon.6 

1652 aug. 30-dika előtt Nagy Török Istvántól Menyőben egy 
házhelyet, kaszálót és szántóföldet örököltek özv. Egeresi 
Kántor Mihályné Fenesi Anna és íia, Jakab deák.7 Pál menyői 
fegyverfogható adómentes nemest lóval, Sándor és Sámuel 
adózókat pedig gyalogosoknak vették föl az 1805-diki össze-

1 Nemz. Múz. Becski-lt. — 2 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min . pag. 138. 
nr . 2. — 3 Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 5. nr. 14. — 4 Dical. — 5 Szgy. 
6 Orsz. Lt. Km. conv. fasc. D. nr. 46. (26 fiók). — 7 C. o. fasc. F. nr. 6. 
(26. fiók). 
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írásba. Ugyanezen évben Ferencz menyői nemes homagiális 
esküt tett.1 

Mihály falvi. L. Kraszna-Mikálvfalva. 
Mindszenti. L. Érmindszenti. 
Mocsolya. L. Bilgezdi. 
Nagybaczoni. L. Kémer. 
Nagydobai Nagy Balázs fiai: Lőrincz és Lőrincz (!) azok 

között vannak, a kiket 1449 aug. 21-dikén Rúd Gergely a 
Nagydobai Rúdok nevében eltiltott néhai Nagydobai Demeter 
nagydobai birtokrészének elfoglalásától.2 Dohai Nagy (Magnus) 
Tamást 1459 decz. 14-dikén Kusalyi Jakesi Péter,3 14(51 júl. 
18-dika előtt az ekkor már néhai Sarmasági Elek és néhai Sám-
soni Albert vallották volt ügyvédjöknek.4 Nagydobai Nagy Ba-
lázs jelen van. mikor Kusalyi Jakesi László és felesége Krisz-
tina meg fiók György 1505-ben elzálogosítják a középszolnoki 
hadadi, kusalyi, erkedi, széri, bogdándi slb. részbirtokaikat 
meg Onostő prsediumot Bélteki Drágfi Györgynek és János-
nak.5 Nagydobai Nagy Mátyás 1519-ben a kisdobai Szabókkal 
és több más rokonával osztozik a Kis-Dobán levő részjószá-
gukon.6 Nagydobai Nagy János és Lelei Orgonás Jánosné 
Erzsébet 1548-ban megidézik 1. Lelei Fábián Pétert, a ki 
meggyalázta az említett Erzsébetet ennek lelei kúriájában; 
2. Nagydobai Nagy Gergelyt nagydobai földek elfoglalásáért.7 

Naghdobai Nagh János 1555-ben mint királyi tanú volt jelen, 
a mikor be akarták iktatni Székely Lázárt és Kristófot Nagy-
Mon birtokba:8 Nagy Mihály nagydobai adózó nemes 1805-ben 
homagialis esküt tett. 

Nagymoni. 1555-ben Naghmoni Nagh Ágostont és Gábort, 
mint szomszédokat megidézték, a mikor be akarták iktatni 
Székely Lázárt és Kristófot Nagy-Mon birtokba.'"' 

1 L. m é g Lelei. — 2 Dl. Km. Prot . C. min. p. 61. nr . 5. — a Dl. 36.392. 
Km. Prot . Prot E. min. p. 67. nr. 2. 4 U. o. p. 123. nr . 3. — 5 GKG. C. fasc. 
XII. — 6 Lelesz, Act. Bercs. fasc. 34. nr. 9. (Prot. IX. p. 111.) és Szgy. — 7 Lelesz, 
Act. an. 1Ő48. fasc. 1 nr. 36. — 8 Orsz. Lt. Km. conv. lad 27. S. nr 20. — U. o. 
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Nagy-Paczal. Nagy Ferencz kálmándi lakos 1721 előtt elzálo-
gosított egy nagypaczali Sarollyáni-féle telket Varasdi Istvánnak.1 

A Nyirmoni Nagy-családról 1475 körül van szó,2 mikor 
Nagy Bálint nyirmoni jószágát adóztatták meg.:{ 

Pele birtokban lakó Nagy Albert 1489-ben 15 tiszta arany-
forinton zálogba veszi Szarvadi Páltól a középszolnoki Szarvad 
határában levő Várkút nevű rétjét és ugyanezen határban 
Puszta vár mellett levő Nagy-rét nevű legelőjét.4 

Peleszarvad. 1570-ben Naagh Pál peleszarvadi jobbágyait 
egy kapu után rótták meg adóval.5 

A Perecseni Nagy-család elődei Perecsenen kívül Szőlősön 
és Zilahon adomány czímen birtokoltak. Nagy Iván a csa-
ládból a többek között Lászlót említi, ki 1818-ban aradvár-
megyei szolgabíró és iró.° A Perecseni Nagy-, másként Litte-
rati-család anyai ágon örökölt 1587 után Zilahi Jánostól 
Zilahon két udvarházat, a melyek mindegyikéhez szőlőbirtok is 
tartozott.7 Nagy Gáspár (Vérvölgyi) nemes, perecseni lakos, 
mint közbíró van jelen, a mikor 1596-ban kezességet vállalnak 
özv. Báthori Elekné Jakcsi Annának és gyermekeinek egy 
jobbágyáért.8 Nagy Tamás 1606-ban Majádi Gergelynek Lónyai 
Istvánnal kötött egyezségénél mint tanú szerepelt Perecsen-
ben. Nagy István perecseni lakos 1636 ápr. 12-dikén kivál-
tott Erdőteleki Márton perecseni lakostól egy hídvégi telket," 
1649 július 12-dikén (Perecseni Nagy István) Eperjesen kelt 
levelében Perecsenben lakó Erdőteleki Györgyöt az eperjesi 
dögvészről és sarczolásokról értesíti.10 A krasznavármegyei 
Perecsenben lakó Nagy Istvánnak és utódainak 1638 ápr. 
14-dikén a somlyai lakos Horváth Miklós zálogba adja a 
krasznavármegyei Badacsonban levő összes részjószágát egyik 
jobbágyával együtt 150 magyar forintért.11 

1 GKG. A. fasc. VII. - Csánki. I. k. 575. 1. — ;i Jelen m u n k á m I. k. 
178. lap. — 4 Hl. fasc. RH. nr . 24. — 5 Dical. - 15 Nagy Iván, VIII., 70. 
~ Szgy. — s \V1. 9 Nagvv. Múz. Bit. — 10 Szgy. — 1 1 U. o. 
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Perecseni Nagy Andrásnak a felesége, Szentkirályi Katalin 
egy 1648 jún. 1-sején Perecsenben kiállított oklevél szerint 
teljes jogot ad, hogy őt mindennemű ügyeiben bárhol helyette-
sítheti a férje.1 Nagy András perecseni nemes 1652-ben Kis-
Paczalban tanúskodik.2 

Adorján Mihály Récsében lakó krasznavármegyei szolga-
bíró és ifj. Bernát András Perecsenben lakó hites megyebíró 
előtt Perecseni Nagy András 1656 decz. 27-dikén elismeri, 
hogy ő Ugrai Zsigmondtól egy Köles János nevű, azelőtt Ér-
Mindszenten, most pedig Rátonban lakó szabados emberi 
nyolczvan forintért kiváltott, de ezen szabadoshoz Lindvai 
Istvánnak és feleségének, Derzsi Erzsébetnek is joga volt; 
hogy ezek ne akadályozzák a kiváltásban és Nagy András e 
szabadost «az hadban lovasnak» előállíthassa, megígéri, hogy 
«valamikoron az nemes Karaszna vármegye zászlaját kiviszik 
Lengyelország felé az hadra és valamennyi ideig Lengyel-
országban járnak, és valamennyi időre avagy holnapra haza-
hozzák», havonként négy forintot íizet Lindvainak és felesé-
gének; e pénz aztán vonassék le azon zálogösszegből, melyet 
Nagy András Bakó István nevű érszentkirályi jobbágyért és 
annak telkéért 1655-ben adott Lindvainénak.3 

Perecseni Nagy András 1659-ben zálogba veszi Szénás 
Pálnak és Gáspárnak a középszolnokvármegyei Szécsben lakó 
Kis Tamás nevű jobbágyuk fiait.4 

Szentkirályi Katalin Perecseni Nagy Andrásné Alsó-
Némethyben (Ung vármegye) 1661 ápr. 20-dikán tesz végren-
deletet. Temetésére 200 forintot hagy. Érszentkirálvi telkei! 

O«-/ <J 

és Ákoson a Mezei szeren levő zálogos jobbágyát férjének 
hagyja. Ákoson lakó Kis Mihály nevű jobbágyát is férjének 
adja, meri ez öcscsét, Szentkirályi Istókot Perecsenben, mint 

1 Szgy. — 2 U. o — 3 Kívül r áveze tve : nyolcz h ó n a p i g tar tot t az Len-
gye lországban való j á rás , az ta tárok elrablása napjá ig , 30 augus t i voltak 1657, 
mindezeknek felszámlálása teszen 32 forintot. E g y k o r ú másolata Bit. nagyv. 
Múz. — V. ö. e m o n o g r a p h i a IV. k. 455. 1. — 4 Szgy. 
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egy főember gyermekét, tisztességgel eltemetteté. Kraszna-
mihályfalvi jobbágyáért egy hordó bor fejében Perecseni 
Nagy Istvánnak 32 forinttal volt adós, «de az háborúságos 
idő reánk következvén, hazánkból is el kelletet bujdosnunk» s 
e miatt a 32 forintot nem fizette meg, hanem e jobbágyot 
végrendeletileg Nagy Istvánnak hagyja. Említi azt is, hogy 
«Erdély orszaga jo helyben nincsen, hanem veszedelemben 
vagyon» s hogy urának is «az pogánsag miá ki kelletett hazá-
jából és jószágából bujdosni».1 

Lengyel András középszolnokvármegyei szolgabíró Balázs-
házi Ferencz és Nagy István hites megyebírák Szentkirályon, 
Mihályfalván és Új németen Perecseni Nagy András maradé-
kainak javára 1678-ban, a mint ez azon évi decz. 23-dikán 
Er-Szentkirályt kelt levelükből kitűnik, tanúvallatást tarta-
nak. Tanúk voltak a szentkirályi, mihályfalvi és újnémeti 
jobbágyok, továbbá Szentlászlai János, Szalai János és Balási 
Mihály nemesek. Kitűnik, hogy a szentkirályi jobbágyokat 
majdnem mind zálogban bírta Perecseni Nagy András, de 
hogyan került hozzá az udvarház, azt nem tudják.2 

Perecseni Nagy Andrásné Szentkirályi Katalinnak jószágai 
voltak Közép-Szolnok vármegyében: Ér-Szentkirályon, Sza-
kácsiban, Ákoson, Mihályfalván, Új-Németen, Mindszenten, 
Girolton, Girókután, Szécsben és Kelenczén; Kraszna vár-
megyében: Perecsenben, Badacsonban, Győrteleken, Hídvégen, 
Újlakon, Szoroson Keresteleken, Magyar- és Oláh-Keczelben, 
Felső- és Alsó-Seredenben, Bánban, Boronamezőn, Felső-
Perjén és Varsolczon (1689 jan. 29.).3 Perecseni Nagy András-
nak s nejének, Szentkirályi Katának 1688-ban egy szécsi 
jobbágyát adja zálogba Fancsikai István.4 Perecseni Nagy 
András vámosoroszii lakos felszabadítja 1668 máj. 18-dikán 
a jobbágyság alól egy krasznamihályfalvi jobbágyának a fiát 

1 Egysze rű másola ta a Blt.-ban, a nagyvá rad i Múzeumban . — 2 Máso-
lata u. o. — 3 U. o. — 4 Szgy. 
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100 forintért.1 Perecseni Nagy András és neje, Németi Klára 
még 17 magyar forintot adnak 1660 január 3-dikán Szénás 
Dávid szatmárnémetii lakosnak egy ezelőlt zálogba vett ér-
szentkirályi jobbágyért.2 Majd Köles Mihály, érszentkirályi 
jobbágyot veszi zálogba Vasali János tó l .Ennek az Andrásnak 
hitlevelet ad egy krasznamihályfalvi jobbágya 1676 január 
29-dikén.4 1699 előtt Perecseni Nagy András is bírta Szécsi 
Kis Demjént, kit most Komornyik János biharvármegyei 
asszonyvásári lakos Guthi Farkasnak zálogosított el.5 1702 
február 20-dika előtt Dobai Györgytől egy szentkirályi udvar-
házat és két jobbágytelket vett zálogba.6 

Nagy Péter és Ferencz de Perecsen, zilahi lakosok, 1771-
ben nemességök igazolását kérik Közép-Szolnoktól.7 

Pesti. L. Új falú. 
Póstelke. Nagy (Magnus) Antal azok között van. kiknek 

a középszolnoki Póstelke birtokba való beiktatására útasította 
1447 június 19-dikén a kolozsmonostori konventet Perényi 
László országbíró.8 

Rápolti Nagy Erzsébet Sántha Imre neje, fiók Dezső.9 

Rátoni. 1447 jún. 18-dikán a nádor meghagyja a kolozs-
monostori konventnek, hogy Rathoni Nagy (Magnus) Lőrinczet. 
az Antal fiát és Rathoni Nagy Pál fiait: Damjánt, Istvánt 
meg Albertet iktassa be az őket megillető Vérvölgv birto-
kába, a mely Karácson Péteré volt.10 A kolozsmonostori kon-
ventnek 1449 márcz. 4-dikén kelt meghatalmazó levele szerint 
Rathoni Nagy Jakab leánya, Krisztina, a kinek a férje Rathoni 
Chobod András, nyolcz ügyvédet vall, ezek: Rathoni Chobor 
András, a férj. Sarandi Jakab, Kémeri Miklós deák, továbbá 
Tamás deák Budáról, Nagvdobai Chyzer Fülöp, Bulgezdi 
Gergely deák, Pazoni Bereczk, Rathoni Nagy Lőrincz.11 Rátoni 

1 Nagyv. Múz. Bit. — - U. o. — 3 Szgy. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 Szgy. — 
0 (iencsi-lt. nr. 1519. — " P. C. Product. 154., 193. lap. — 8 1)1 27.881. — 
,J L. Sánta-család. — 1 0 1)1. 28.607. — 11 1)1 Km. Prot. C. min pag 52. nr 5. 
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Nagy Pál Albert fiát a krasznavármegyei Középcser és Szilva-
meggyfő erdők elidegenítésétől eltiltja 1463 január 14-dikén 
Rátoni Bertalan László fia Péter a maga és János, Imre, Mátyás (I.), 
Péter (II.), Ambrus, Mátyás(II.), valamint Rátoni Chobod András, 
íiai: János és Kelemen, Rátoni Dien es György fia, Kelemen. 
Nagyfalvi Márton fia, Mihály meg Rátoni Fodor Ambrus 
nevében.1 Rathoni Nagy Albert egyike vala azoknak, a kik 
ellen 1471-ben vizsgálatot tartanak azért, mert elvettek nyolcz 
ökröt Báthori Miklós és Domonkos perecseni jobbágyaitól, a 
mikor ezek a nagyfalusi vásárról mentek haza." Nagy János és 
Albert (de Bathon) 1492-ben nem vehetnek részt Majádi István-
nak, Jánosnak és Györgynek Ilosvai György birtokaira emelt 
igényeik megvizsgálásánál.3 Nemes Rathoni Nagy János (csak 
a hátán viseli a Rátoni előnevet) 1522-ben megidézteti Filpesi 
Ferenczet, Mátét és Ambrust, hogy adják vissza az előbbinek 
szécsi részbirtokáról szóló okleveleket.4 Nemes Nagy János 
1546-ban azok között van, a kiket Adorjáni Rátoni Gáspár 
és György megintenek a néhai Rátoni György és Ferencz 
rátoni részbirtokáról szóló okievek visszaadására, a mely 
oklevelek az említett Ferencz özvegyének, majd Almási Nagy 
Jánosné Margitnak kezéből néhai Rátoni Antal másként 
Alszegi Antalur (Antal úr?) fiainak: Györgynek és Péternek, 
mint a fenti néhai Rátoni György és Ferencz osztozó test-
véreinek kezébe, majd ezektől a megintettek birtokába kerül-
tek.'"' Rátoni Nagy András 1577 1589. krasznavármegyei 
szolgabíró.0 Báthori Kristóf neki meg Dancs Miklósnak ren-
delkezett Kémeri Istvánnak Zsombori László ellen való peres 
ügyében.7 

Rátoni Nagy András és Péter nemeseknek a nemességét 
kétségbe vonták 1772-ben s a krasznavármegyei Somlyón 

1 Dl 27.677.; egyk. kiv. — 2 Lelesz, B. 184. f. ann i 1471. nr . 7. — 
3 Szgy. — 4 Lelesz, Act. an. 1522. nr. 11 — 5 U. o. 1546. fasc. 2. n r 5. — 
t; Hl. fasc. EE. nr . 19. és Gencsi-lt. nr. 838. (1577. évből), Szgy. (1582, 1584, 1589), 
Orsz. Lt. Gyulaf k;ípt. lev. cent. G. 12. és Gencsi-lt. nr 57 <1588i — 7 Szgy. 
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levő Ítélőtábla előtt tárgyalták le ügyüket. Még ez évben 
folyamodik a két nemes az ítélőtáblához (tabula continua 
judiciaria), hogy nemesi joguk biztosítására adjon ki egy ne-
mességüket igazoló bizonyítványt; febr. 15-dikén meg is kap-
ják, mert a tárgyalási jegyzőkönyv szerint nemességüket, még 
pedig armális nemességüket igazolni tudták s le tudták azt 
vezetni minden megszakítás nélkül 1635-től kezdve, a mikor 
(febr. 9-dikén) Rákóczi György erdélyi fejedelem állította ki Fo-
garas várában Nagy Boldizsárnak az armális oklevelet, a me-
lyet aztán még ez év ápr. 26-dikán publikáltak ki minden 
ellentmondás nélkül Közép-Szolnok vármegye közgyűlésén 
(generális congregatióján). Minthogy a kérelmezők nemessé-
göket ez évtől kezdve bizonyították, őket törvényesen két-
ségtelen armális nemeseknek (nobiles annales) nyilvánítják. 
A két folyamodó nemesnek, Rátoni Nagy Andrásnak és Péter-
nek 1771-ben a középszolnokvármegyei Vártelken három job-
bágya van: Jónás llvés, Jónás Tamás és Jónás Demjén.1 

Családfájok: 
Id. Nagy Boldizsár 1635 

Ifj . Boldizsár 
András 1755 

Rátoni Nagy András 1772 Péter 1772 

Rátoni Nagy András Szécsben Guthi Miklós szolgabíró-
sága idején (1628—1643.) birtokos.2 Rátoni Nagy Andrásné 
Veres Borbálának és fiainak rokonsága és birtokviszonyai 
ügyében 1755-ben Krasznán tartottak tanúvallatást. Itt Nemes 
Rátoni Nagy Péter is tanúskodik/5 

Ajtay Máténé Nagy alias Rátoni Judit jobbágya 1657-ben 
jelen van Kémeren egy jószágfelosztási ügynél.4 

Nagy Borbála rátoni örökségét Máté Bálintnak zálogosí-
totta el 1721 ápr. 5-dikén.5 

Rátoni Nagy András és Nagy Borbála íiai: János és 

1 Szgy. — 2 U. o. — 3 U. o. — 4 U. o. — 5 Gencsi-lt. nr. 233 



Mihály 1755-ben Krasznán, egy Rátoni Nagy András nemes 
Bécsén laknak.1 

Nagy Boldizsár, a ki Gencsről származott át Rátonba és 
itt nősült meg, és neje, Fáblván Erzsébet, átveszik Bertalan 
Mihálynak, a nő mostoha atyjának Rátonban levő rész-
birtokát." 

Nagy István, János és András rátoni lakosok 1792-ben 
Rákóczi György fejedelemtől 1635 február 9-dikén nyert s a 
már előbb is említett armálisra hivatkoznak nemességük iga-
zolása végett. 

Regéczi Nagy Pál 1841 — 1844. krasznamihályfalvi, 1844 
1848. zsibói, 1857 1862. zoványi evang. reform, pap. Kraszna-
Mihálvfalváról báró Wesselényi Miklós vitte Zsibóra, 1845 
nov. 19-dikén Lux Annát «a reformata anyaszentegyház ke-
belébe bevetto. A szabadságharczban az oláhok Szoporra 
hurczolták, innen kiszabadulva ment Zoványra, itt hált meg. 

Récsébői 1549-ben többek között Nagy Jánost, Mártont, 
Györgyöt is maguk mellé vették özv. Vajai Borzási Gvörgyné 
Borbála és íia, Miklós, a mikor elfoglaltak és bevetettek 
Haraklánvi Miklós Vártelek birtokán és nyirsidi birtokrészén 
tizennyolcz hold szántót.4 Néhai Vajai Borzási György itt 
említett íia, Miklós, meg tetvérei: Ferencz és Péter, anyjuk 
megbízásából Nagh Barnabás récsei és varsolczi tisztjüket is 
magukhoz vették, a mikor betörtek Haraklánvi Miklós vár-
telki erdejébe.5 Talán Bécsére való volt az a Nagy Pál, a ki 
1588 június 24-dikén, mint szomszédos birtokos, megjelent, a 
mikor Kövesdi Sarmasági Miklóst a krasznavármegyei Récse 
birtokba iktatják.6 

Rézalja. 1553-ban Nagy Máté rézaljai jobbágyai tél kapu 
után fizettek adót.7 

1 Szgy. — 2 U. o. — « Orsz. Lt. 
4 Orsz. Lt. Km. conv . lad. 26. H. nr . 
Gyulai', kápt . lev. cent . G. 12. — L. még 

nemes i invest . I 8 Kraszna 10. 
1. — 5 U. o. 26. B. nr . 58. — 6 U. o . 
Bátoni . — 7 Dical. 

Dr. P f . t i í i Mór : Szilágy vármegye monographiája. VI. 11 
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Sarkadi Nagy. L. Sarkadi. 
Sándorházi. 1442 febr. 4-dikén néhai Sándorházi Nagy 

Pál fiai: Simon. Tamás, Benedek, Demeter, János, Miklós. 
Tamás (másik), Balázs, Bereczk és László megveszik kétszáz arany 
forinton Vérvölgyi Anthos Balázs Vérvölgy, Ilvéstelke és Bor-
zas birtokait.1 Sándorházai Nagy Lászlót ügyvédjöknek val-
lották 1449 máj. 30-dikán Nagydobai Mátyus István,2 aug. 
14-dikén Szentkirályi Imréné Szentkirályi Erzsébet és Szent-
királyi Demeterné Szentkirályi Katalin.3 aim. 18-dikán Menyői J *J ' ö J 

Gebarth Antal, Kisdobai Antal és Adi Péter,4 1450 július 
25-dikén Kisdobai Szabó István meg Kisdobai Nagy István, 
György és Tamás,5 júl. 26-dikán Szentkirályi Imre és neje, 
Szentkirályi Moldvai Erzsébet, kivel az imént is találkoztunk,6 

továbbá Szentkirályi Demeter és neje, az imént szintén em-
lített Szentkirályi Katalin, Szentkirályi András és Kisdobai 
Antalné Sándorházi Agata," majd (Sándorházai Magnus Lászlót) 
Moni Imre, Moni Bálint, Moni Egyed, Moni János, Moni 
Jánosné Baksai Szabó Ilona, Vérvölsyi András, Deésházi 
Sebestvén és Ferencz, Deésházi Máté, Menyői Barta íia, %j y 7 J 7 

Albert meg leányai: az említett Deésházi Ferencz neje, Poten-
tiana és Nagydobai Péterné Scolastica,8 júl. 28-dikán Menyői 
Albert, Moni Barta Pál, Menyői Ramacsa István és íiai: Illés 
és Péter.9 Sandorhazai Magnus György egyike azoknak, a 
kiket 1401 júl. 31-dikén Lelei Kaplyan Miklós eltiltott a lelei 
Aszalósfő nevű föld bitorlásától.10 Sándorházi Nagy Sándor 
fiai: György és Gergely azok között vannak, a kik 1466 nov. 
16-dika körül Lele birtokbeli részek és a Medwestelek kaszáló 
fölött egyezséget kötöttek Lelei Kaplyan Miklóssal és Dénessel, 
Lelei Kaplyan Mihály fiával, Demeterrel, Lelei Kaplyan Gergely 

1 Dl. Km. Prot . AB. min. pag . 105. nr. 1. — - U. o. C. min. pag. 5."». 
nr . 2. — 3 U . o pag. 59. n>\ 2. — 4 U. o pag. 60. nr . 5. — 5 Dl 36.391. Km. Prot . 
C. min. pag. 112. n r . 5. — tí U. o. p. 113. nr. 6. — 7 U. o. p. 114. nr- 2. — 
8 U. o. p. 114. nr. 1. — 9 U. o pag. 112. nr. 4. 1 0 1)1 36.392. Km. Prot. E. 
min. p 124. nr 2 
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fiaival: Jánossal, Imrével és Gergelvlyel.1 Nagy Gergelyt (de 
Sándorháza) 1462-ben Ujnémethi Albert stb. birtokba iktatá-
sához (királyi emberül?) jelölik.2 1549-ben Nag Pál sándor-
házi féltelkes nemes özvegyét 13 dénárnyi adóval rótták meg.:s 

Somlyói4 Nagy Miklós nemes személy 1590-ben bizo-
nyítja, hogy per folyik özv. Báthori Elekné Jakesi Anna és 
Aszalós Tamás között.5 

Nagy Elek 1746-ban somlyai elül járó, Somlyai Nagy János 
1781-ben zilahi, alszeg-utczai gazda.6 — Nagy Ferencz sze-
gény, Szabó Nagy Sándor, Nagy Pál József, Nagy Pál, 
György róm. kath. egyházfi, Nagy József nőtlen, Nagy Kele-
men István és Nagy Kelemen Ferencz, Nagy István mészáros, 
továbbá Keresi Na«v László és Demeter 1790-ben a somlvai 
adózók lajstromában fordulnak elő. 

Nagy Sámuelt, Józsefet és Áront gyalogosoknak vették 
föl a Somlyóról 1808-ban összeírt nemesek névsorába. Sámuel 
és József adómentesek, Áron adózó nemes. Sámuel «birtoka 
Detrehemben van». Nagy Sámuel somlyói lakosnak egynegyed 
antiqua és egynegyed nova jobbágytelke van Krasznán. Említve 
van Nagy János adózó nemes is, a kinek semmije sincs itt. 
Nagy Józsefné somlyói és Imre lecsméri lakosoknak három 
antiqua jobbágytelkök volt Alsó-Bánban. Folyfalui Nagy István 
gyalogos Somlyóról az adómentes nemesek közt. Nagy György, 
a somlyói kir. sókamara mázsása, előfordul a somlyói nemesség 
1808-diki névsorában. 

A somlyai Nagy-családot Nagy Iván szilágyságinak mondja; 
említi Sámuel tizedbértárnokot s törvényszéki ülnököt Kraszná-
ban 1815 körül. Továbbá Zsigmondot, a ki 1815 és 1840 közt 
főszolgabíró és törvényszéki ülnök, Lajost, a ki 1839—1840. 
főszolgabíró és Lajost, a ki 1846-ban ügyvéd volt.7 Egy Lajos 
1834-ben krasznavármegyei assessor. 

1 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min. pag. 7. nr . 1. — 2 Szgy. — :i Dical. — 
4 V. ö. Kállai. — 5 Wl. 1592. évszámnál . — 6 V. ö. Zilali — " Nagy I , VIII., 85 

11* 
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Somlyói Nagy János Gottfried, es. és k. altábornagy-
nak 1861-ben engedték meg a Somlyói melléknév viselhe-
tését.1 

Nagy László 1865-től szilágysomlyói evang. reform, pap, 
1869-ben egyházmegyei ülnök, 1867-ben aljegyző, 1870-ben fő-
jegyző. 1883-ban generális director, 1884-től esperes. 

Somlyócsehi. Nagy István somlyócsehii jobbágyai egy, 
Somlyócsehin Lónyai Anna fejedelemasszony kérésére tartott 
tanúvallatásnál 1685 aug. 21-dikén tanúskodnak. A tanúvallo-
mások szerint Nagy István is szántott a somlyócsehii határ 
Keselyű nevű mezején.2 

Somlyó új lak. Nagy Pál újlaki jobbágyai is tanúskodnak 
a most érintett tanúvallatásnál.3 

Sarányi. L. Keresztúri. 
Szakácsii. (Zakachyi) Nagy (Magnus) Bálintot 1461 okt. 

28-dikán ügyvédjöknek vallják Vérvölgyi István meg Soklos 
Lőrincz és Gergely.4 Nagy (Magnus) István zakachyi lakost 
1468 január 28-dikán Szakácsii Mihály vallotta ügyvéd-
jének.'"' 

Nagv (Magnus) Bálint szakácsii jobbágyai 1475 körül hét 
forint adót fizetlek." 

Szakácsi Nagy László egyike azoknak, a kik 1516 előtt 
pert folytattak a Szakácsi határán megtámadott és innen 
hatalmasul elhajtott marháikért az erdélyi püspök csögi 
jobbágyai ellen.7 

Szakácsi Nagy Bálint fiai 1581-ben kielégítik Katalin 
mostoha anyjukat s ennek leányait hozománya és jegybérére 
nézve.s A szereplők : 

S z a k á c s i N a g y B á l i n t 
2. neje Katalin 1581 

1-től: György László 1581 2-tól: Krisztina Katalin 1581 

1 Nagy Iván, VIII. 331 — 2 Nagyv. Múz. Bit. — 3 U. o. — 4 Dl. 36.392. 
Km Prot. E. min. p. 140. nr 1. — 5 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min . pag. 40. 
n r 1. — 6 E mű I. k. 177. I — 7 Gencsi-lt nr. 831. — 8 Nagyv. Múz. Bit. 
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Nagy Sára 1716-ban a szakácsii evang. reform, egyház-
nak egy abroszt adott.' 

Nagy Erzsébet, 1748. L. Ákoson. 
Szekeresi. L. Ákoson s Szentkirályon. 
Szentkirály. Nagy (Magnus) Pál. Ábrahám fia azok között 

van, a kik 1452 júl. 1-sején a kolozsmonostori konvent előtt 
megszüntetik a középszolnoki Szentkirály birtokért folytatott 
peröket." Nagy András, Barnabás fia, Szentkirályon lakó Kis 
Pál, Na gy Barnabás, Mátyás és Antal nevű cselédjével s 
Heléna úrnővel 1481-ben beüt Szentkirályi Benedek szent-
királyi, Mikola Tamás és András kalai, Ákosi Antal kisfalud-
telki jószágára s ott rabol.3 1470-ben is van szó a Szent-
királyi Nagy-családról.41631-ben Nagy Mátyás (Ér?) szentkirályi 
jobbágyok hitlevelén tanú.5 1643 okt. 1-seje előtt Nagy Bakó Já-
nos cserébe vett Lindvai Istvánné Dersi Erzsébettől egy érszent-
királyi házat.0 Nagy György és István nemesek Ér-Szent-
Királyról 1699 szept. havában a Horvát-, Vid- és Medgyes-
féle részjószágok ügyében tartott tanúvallatásnál tanúskodnak.7 

1701-ben Szekeresi Nagy Istvánnak a középszolnoki Ér-
Szentkirályon háza van.8 1709-ben Szekeresi Nagy István 
érszentkirályi lakos Szoboszlai Józsefelőtt telket vett Tasnádon 
Surki(?) Istvántól 36 forinton, a mit 1734-ben Horvát Mihály 
tasnádszarvadi lakos bizonyít.9 1702 júl. 10-dikén talán ez a 
Nagy István írt alá egy tanúvallatást érszentkirályi jobbágy 
javai tárgyában.10 1717 ápr. 10-dikén Nagy András (talán Pe-
recseni) zálogba veszi Pap Sándor és Szomoldi István ér-
szentkirályi és új németi telkeit.11 

Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte 1790-
ben előbbi adómentességébe az érszentkirályi Vajnai Nagy-
családot, a mely vérségi kötelékben áll azon Vajnai Nagygyal. 

1 L. még Tasnád-Szarvad . — 2 Dl. 27.887. — 3 Szgy. — 4 Csánki, I. k. 
575. 1. — 5 Szgy. — 6 U. o. — 7 Nagyv. Múz. Bit. — L. még Perecseni N a g y 
András . — 8 Szgy. — Bl. — 10 Gencsi-lt. n r 1535. és nr . 1526. — 1 1 U. o. 
nr. 1343. 
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a ki 1664 jún. 26-dikán armálist nyert Apafi fejedelemtől; 
Nagy József érszentkirályi nemest azon megokolással, hogy 
«meghívás és megnyeretés nélkül adómentes állapotból húz-
ták adó alá négy esztendővel ezelőtt», végül 1791-ben az 
érszentkirályi Nagy-családot, a mely azon Nagyokkal áll vér-
ségi kötelékben, kiket a kir. tábla 1778 máj. 4-dikén fölmen-
tett az adózás alól. 

Szécs. Rátoni Nagy András 1628—1643. tájt, mint már 
mondók, szécsi birtokos. 1666 január 10-dikén Nagy Sámuel 
szatmárvármegyei assessor mint királyi előttemező szerepelt 
egy szécsi jobbágy visszaváltásánál.1 Mint a Resenyei Nagyok 
közt láttuk, Fancsikai Nagy Andrásnak 1688-ban jobbágya 
van itt. 

Széplaki. Nagy Mátyás nemes (de Széplak) 1550-ben, a 
mikor a néhai Deésházi Kelemen középszolnokvármegyei 
birtokrészeit osztják fel örökösei között, mint szomszédos 
birtokos jelen van Keresztúron.2 

Szilágycsehi Nagy István 1614-ben mint előbb ifjú Rátóti 
Gyulafi László özvegye, most Lokacsi Prépostvári Zsigmondné 
Széchi Kata megbízottja szerepel ennek Nagybányai Sütő 
Györgygyei való ügyében.3 1629 május 22-dikén Kamuthi 
Balázs ezüstneműi felől tanúskodik.4 Nagy Zsigmond szilágy-
csehi lakos nemes személy 1649-ben,5 perelt Gyulafi Máriával 
Késmárki Tökölv Istvánnéval; valami szőlőt zálogosított el ^ " ö 

a Thibrocz-hegyen Gyulafi Mária jobbágyának negyven m. 
forintért s ott megfogták, megverték, Szilágy-Cseh várába 
fogságba hurczolták; de egyezség jött létre.6 1744 ápr. 15-dikén 
tanúvallatást tartanak Gyulai István részére arról, hogy neki 
jutott-e Nagy Zsigmond kaszáló rétje a csehi méltóságos 
birtokosok osztozásakor.7 1666 aug. 30-dikán Apafi Mihály 

1 Gencsi-lt nr. 33. 2 Szgy. — 3 GKG. G. fasc. XIX. — 4 GKG. I. szek-
rény, utolsó fiók. — 5 GKG. — 0 Orsz. Lt. Km. conv. fasc. N. nr . 1. (27 fiók). 
7 GKG A fasc X 
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meghagyja Közép-Szolnok tisztségének, hogy ama szécsi 
zálogos birtokrészeket és jobbágyokat, melyeket és a kiket 
Nagy Tamás szilágycsehi lakos elfoglalt, azonnal foglalja 
vissza Balajti László számára.1 Talán Csehbe való a tizen-
hetedik században szereplő Nagy Imre, a ki többekkel együtt 
megalkuszik a Gyulafiakkal Cseh várra és városra meg tar-
tozékaira vonatkozólag.2 

Hentes Nagy Ferencz 1797-ben szilágycsehi saját telkén 
lakó adózó nemes, 1805-ben adómentességet nem élvező, 
szilágycsehi járásbeli szabad állapotú lakos. 

Szilági) fő-Kereszt úr. L. Keresztúri. 
Szilággszegi (Zilagyzeghy) Nagy Bálint egyike azoknak, 

kik 1577-ben B. Gyulafi László Szilágy-Cseh várában tanú-
vallatást tartanak, törvényt ülnek és jobbágyokat marasztal-
nak el.3 

Szőlősi. L. Kémer. 
Szőnyi. L. Zilah. 
Tan esi Nagy Sándor 1823—1830. lecsméri, 1830—1854. 

magyarkeezeli evang. reform, pap, íia 1854—1867 közt szin-
tén magyarkeczeli evang. reform, pap. 

Tasnád. Nagy András a tasnádi nemesek hadnagya 
1715-ben.4 Nagy István de Mágócs el Tasnád (tasnádi lakos) 
1770-ben Közép-Szolnoktól nemességének igazolását kéri.5 

A Tasnádi Nagy-család Gömör vármegyébe is elszármazott. 
Tasnádi Nagy Károly annak a vármegyének 1843-ban ország-
gyűlési követe.0 

Tasnád-Szarvad. Nagy Lukács tasnádszarvadi nemes 
1584-ben jelen van, midőn Csűri Istvánt és Gencsi Jánost 
szakácsii jószágukba akarják beiktatni.7 1665 júl. 14-dike 
előtt Nagy Mihálvné szarvadi lakos zálogba adott Hatvani 

1 Gencsi-lt. nr. 956. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. fasc. G. nr . 1. (26. fiók). 
Közép-Szolnok v á r m e g y e 1577 máj . 6-diki k i a d v á n y a ; úriszéki Ítélet. GKG. 

A. fasc. 2. — * L. I. k. 394. I . - ^ P . C Product. 12. — « Nagy Iván, VIII. 50. — 
7 Nagyv. Múz. Bit. 
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Jánosné Balogh Annának egy jobbágyot, továbbá egy sza-
kácsii telket.1 

Tokai Nagy Sándor a tizennyolczadik század közepe 
táján Közép-Szolnok vármegyében assessor. 

Újfalu (I)abjon?). Nagy Albertnek 1595-ben egy újfalvi 
jobbágya kezes lesz Mihályfalvi Horvát Jánosnak két jobbá-
gyáért hatvan forintig Hadadon.2 Zsigmond fejedelem 159(5 
máj. 28-dikán adott beleegyezésével Pesthi Nagy Albertet és 
mindkét nembeli örököseit beiktatják Újfalu birtokba és 
tizenhat inói jobbágytelekbe, a melyeket Nagy Gyulafi László-
tól kapott oly föltétellel, hogy élete végéig szolgáljon ennek. 
Két udvarhelyi szántóra nézve tiltakozik a beiktatás ellen 
özv. Wesselényi Ferenczné Sárkándi Anna és gyermekei 
nevében Darabant János udvarhelyi lakos.3 

Újnémet. Havasali Nagy István kolozsvármegyei papfalvi 
lakos középszolnoki újnémeti részbirtokait hatvan magyar 
forintért a szokott föltételek mellett zálogba adja Kraszna-
Mihályfalván lakó Salai János nejének, Horthi Erzsébetnek és 
fiának, Jánosnak 1631-ben a középszolnokvármegyei Kraszna-
Mihályfalván.4 Üj-Németen, mint előbb láttuk,5 1748-ban Nagy 
Erzsébet is rész jószághoz tart igényt. 

Vajnai. L. Szentkirály. 
Varsolcz. Már előbb. 1792-ből is említettem varsolczi 

Nagyokat, a kik 1632-diki armálisokra hivatkoznak. De itt 
már a tizenhatodik század derekán jelentkeznek. 1553-ban 
Nagh Gáspár varsolczi jobbágyai másfél kapuszámnyi adót 
fizettek.6 Balogh, máskép Varsolczi Nagy György 1588 jún. 
24-dikén mint szomszédos birtokos jelen van, a mikor Kö-
vesdi Sarmasági Miklóst a krasznavármegyei Récse birtokába 
iktatják.7 

1 Nagvv. Múz. Bit. — 2 Szgy. — Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34 E. 
nr. 38. — 4 Szgy. — 5 L. Ákosi Nagynál . — K Dical. — 7 Orsz. Lt. Gyulai', 
kápt lev. c e n t G. 12. 



nag"\ 169 

Váradi Nagy Mihály, Péter, Ferencz 1766 szept. 18-dikán 
Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kapnak.4 

Vártelek. L. Rátoni. 
Vérvölgyi. Weerwewlgi Nagy Bálint íia, Benedek. 1449 

aug. 18-dikán tizenhárom ügyvédet vall, ezek: Kerezthwri 
Nagy Mihály, Chewgi István stb.2 

1549-ben Nagy László vérvölgyi egytelkes nemest 25 
dénárnyi adóval rótták meg.3 Mint előbb láttuk, Vérvölgyi 
N. Gáspár perecseni lakos (1596).4 

Zálnok. 1813-ban tiszteletes Nagy Bálint zálogba veszi 
300 forinton sógornője, Szarvas Mihályné Hunyadi Éva zál-
noki telkét.5 

Zilah. 1084 máj. 20-dikán Egeresi Nagy István cserébe 
vesz Paniti Györgytől egy zilahi házat egy másik zilahi 
házért. Paniti ráadásul kapott még egy sajtót, egy nagy 
nyomó kádat és húsz vonás forintot.6 

Nagy György 1780-ban zilahi választó polgár, András, 
Ferencz, János, Márton, Péter, id. Földesi Nagy János és Föl-
desi Nagy János 1781-ben tyúkól-utczai, másik András, Fe-
rencz, János, Mihály, Kr. Nagy Mihály székely-utezai, Ferencz, 
György, István, János, Márton, Mihály és másik Mihály 
kraszna-utezai lakosok, András és K. Nagy János7 alszeg-utczai 
gazdák. 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe Kele Nagy Lőrincz zilahi 
nemest az 1610 aug. 15-dikén Báthori Gábortól nyert armális 
és e vármegye continua táblájának 1772 szept. 26-dikán kelt 
bizonyítványa alapján. 

A Szőnyi Nagy-családból Ferencz Küküllő vármegyében 
volt 1848-ban állomási biztos. János 1800—1847. zilahi sze-

1 V. Test. 98. 1. — 2 1)1. Km. prot . C. min. p. 61. nr. 2. — 3 Dical. — 
4 L. még Sándorház i (1442). — 5 Orsz. Lt. Km. conv. fasc. V. nr . 21. (27 fiók). — 
6 ü . o. P. nr. 7. (27. fiók). — 7 V. ö. Somlyói Nagy J á n o s (1781). 
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nátor s egy másik János az 1810-diki országgyűlésen zilahi 
követ.1 

Nagy Miklós, zsibai, 1764 nov. 28-dikán Közép-Szolnok-
tól nemesi bizonyítványt kap.2 

Nagy nevű családok tagjait, mint nemeseket, Közép-
Szolnok vármegye 1705-ben Deésházáról, Diósadról (köztük 
György nagymoni nemes), Géresről, K.-Daróezról. M.-Baksá-
ról, Menyőről (köztük F. és M. Gergely), Mocsolváról, Szent-
Királyról (Gergely debreni nemest), Szécsről (Ferencz kis-
dobai nemest), Szilágy-Szegről (Gergely és Mihály sándorházi 
nemeseket), Újlakról (Nagy, másként Kovács Mihályt és Gás-
pár csehi nemest), Vérvölgyről (Miklós úr, sámsoni nemest) 
és Zilahról (Istvánt és Jánost) lovas zsoldos állítására írta ki. 

7747-ben Nagy István Désházán, Nagy Sándor de Krszent-
király, Nagy Pál de Kis-I)oba, Zsigmond, szintén kisdobai, 
Nagy János Leiében, Nagy, másként fíaxai Mihály Menyőből 
s ugyancsak innen még Nagy Péter és Márton, N.-Doháról 
Nagy István, Nagy János Panitban, másik Nagy János Sz.-
Gsehben, Nagy Zsigmond Szilágyfő-Keresztúron, Nagy András 
és Ferencz nemesek, Mihály és György cívisek Zilahon, 1781-ben 
Nagy Mihály, László stb., nyolczan, ákosi nemesek, Nagy 
József de Berekszász középszolnoki assessor, Nagy András 
de Mindszent, Érszentkirályról Nagy Ferencz és Mihály, Abel, 
György stb. kilenczen, mint nemesek, Nagy Zsigmond nemes 
Szodorón, Nagy András de Gebe; Nagy János, géresi nemes; 
Nagy László de Kakas; Nagy Péter, királydaróczi nemes, Kis-
dobai Nagy Farkas középszolnoki assessor, Nagy Ferencz, 
kisdobai nemes, Lelei Nagy Pál középszolnoki assessor, Nagy 
Zsigmond és Péter, mocsolyai saját telkükön lakó adózó ne-
mesek. Magyarosi Nagy Zsigmond, Nagybányai Nagy Ferencz, 
középszolnoki felső járás kir. pereeptora, Nagybányai Nagy 

1 Nagy Iván, VIII. 84. és Zilah város lt. — L. m é g Perecseni N. — 
2 V. Test. 299 1. 



n a g y . 
141) 

Sándor, középszolnoki assessor, Nagybányai Nagy Zsigmond, 
Nagy Pál de Sámson, Nagy András, szilágycsehi nemes, Nagy 
András és György, szilágyfőkeresztúri adózó nemesek, Nagy 
István de Torma, Nagy Dániel de 1 óti és Vérvölgyi Nagy 
Dániel lettek homagialis esküt. Valamennyien Közép-Szol-
nokban. 

1797-ben Ardóról Nagy Pál kisebb birtokost meg Pál 
Nagy Mihály szabadost, mint más telkén lakó adózó neme-
seket írták ki a hadi segedelemhez való hozzájárulásra. 
Ákoson (köztük R. Ferencz, R. János, R. György), Balázs-
házán és Zölczén (köztük Mihály ex M.-Csaholy), Csányon, 
Deésházán, Diósadon (Nagy Deák Ferencz, György és Mihály 
meg Nagy Juhos István), Ér-Káváson, Ér-Mindszenten, Ér-
Szentkirályon (köztük Botfalvi József, Felső György, Géresdi 
József, Min ízen ti András és László, Vajnági Ferencz, István, 
János és Mihály), Érszodorón és Töviseden, Felső-Szopron 
(köztük Ipi Nagy Szabó Ferencz), Géresen, Király-Daróezon, 
Kis-Dobán, Kőrösön, Kr.-Czégényen, Kr.-Mihályfalván (köztük 
Gentsi János), Kusalvbim, Leiében, Magyar-Csaholyban, Mo-
csolyán (köztük Nemes Péter), Nagy-Paczalban, Nemes-Keszi-
ben, Nyirmonban, Orbón, Ököritón, Peérban, Sámsonban 
(köztük Nemes Miklós és Sándor), Szakácsiban, Szeő-Deme-
teren, Szécsen (Nemes Zsigmond), Szilágyfő-Keresztúron (Orosz 
Nagy Mihály), Szilágy-Szegen és Uj-Németen főbb vagy kisebb 
birtokosok, saját telkükön lakó egy házi adómentes, vagy 
adózó. — más telkén lakó adómentes, vagy adózó nemesek; 
ily nevű családból valók még ez összeírásban Nagy Zsigmond-
sülelmedi számtartó, Bálint hadadi evang. reform, és György 
esögi oláh pap, meg András magyarbaksai evang. reform, 
lévita, továbbá István tasnádi, József szeődemeteri evang. 
reform., Miklós csögi oláh kántorok és Sándor körösi molnár.1 

Az 1805-, 1806- és 1808-diki összeírásokban ezek a Nagy 

1 L. mér) Szilágycsehi. 
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nevű családokból származók vannak említve: 1805-ben Nagy Já-
nost, Mihályt, ifj.Ferenczet, Lászlót, Dávidot, Boldizsárt, Sándori. 
Sámuelt, id. B. Nagy Ferenczet, továbbá Mihályt, Istvánt, 
Jánost gyalogosoknak, Miklóst, Györgyöt, Józsefet, Gergelyt 
és ifj. Bátoni Nagy Ferenczet lovasoknak vették föl az Ákos 
községből összeírt fegyverfogható adómentes nemesek név-
sorába. Ezek s még A. Nagy János homagiális esküt is tet-
tek. Gyalogosok: Nagy László a csögi fegyverfogható adózó 
nemesek között, homagiális esküt is tett: Nagy Pál (49 éves, 
«erőtlen») az érmindszenti nemesek között; Nagy György fegy-
verfogható adómentes nemes Kraszna-Mihályfalva községből; 
Nagy B. János (38 éves), továbbáN. Ferencz (20 éves), ifjú Mihály 
(24 éves), József (24 éves) és László (24 éves) a magyar-
csaholyi fegyverfogható nemesek között. Jánost kivéve, mind-
annyit azon megjegyzéssel vették föl, hogy «taxás földön» 
laknak. Közülök ifjú Miháhr, továbbá János és Sándor homa-
giális esküt lettek: Nagy Zsigmond (25 éves) a nemeskeszii 
fegyverfogható nemesek között van. Homagiális esküt is 
tett. András, Sándor (38 évesek), Mihály (40 éves) és Sámuel 
(30 éves) idevaló szabad állapotúak. Ifjú Nagy József (24 éves) 
szintén gyalogos a szeődemeteri fegyverfogható nemesek kö-
zött, id. és ifj. József homagiális esküt is tettek. Nagy Sándort 
(23 éves) lovasnak vették föl az érszodorói, Nagy Jánost 
(41 éves) és Sándort (18 éves) gyalogosoknak a tasnádi fegy-
verfogható nemesek közé. Zsigmond szodorói s az itt emlí-
tett tasnádiak homagiális esküt is tettek. Er-Szent-Királyról 
András, Gergely és József, M. Ambrus, másik András, Gáspár, 
György, Imre, István, másik József, László, Mihály és Pál 
meg Sz. Ferencz és György adómentes, továbbá Botfalvi 
József és K. István adózó nemesek gyalogosok, M. (másik) 
Mihály és V. Ferencz adómentesek pedig lovasok. Gergely, 
meg az M., Sz., B., K. és V. előnevűek, azután még M. Ferencz 
és János, P. József, meg V. András, István és János homa-
giális esküt tettek. Ér-Kőrösről Nagy Dániel (44 éves) és 
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Sándor (43 éves) lovasok, homagiális esküt is tettek. Nagy 
Gábor (48 éves), János (30 éves), László (20 éves), Vazul 
Vaszalia, 35 éves), másik János (39 éves), Imre (26 éves), 
Pál (Pável; 39 éves), másik Gábor (30 éves), István (Stefán, 
(24 éves) és Miklós (Mikuláj, 20 éves) gyalogosok Csányról, 
Nagy Mihály (28 éves), József (19 éves) és másik József (27 éves) 
Nagypaczalról. Közülök Mihály és József, azután még Erdődi 
Nagy János és József homagiális esküt is tettek. Szakácsiból 
Nagy Pál, Ferencz és János adózó nemesek gyalogosok. Nagy 
Pál benedekfalvi adómentes nemes, András, Ferencz, György, 
István, ifjú István, János és József deésházi adózó szabad 
állapotú lakosok a haza csendességben való tartására kiáll-
hattak gyalog. Szilágy-Szegről Nagy Lajos adómentes lóval, 
József adózó szabad állapotú lakos pedig gyalogosnak volt 
kiírva. Szilágypanitról Nagy Ferencz és István adózó nemesek 
lettek homagiális esküt. Szondii Nagy Eleket, — a ki 1791-
ben (Szovathi N. E.) «fiscalis dézmás^ — és Nagy Eleket 
lovasoknak, Sándort és Györgyöt pedig gyalogosoknak vették 
föl a sámsoni fegyverfogható adómentes nemesek névsorába. 
K. I). Nagy Elek középszolnoki juratus assessor, a ki meg Nagy 
Sándor, Ferencz és Elek sámsoni nemesek homagiális esküt 
tettek. János és Miklós (gyalogosok) moesolyai, József (gyalo-
gos) lelei adómentes, Ferencz moesolyai, György (50 éves, 
«erőtelen») és József (19 éves) nemeskeszii fegyverfogható 
adózó nemesek, István lelei szabados; közülök a mocsolyaiak 
homagiális esküt tetlek. 1806-ban Nagy Imrénének Cseresén 
egy puszta nova, Felső-Kaznacson egy lakott antiqua és egy 
puszta nova jobbágytelke, Lecsméren egy adómentes lakó-
telke meg egy lakott és fél puszta antiqua jobbágytelke, Sán-
dornak pedig Kémeren és Zovánvon egy-egy lakott antiqua, 
ezenkívül Kémeren egy puszta nova jobbágytelke volt. 
1808-ban id. Nagy András, György András, ifjú András, 
Mihály, Miklós, János, id. Ferencz, id. István, ifjú István, 
ifjú Ferencz és Bálint bagosi, István, Mihály és Ferencz 
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krasznai adózó nemeseket gyalogosoknak, továbbá Sándor, 
Ferencz, András, Albert és János varsolczi nemeseket szin-
tén gyalogosoknak vették föl és pedig a varsolcziakat Kraszna 
vármegye azzal a megjegyzéssel, hogy «mindötön birtok nél-
kül való adózó nemesek» s hogy nincs nekik sem köntösük, 
sem fegyverök. Balián br. Bánfi János földjén lakik Nagy 
András adózó nemes, Kraszna vármegye őt is gyalogosnak 
írta ki, de neki sem volt köntöse s fegyvere. Rátonban nyolcz 
antiqua és három nova jobbágytelke volt Nagy Pálnak, Jó-
zsefnek és Zsigmondnak. Legtöbbje Pálnak: hat antiqua és 
egy nova. Bürgezden egy antiqua és harmadfél nova jobbágy-
telkök Nagy Ferencznek, Bálintnak stb.. ezeket is gyalogo-
soknak írta ki Kraszna vármegye, valamint Nagy Ferencz 
utódait, a kiknek egy antiqua jobbágytelkök volt M.-Yalkón. 
Nagyfaluban fél antiqua jobbágytelke Nagy Zsigmondnak, a kit 
Kraszna vármegye lovasnak írt ki. Id. Nagy Zsigmondnak, 
ifjú Zsigmondnak. Jánosnak stb. két kúriájok. tizennégy 
és háromnegyed antiqua és egy nova jobbágytelkök volt Rá-
tonban. E Nagyok közül egyet lovasnak, hármat gyalogosnak 
írtak ki. Legtöbb telke volt id. Zsigmondnak (egy kúria, tizen-
egy antiqua, egy nova) és ifjú Zsigmondnak (egy kúria, egy 
antiqua). Récsén egy adómentes lakótelke volt Nagy Miklós-
nak, a kiről megjegyezték, hogy kiérdeműlt (emeritus) 
pap. Említvék még Nagy Lázár, a ki «másnál lakó, bir-
tok nélkül való» és Sándor, a kinek itt fél nova job-
bágytelke van. Utóbbi kettőt gyalogosoknak írta ki Kraszna 
vármegye, de nincs nekik sem köntösük, sem fegyverök. 
A nemesi fölkelők összeírásának Somlyóra vonatkozó adatait 
már előbb láttuk, itt csak azt említem, hogy Nagy Zsigmondnak 
és Józsefnének fél kúriájok és egy nova jobbágytelkök volt 
Somlyón. A fél kúria azé a Zsigmondé, a kiről megjegyezték, 
hogy «Rátonban van birtoka s ezen részt hárman bírják». 

Talán nálunk is megfordultak a következő idegen elő-
li evűek : 
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Bonczydai Nagy Gáspár és familiarisa, János, a kiket 1450 
febr. 25-dikén ügyvédeinek vallott Keresztúri György.1 

Chomafayai Nagy (Magnus) Pál, a kit 1461 aug. 14-dikén 
ügyvédjének vall özv. Kémeri Dávidné Ardói Margit.2 

Tyúkodi Nagy Zsófia Ákosi Pap Zsigmond neje (1669).;i 

Nem lehet közelebbről megjelölni az alább következő 
Nagyokat: 

Nagy Fábián fia, György egyike azoknak, a kiket Zsig-
mond király királyi emberekül jelölt ki, a mikor 1426 febr. 
26-dikán megparancsolta a kolozsmonostori konventnek, hogy 
vizsgálja meg amaz erőszakoskodást, a melyet Menyő bir-
tokban Menyői Ramocsa István követett el Menyői Ramocsa 
László és Moni Tamás ellen.4 

Nagy Miklós, Lónai Miklós familiarisa, egyike azoknak, 
a kiket 1450 febr. 25-dikén ügyvédeinek vallott Keresztúri 
György.5 

Nagy (Magnus) Antalt 1459 okt. 8-dikán Ippi László 
vallotta ü gy védj ének 6 

Nagy Antal és Ferencz 1481-ben tanúsítják Bihar vár-
megye két kiküldött szolgabírája előtt, hogy a nagyfalusi 
vásárról hazatérő debreczeni kereskedőket Kárásztelek és 
Kémer között a nemes Somlyai Báthoriak jobbágyai és szolgái 
rabolták ki.7 

Nagy Mátyás szintén tanúskodik ekkor.8 

Nagy Benedek jelen van, mikor Kusalyi Jakcsi László és 
felesége Krisztina meg fiók György 1505-ben elzálogosítják a 
középszolnoki hadadi, kusalyi, erkedi, széri, bogdándi stb. 
részbirtokaikat meg Ónostő prsediumot Bélteki Drágfi György-
nek és Jánosnak.9 

Nagh Jakab 1543-ban középszolnoki szolgabíró.10 

1 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. p. 105. nr. 3—4. — 2 Dl. 36.392. Km. Prot . 
E. min. p . 129. nr . 3. — 3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 Zichg-Okmt., VIII., 265. és 266. — 
5 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. p. 105. nr . 3—4. — « Dl. 36.392. Km. Prot . E. min 
p. 62. a. nr. 1. 7 1)1. 29.537. — 8 U o. 9 GKG. cista C. fasc. XII — 1 0 Dical. 
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Nagh Ambrust 1555-ben mint szomszédot idézték meg. a 
mikor be akarták iktatni Székely Lázárt és Kristófot Nagy-
Mon birtokba.1 

Nagy Boldizsár krasznavármegyei szolgabírót 1565-ben 
felszólítja II. János király, hogy L. Bánfi Farkast és örököseit 
iktassa be több krasznavármegyei birtokba.2 Nagy Boldizsár 
1572-ben is krasznavármegyei szolgabíró.3 

Nagy András 1568-ban krasznavármegyei szolgabíró.4 

Nagy Ferencz mint Kémeri István ügyvédje szerepel 
1575-ben ennek Zsombori László és Kémeri Jánosné ellen 
Középlakért indított perében.5 

Nagy István mint szomszéd nemes ember egy hatvani 
birtokrészbe való beiktatásnál van jelen 1586-ban, a hova 
Bálintot királyi emberül jelölik." 

Nagy Gergelyt mint szomszédot idézték meg, a mikor 
Báthori Zs. fejedelem 1588 máj. 18-diki parancsára be akar-
ták iktatni Fajdasi Horvát Gábort és nejét, Zetheni Németi 
Zsófiát Peér, Ete, Szeődemeter, Csány és Szopor birtokokba.7 

Nagy Miklós 1590-ben nemes személy. 
Rákóczi György fejedelem 1035-ben az idegen ladvena) 

Nagy Boldizsárnak nemesi oklevelet adományoz, többek-
nek. de különösen Balázsházai Balázsházi László közép-
szolnokvármegyei alispánnak (s a fejedelem Ítélőtáblája esküdt 
assessorának) a közbenjárására és ajánlatára, a kiknek az állí-
tása szerint Boldizsár szabad állású családból született s az 
orvosi tudomány és gyógyítás minden ágában nagy érde-
meket szerzett. Az adományozott, engedélyezett nemesi czí-
mer, a melyet harezban, tornajátékokon, békében stb. min-
denre reá vésve használhat ő s használhatnak úgy a fiú-, 
mint a leány utódai: egy aranyszínű paizs; a mezejében egy 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad 27. S. nr . 20. 2 Bl. fasc. M nr. 11. :í Wl. -
4 Nagyv. Múz. Bit — 5 Szgy. — (! Nagvv. Múz. Bit. — 7 Orsz. Lt. Km. conv. 
lad. 34. E. nr. 15. 
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polgári ruhába öltözött teljes férfi-alak éles érvágókéssel egy 
ember jobbján készül az eret felvágni. A paizs fölött zárt 
sisak látható, a melyet drágakövekkel és gyöngyökkel illően 
ékített királyi diadém föd. A sisak csápjáról különböző 
szinű szalagok futnak le, a melyek a paizst mindkét oldalról 
körülfolyjak s szépen ékítik.1 

Nagi István 1639-ben tanú Görcsöni Serédi Istvánnak 
Közép-Szolnok vármegyében kapott birtokaiba való beikta-
tásánál." 

Nagy István 1678 decz. 23-dikán középszolnoki hites 
megyebíró.3 

Nagy Tamás 1684 előtt térje volt Borbély Annának.4 

Nagy Kata Balási István özvegye (1700 aug. 9.)/' 
Az 1700 és 1718 közti években sűrűn szerepel Nagy 

Miklós, a zilahi járásban szolgabíró,6 a kit 1714 jún. 28. és 
következő napjain a Szfő-Keresztúron tartott tisztújításon 
újból szolgabíróvá választottak, s a kit 1715 deczemberben 
követül is kiküldenek Lápossi Pállal együtt az erdélyi feje-
delemség 1716. évi január 14-dikén tartandó gyűlésére. Talán 
őt kérte föl 1702. február 1-sején Guthi Farkas, hogy a zál-
rióki és csanálosi erdőket tartsa tilalmasban, míg ő haza nem 
jön,7 s 1716 jún. 20-dikán talán ő írt alá egy intőt Szécsi 
György és neje javai tárgyában.8 

Nagy György nemes ember jobbágya a Dabjonban 1732-
ben végbe ment tanúvallatások szerint szomszédosa a Fo-
dor örökösök jobbágyainak. Kurta Demeternek. Veres Mi-
hálynak.y 

Nagy György és István 1747-ben nemes személyek. 
Nagy Pál 1749-ben a szebeni országgyűlésen középszol-

noki követ. 

1 Az oklevélbe a cz ímer , b á r a n n a k he ly van hagyva , n incs bele festve. 
Szgy. — 2 U. o. — 3 Nagyv . Múz. Bit. más . — 4 Gencsi-lt. nr. 914. más . 
5 Nagyv . Múz. Bit más . — 6 Gencsi-lt . n r . 957. és Szgy. — 7 Nagyv . Múz. 
Bit. — 8 Gencsi-lt. nr . 951. 9 Szgy. 

Dr. P e t i u Mór : Szilágy vármegye monographiája. VI. 12 
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Nagy Mihály a tizennyolezadik század közepe táján Közép-
Szolnok vármegyében assessor. 

Nagy Ferencz 1771-ben Közép-Szolnok vármegye per-
ce ptora.1 

Nagy Zsigmond 1773-ban (krasznavármegyei ?) szolgabíró,2 

egy Nagy Zsigmond 1800 1801. krasznavármegyei kir. pénz-
táros. 

Nagy Sándor 1793-ban és 1795-ben középszolnokvár-
megyei pénztáros, 1800—1806. (1806-ban néhai) középszolnoki 
alszolgabíró, másik Sándor 1827-ben assessor. 

Nagy Elek 1803 1822. középszolnoki assessor, talán ő 
1809-ben középszolnoki alszolgabíró, 1815-ben középszolnoki 
árvaszéki bíró. Egy Nagy Elek 1861-ben középszolnok vár-
megyei esküdt. 

Nagy Farkas Guthi Krisztina férje. 
Ifj. Nagy Zsigmond 1807-ben krasznavármegyei assessor, 

1810-ben árvaszéki jegyző, 1811 1834. főszolgabíró. 
Egy Nagy Zsigmond 1826-ban krasznavármegyei táblabíró. 
Nagy István 1831-ben középszolnoki táblabíró. 
Nagy Gerzson 1842-ben középszolnokvármegyei esküdt. 
Nagy György 1862—1864. középszolnoki szolgabíró, 1867-

ben ülnök (esküdt?), egy Nagy György 1878—1881. szilágy-
vármegyei országgyűlési képviselő (diósadi kerület). 

Papok. Szentmihályi (s Szentmihályfalvi) Nagy István 
1743-ban hadadi, 1750 körül szilágyszegi evangélikus refor-
mátus. 

Nagy Miklós 1772 1773. somlyóújlaki, egy Nagy Miklós 
1781 1787. borzási, 1787-ben magyarvalkói, egy Nagy Miklós 
1792(?) után. Bálint 1793—1826. hadadnádasdi evang. reform. 

Nagy Mihály 1802-ben szilágyszentkirályi, 1803—1837. 
varsolezi (meghalt Varsolczon 1837-ben). S. Nagy Mihály 1806-
ban tasnádszarvadi evang. reform. 

1 Szgy. 2 U. o. 
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Nagy István (Debreczenből) 1812-ben zálnoki evang. re-
form., egy Nagy István 1833—1853. érkőrösi evang. retorm. 

Nagy Sándor 1813-ban egrespataki evang. reform, (meg-
írni t 1855-ben). 

Nagy Elek 1845—1847. krasznaczégénvi evang. reform., 
egy Nagy Elek 1853 1863. érkőrösi evang. reform. 

Nagy Ferencz 1861 1873. monói, 1873 1876. magyar-
valkói evang. reform., meghalt M.-Valkón. 

Zsigmond 1862 1879. borzási evang. reform., Zsigmond 
1894 után nagypaczali, most ballai evang. reform. 

N a g y a d i (Nagyari) Jakab 1680-ban szamosújlaki evang. 
reform, pap. Talán Adi Nagy. 

N a g y a n g y a l o s i Zsigmond 1781-ben zilahi, székely-
ulczai lakos. 

N a g y c s ö g i . Nagv Csögi Dorkó, a vitézlő Nóbis Miklós 
neje, 1662 okt. 30-dikán testvérnénjének özv. Récsei Lászlóné 
Nagy Csögi Juditnak gyermekeit gyámsága, birtokaikat gon-
dozása alá veszi.1 

N a g y d o b a i . L. Dobai. 
N a g y e r d ő d i . Nagy Erdődi Literátus Ferenczet meg 

Szilágycsehi Vajda Gáspárt és Boldizsárt 1545-ben meginti 
Kusalyi Jakcsi Mihály az iránt, hogy bocsássák vissza a 
böősházi és benedekfalvi részbirtokokat, miket zálogban 
bírnak." 

N a g y f a l u s i . Nagyfalvi. 1413 márczius 23-dikán János 
pankotai főesperes és tasnádi vikárius előtt elégítik ki Nagy-
falvi János leányai rokonaikat és csupán ezért említvék.:! 

Mátyás királynak 1458-ban Nagyfalusi Márton fia Mihály 
és a kolozsmonostori konvent számára kiadott levele szerint 
L. Bánit István, a Bán fia. a maga és fiai: László, János, 
György, András és Mihály rovására eladományozza a kraszna-
vármegyei Maron, mindkét Sereden és Tormafalva birtokokat 

1 Szgy. — - Lelesz. Act. an. 1575. nr. 29. — :í Zichy-Okt. VII., 235. 

12* 
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örök joggal e Mihálynak hű szolgálataiért,1 a kit (Nagyfalvi 
Márton fiát Mihályt) ez évi márczius 11-dikén be is iktattak e 
birtokokba.2 — E Mihály 1463 január 14-dikén is szerepel.3 

1483 jan. 23-dikán a kolozsmonostori konvent jelenti 
Mátyás királynak, hogy Naghfalwi Katalin Keczeli Szele 
Mártonné és Körösi Zsigmond felperesek érdekében perbe 
fogta Bályoki Szilvesztert és nejét, kik elfoglalták előbbiek-
nek birtokait.4 

Nagyfalusi Péter deák Újnémethy György képviseletében 
1561-ben pert indít a Haraklányiak ellen.5 

Nagyfalusi János 1759-ben a középszolnoki evang. reform, 
traktus jegyzője.0 

Nagyfalui Bálint varsolczi evang. reform, pap. (Működé-
sének ideje a XVII. századra tehető.) 

N a g y f a l u s i p l é b á n o s . 1553-ban a plébános nagyfalusi 
jobbágyait negyedfél kapura becsülték." 

N a g y i d a i . Nagyiday Ferencz 1860 tájt Közép-Szolnok 
vármegyében Új-Németen és Alsó-Szopron birtokos.8 

N a g y l a k i Bertalan vagy Bernát 1615 körül szilágy-
somlyói evang. reform, pap. 

Nagyielei. Naghlelewi Imrét királyi emberül jelölte ki 
II. Ulászló, a mikor 1492 decz. 9-dikén meghagyta, hogy 
Bőnyei Tamást iktassák be Oláh-Nádasd birtokba.9 

N a g y m i h á l y i . Izabella és János Zsigmond 1558-ban 
Nagy Mihályi Annának és Jánosnak meg mindkét nembeli 
utódaiknak adományozták a dobokavármegyei Vaskapu, Csö-
mörlő, Meszes-Szent-György, Ördögkút, Bodja és Poósa bir-
tokokat.10 

1 A kolozsmonos tor i konven tnek Bánfi Fa rkas számára 1784-ben kiadott 
á t i ra tában Bl. fasc. II. és Csánki, I. k. Ö88. lap. — 2 Dl. 27.670. — 3 L. Báton 
Bertalan László fia Péter alatt. — Dl. 27.677., egyk. kiv. — 4 Dl. 27.943. 
5 Nagyv. Múz. Bit. — 6 Debreczeni evang. reform, főiskola levéltára. — 7 D i -
cal. — 8 Nagy Iván, VIII. 91. — 9 Dl. 36.398. Km. Prot. M. min. p. 123. nr. 1 
1 0 Bl. fasc. O nr 15. 
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Nagy Mihálvi Pál és László 1 (iOO előtt elzálogosítják 
Ördögkúton, Pósán és Nyárlón levő javaikat Spáczai Gáspár^ 
nénak és gyermekének 86 aranyon és 221 talléron, összesen 
1300 forinton.1 Nagy Mihály Pál a dobokavármegyei Szent-
György és Bodja birtokokat Zilahi Literátus Mártonnak.2 

N a g y m o n i . 1459-ben Nag Moni Egyedet ügyvédjöknek 
vallották Haraklányi Demeter, Haraklányi Báthon János é$ 
Haraklányi Árva L á s z l ó . A Nagymoni családról 1485-ben 
van még szó/' 

N a g y p a e z a l i . L. Paczali. 
N a g y s u r á n y i . L. Surányi Nagy, 
N a g y s z a r v a d i Szilveszter 1450-ben tanú a Csaholyiak-

nak Tasnád-Szántón elkövetett erőszakoskodása ügyében.5 

Talán Szaruadi Nagy. 
N a g y v á r a d i kápta lan . A nagyváradi káptalan bihar-

vármegyei Kalóztelek (a mai Kárásztelek) birtokát 1477 előtt 
foglalták el Nagyfalusi Báni János és György meg Somlyói 
Miklós.6 

Najádi . Bagosi Najadi András férje annak a Zakariás 
Zsuzsánnának, kit és kinek mindkét nembeli örököseit meg 
a testvéreit Katalin fejedelemasszony megerősítette 1630-ban 
a dobokavármegyei Balázsháza, Ti hó, Kettősmező, Galgó stb., 
a krasznavármegyei Bagos, a középszolnoki Czégény és más 
belsőszolnoki birtokokban, melyeket már őseik is bírtak.7 

Nalácz i . 1760-ban özv. Nagy-Barcsai Barcsai Györgyné 
Naláczi Sára, Bánfi Imre és Boldizsár, Bánfi Ferencz kraszna-
vármegyei főispán és id. L. Bánfi Farkas kormánytanácsos s 
a királyi tábla elnöke alperesek ellen Sellye Tolnai János 
kincstári igazgató mint felperes igényt támaszt felmutatott 
okiratok alapján a krasznavármegyei Szilágy-Somlyó vára. 

1 Tört. Tár, 1897. évf. 738. 1. — 2 Szgy. — 3 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min . 
p. 32. nr. 1. — 4 Csánki, I. 575. — 5 Nagyv. Múz. Bit. — 6 Dl. 29.005. — " Bl. 
fasc. II. nr. 10 
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Balla. Oláh-Baksa, Goroszló, Bagos, Bogdánháza, Kárásztelek 
és Máron birtokokhoz meg a szilágysomlyóvárosi, perecseni, 
seredeni. alsó-és felsőkaznacsi stb. részbirtokokhoz.1 Ez évben 
ítéletet hoznak ama perben, a mely ugyanez alperesek meg 
felperes között folyt Hosszúaszó praediumért.2 

1791 jún. 25-dikén br. Nalátzi Józsefet és Toroczkai Pál 
gondnokát, Teleki Józsefet figyelmezteti Marosnémeti gróf 
Gyulai József, hogy a Toroczkai Zsigmond által bírt szilágv-
csehi nemes kuriális hely egyharmadához fenntartja jogát.:! 

1797-ben br. Naláczi József Oláh-Horváton, Sülelmeden 
és Szilágy-Csehben főbb, Ardón és Bajomban kisebb, Károly 
alsóberekszói főbb, Nagy-Paezalban kisebb, báró Xalátziné 
Illésfalván kisebb birtokos. 1805-ben Józsefet azon szilágy-
csehi járásbeli adómentes nemesek névsorába vették föl. kik 
a haza csendességben való tartására lóval, fegyverrel, vagy 
gyalog állhattak ki. 

N a p a k o r . L. Borzási. 
N a p o k - M e s z t e (Nopoc-Mezte). Krasznavármegyei tör-

zsökös nemzetség. E nemzetség tagja Napakor, a ki 1340-ben 
a Gyümölcsénes s Almás patakok közt eső jószágainak elfog-
lalása ellen tiltakozik. A nemzetség tagjai még Kálmántól más 
vármegyebeli javakat s II. Andrástól Borzást kapták.4 

Napra«Ián Vazul 1797-ben más telkén lakó kisgoroszlói 
adózó nemes. Aáprádiból lelt. 

N a s z á l y ! János 1804—1808. érkőrösi, 1810 1813.kraszna-
mihályfalvi. 1813 1816. érmindszenti evang reform, pap. 

N a s z k i János érkávási árendás oláhot fölvették az 
1797-diki összeírásba. 

Xaváezki . Navátzki János 1797-ben más telkén lakó 
peleszarvadi adómentes nemes. 

1 Bl. fasc. (). nr. 17. — 2 U. o. fasc. V. nr. 19. — :í GKG. A. fasc. VII. 
4 V ö. dr . Karácsonyi J á n o s : .1 Magyar Nemzetségek a XIV század közepéigr 

II. k. 400. I 
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X á b r á f l i . Nabradi János deákot 1441 máj. 9-dikén ügy-
védjének vallotta Filpesi Mihály.1 

Xábrádv Pálnak hagyja 1567-ben Bozzásy Lukács «az 
kvek paripát, kit Somlyón vett volt».2 

Talán Náprádi. 
Xc'ulasdi. 1543-ban Nádasdy Boldizsár derzsidai (a vizén 

innen) jobbágyait egy kapu után adóztatták meg, a kinek 
(Nadasdi) 1549-ben egy szegénye volt Tulsó-Derzsidán, 1553-ban 
lompérti jobbágyai másfél, az ilosvaiak egy kapu után fizet-
tek adót." Nádasdy Boldizsár királyi ember 1548-ban, a mikor 
Körösi Ferenczet beiktatták a krasznavármegyei puszta Bál-
don praediumba/1 1550-ben Iloswai Nadasdi Boldizsárt mint 
szomszédot idézték meg, a mikor Tardi Gáspárt be akarták 
iktatni egy szécsi birtokrészbe." 

1555-ben Nadasdi Tamás (mfc.) ellen tiltakoznak Kusalyi 
Jakcsi Boldizsár és Mihály a középszolnoki horváti, csehi, 
sülelmedi, ardói, böősházi, udvarhelyi, inói. monói, vicsai, 
n.- és k.-baboczai, széplaki, égerháti, czikófalvi, debreni, gör-
csöni, nyiresi, redefalvi, somosi, bikáczai, felső-, alsó-és közép-
várczai, győrtelki, szélszegi, aranymezői, kozlai, csokmáni, 
tóháti, köődi, kelenczei, náprádi, nagy- és kisgoroszlói, kucsói, 
paptelki, brédi és mojgrádi részbirtokok elfoglalása miatt.0 

1570-ben Nadasdy Gáspár szakácsii jobbágyait egy kapu 
ulán adóztatták meg;7 1582-ben birtokos Lompérton.8 

Nadasdi Kristóf (mfcus comes) 1570-ben adományul 
kapja a középszolnoki M.-, 0 . és F.-Csaholy, Pánit, Zölcze 
meg más szatmárvármegyei jószágokat, a melyeket Csaholvi 
János és Miklós veszítettek el hűtlenségi per következtében. 
E birtokokért pert folytatott Melith Györgynek Csaholvi Anná-
tól született íia, István, de elvesztette.9 

1 Ol. Km. Pro t . AB. min. p. 67. nr . 3. á thúzva . — 2 Xacjvv. Múz. Bit. 
Dical. — * Orsz. Lt. Km. conv. íasc. K. nr . 10. 19. fiók. — 5 U. o. lad. 27. 

T. nr. 1 — 6 Lelesz, Prot. 13. tol. 108. an. 1555. — 7 Dical. — s Szgy. 
l^elesz. Act. an. 1570. nr. 65. 
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Az 1605 jún. 5-dikén tartott károlyi ref. közzsinat Na-
dasdi Benedeket Tasnádra küldte ki papnak.1 A debreczeni 
ev. ref. főiskolában 1592-ben subscribált, a hol senior volt." 

N á d u d v a r i György és Márton 1781-ben zilahi, tvúkól-
utczai lakosok. 

1804 jan. 10-dikén a törv. kir. tábla Nádudvary-jogokat 
itélt és szabott Alsó- és Felső-Kékesnyárlón.3 

N á u Péter Debrenből 1741-ben homagialis esküt tett. 
N á u á s i . 1675 máj. 5-dikén Nánási István ököritói szántó-

földek elzálogosításánál,4 1078 szept. 30-dikán egy hosszú-
mezői telek eladásánál volt jelen,5 1690 máj. 8-dikán aláírt 
egy visszabocsátó levelet ilosvai szántóföldre nézve,6 1694 
márcz. 14-dikén (Nánássi) mint királyi előttemező szécsi tel-
kek elcserélésénéj,7 1695 nov. 28-dikán (Nánássi) egy ilosvai 
jobbágy lekötésénél,8 1697 szept. 4-dikén egy ilosvai telek 
elzálogosításánál,9 1716 nov. 4-dikén egy szakácsii telek el-
zálogosításánál szerepel,10 1695 júl. 18-dikán ilosvai és bihar-
vármegyei jobbágyok meg majádi javak elzálogosítását," 
1714 márcz. 24-dikén ilosvai telek eladását,12 1720 jún. 9-dikén 
ököritói jobbágy elzálogosítását,13 1722 ápr. 21-dikén lompérti 
telek kiváltását,14 1729 márcz. 23-dikán egy itteni puszta ház-
hely elzálogosítását tartalmazó szerződéseket írt alá.15 1698-ban 
nemes személy (Ilosván).10 1698 jún. 4-dikén Gentzi (Gencsi?) 
Andrásné Petkes Erzsébet örökbefogadó intézkedésén találjuk 
a nevét,17 júl. 16-dikán ő és neje, Gencsi Anna Veres András-
tól egy lompérti telket vettek zálogba.18 1719 1720. krasznavár-
megyei assessor,19 Mihály 1741-ben krasznavármegyei nemes 
személy. 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 625. 1. - Dr. Borovszky Samu : Debreczeni írók 
és Tanárok 1588—1700. (Irodalomtörténeti Közlemények VIII. évf.) 14. 1. — IIo-
d o r K.: Doboka, 530—531. lap. — 4 Gencsi-lt. nr. 751. — 5 U. o. nr . 663. 
6 U. o. nr. 747. — ~ ü . nr. 10. — 8 U. nr. 7. — 9 U. nr. 6. — 1 9 U o. nr. 1674. — 
11 U. o. nr. 905. — 1 2 U. o. nr. 1703. — 1 3 U. o nr. 217. — 1 4 U. o. nr. 1713. 
1 5 U. o. nr. 86. — Szgy. Gencsi-lt. nr. 1321. — 1 8 U. o. nr. 1627. 
19 U. o nr. 216. és 219. 
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Nápráf l i Gergely 1637-ben szilágyszegi, 1655 és 1669 
között egrespataki evang. reform, pap. Ez utóbbi helyt Náb-
rádinak mondva. 

Nedőez i . Nedőtzi József peéri (minden bizonnyal ref.) 
iskolamester előfordul a hadi segedelemhez járulni képes sze-
mélyek 1797-diki összeírásában. 

N e m e s . A tizenötödik században ilosvai, szentkirályi, 
nyirmoni előnévvel.1 1492 febr. 13-dikán Szentkirályi Da-
bolczi Balázs és néhai Szentkirályi Nemes Albert leánya, Do-
rottya Fábván Ambrusné a középszolnoki Kisdoba s Deés-
háza birtokaikat Dohai Györgynek és fiának, Ferencznek 
zálogba vallják.2 

1535-ben a kolozsmonostori konvent jelenti János király-
nak, hogy Sámsoni Hodosi Miklós királyi és János pap kon-
venti emberek Deésháza birtokban Nemes János és Bálint 
telkét Nagydobai Tamás és György felperesek számára le-
foglalták. A lefoglalt telkeket meg nem becsülhették, mert 
ugyanott másoknak is volt telkök.:í Nemes Nyirmoni Nemes 
János is hatalmaskodott Nyirmoni Kovács Antal nyirmoni 
birtokán és azért Kovács 1545-ben őt is meginteti.4 1549-ben 
mint nyirmoni féltelkes nemes 13 dénárnyi adót fizetett.5 

N. Filep égerháti nemest Illésfalváról, János hadadi, György 
szakácsii és István zilahi nemeseket Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

1741-ben Nemes András és Gergely Gzigányiban, György 
Egerbegyen, Simon, György és Péter Nyirmonban, János, 
Tódor és Mihály Szamos-Udvarhelyt, János Szigeten, János 
Vérvölgyön tettek homagialis esküt. 

Nemes András 1741-ben nemes személy. 1747 ápr. 11-dikén 
egy deésházi tanúvallatásnál volt jelen.6 Egy Nemes András 

1 Csánki, I k. 575. 1. — 2 1)1. 36.398. Km." Prot . M. min. p. 57. nr. 1 
:t Orsz. Lt. Km. eonv. lad. 26. D. nr. 37. E lőfordul ezen oklevélben N e m e s 
A m b r u s is. — 4 Lelesz, Act. an. 1545 nr. 23. — 5 Dical. — <! Szgy. 
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férje volt annak a Székely Erzsébetnek, ki 1742-diki tanú-
vallatás szerint azelőtt tizenkét évvel eladott Yay Lászlónak 
és Boros Katának egy kávási koloniális jobbágy telket negyvenöt 
forintért.1 Nemes Márton 1781-ben zilahi, kraszna-utczai lakos-

Nemes György és Gergely 1790-ben somlyai adózók. 
Nemes Mária gr., Teleki Kata gr. és Henter István 

1796-ban az egrespataki evang. reform, egyháznak két haran-
got öntettek. 

A Nemes-családok tagjai 1797-ben Magyar-Csaholyban és 
Kis-Goroszlón más telkén lakó adómentes, Oláh-Kesziben 
saját telkükön lakó egyházi, Ér-Mindszenten adómentes, Köő-
dön adózó nemesek. 

1805-ben Magyar-Csaholvból Nemes László (22 éves), 
Szakácsiból Tivadar (adózó) nemest gyalogosoknak vették föl 
a fegyverfoghatók névsorába. György magyarcsaholvi nemes 
homagialis esküt tett. Simon (36 éves) a kávási fegyverfog-
ható adózó nemesek közt fordul elő. 

N e m é n y i Péter 1634 és 1753 közötte?) lecsméri evang. 
reform, pap. — Ambrus 1884-től a szilágycsehi kerületből 
országgvűlési képviselő. 

N e v o s e l József 1826-ban krasznavármegyei assessor. 
N é b Dániel 1816-ban krasznavármegyei assessor. 
N é i u e d i István 1647 előtt kémeri evang. reform, pap 

(itt is halt meg). 
Nemedi György de Sz.-Múrtonkáta 1781-ben középszol-

noki assessor, a peéri járásban rectificator commissarius. 
Közép-Szolnok vármegye közönsége 1790-ben őt (Nemedi 
György peéri nemes) helyezte vissza előbbi adómentességébe, 
a ki nemesi adómentességben élt és a bizonyítási eljárás fo-
lyamán személves nemességét beigazolta, de a birtok tárgyá-
ban felebbezni kényszerűit s így azután az adózók sorába 
került. — 1797-ben is peéri kisebb birtokos. 

1 Bl. 
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Sámuel 1800 1804. középszolnoki alszolgabíró. 
N é m e t . 1534-ben Kerezthwri Xemeth Ferenczet és Mihályt 

mint szomszédokat idézték meg, a mikor Kis Lajos keresztúri 
és orbói birtokrészeibe beiktatták Sámsoni Körösi Ferenczet.1 

Özv. Kereztuii Németh Jakabné Agnes azok között volt, a 
kikel 1546-ban Szilágyszegi László, Dohai Pál meg Menyői 
Bamocsa Imre és Lőrincz megintettek Barta Albert v. Pál 
Keresztúr részbirtc)ká nak visszabocsátására.2 

1543-ban Nemeth János peéri jobbágyai nyolcz, Bertalan 
újnémeti jobbágyai két kapuszámnyi adót íizettek.:í 

Nymet László, György keresztúri nemesek tanúk a Bodon 
és Csiglen nevű erdők hovatartozásának megállapítása végett 
tartott nyomozásnál.4 

Német János ellen is pert folytatott Dobszai János a 
keresztúri közös területek megosztása tárgyában. 1560-ban 
II. János király meghagyja Közép-Szolnok vármegye közgyű-
lésének, hogy ezt az ügyet újból tárgyalja.5 Németh János 
1573-ban annak a Horvát Annának első férje, a ki L. Bánfi Pál 
felperes ellen Valkó vár, Valkó-Váralja, ().- és M.-Valkó slb. 
birtokokért perelt.(! 

Németh György nagydobai nemest Kusalyról és Bálint 
deésházi nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas 
zsoldos állítására írta ki. 

1742-diki tanúvallatás szerint Német István nemesnek 
telke van Tasnád-Szarvadon a Tasnádi-utczán keletről.7 

1747 ápr. 11-dikén Németh János negyven év körüli 
nemes személy tanú egy deésházi nyomozásnál.8 

Német i . 1549-ben Nemethy (1550-ben Yynemethy) Ber-
talan ákosi jobbágyai egy, az újnémetiek (Nemethy, 1550-ben 
Vynemethy) mástel kapuszámnyi adót fizettek; ugyanekkor 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. K. nr. 24. — 2 Lelesz, Act. an. 1546. läse . 
1. n r 33. :t Dical. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 Gencsi-lt. nr. 920. 0 Bl. 
läse. M. M. " Bl — » Szgy. 
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utóbbi helyen egy nemesi udvarházat is találtak a nevezett 
Németi részén. Ugyancsak 1549-ben Nymety (1553-ban Ne-
methi) János özvegyének peéri jobbágyait négy kapu után 
rótták meg adóval.1 

Némethi János férje annak a Horváth Petronellának, ki 
ellen Valkai Miklósné Csire Petronella 1568-ban kereset-
levelet írt anyai nagyapja birtokaiért a krasznavármegyei 
szolgabírónak és viceispánnak.'" 

Némethi János az első férje annak az Annának, ki ellen 
mint Váradi Balog Ferencz neje és alperes ellen 1573-ban Bá-
thori István erdélyi vajda privilegiális levelet adott L. Bánfi Pál-
nak s a Bánfi testvérek férfi ivadékainak Valkó vára, Kraszna 
és Nagyfalu városok, Váralja. F.- és A.-Jaáz, Bagolyfalu stb. 
birtokok s ezek határjárása és kimérése ügyében.3 

Ferencz első férje volt annak a Balázsi Zsófiának, a ki 
1577-ben mint Csáki Lászlóné pert folytatott Gyulafi László 
ellen.4 

Zetheni Nemethi Imre leánya Zsófia Fajdasi Horvát Gá-
bor 5 neje 1588-ban. 

Köbölkuti Nemety László embere Gallo Zora (Gallo 
Zora, L. Nemety de Keobeolkut) 1590-ben jelen van a közép-
szolnoki Ujnémeten L. Horváth János birtokba iktatásánál.6 

Felső-Némethyi Némethy Kristóf mint gondnok 1628-ban 
intézkedik a középszolnoki mihályfalvi, újnémeti és más, 
biharvármegyei részbirtokok tárgyában Losonczi János érde-
kében.7 Némethy Kristóf 1634 május 2-dikán birtokos Új-
németen.8 (Felsőnémeti Némethy Kristóf) 1638-ban Ibrányi 
Mihály váradi kapitánynak akarja elzálogosítani mihályfalvi 
és újnémeti részeit; ez ellen Gencsi Anna örökösei tilta-
koznak.9 

1 Dical. — 2 Bl. fasc. M. nr. 20. — a Bl. fasc. G nr. 7. — 4 GKG. A. 
fasc. II. — 5 L. ezt. — Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 15. — G V. ö. 
Köbölkúti . — Szgy. — 7 Lelesz, Prot . 68. fol 52. et 79. an. 1628. — 8 Nagyv. 
Múz. Bit. e. — 9 U. o. más. 
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Németi János 1651-ben szamosújlaki (?) evang. reform, 
pap, kit az 1051 jún. 18-dikán Kállón tartott közzsinat kül-
dött.1 Sámuel 1716-ban szilágysomlyói evang. reform, pap. 

Németi Klára 1669-ben Perecseni Nagy András neje.2 

Némethi János lelei nemest Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

1741-ben Németi János Désházán, 1781-ben Nemeti Pál, 
lelei nemes, meg Nemeti László mocsolyai saját telkén lakó 
adózó nemes tettek homagialis esküt. 

Mihály 1781-ben zilahi, tyúkól-utczai lakos. 
Némethi József (szegény) és Sámuel 1790-ben a somlyai 

adózók közt fordúlnak elő. 
1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-

helyezte előbbi adómentességökbe a szamosudvarhelyi, böős-
házi és mocsolyai Németi-családokat «a Papoknak : í adott ar-
malisft alapján. 

A Németi-családok tagjai 1797-ben Mocsolyán más telkén 
lakó adómentes (Nemes Németi), Udvarhelyen más telkén 
lakó adózó és saját telkén lakó egyházi adómentes, Szilágy-
szegen, Leiében saját telkükön lakó adózó, Böősházán adó-
mentes nemesek. Németi Antal, Dániel és János (gyalogosok) 
szamosiul varhelyi, György, István és Mihály mocsolyai fegy-
verfogható adózó, másik Mihály (72 éves, gyalogos, azon 
megjegyzéssel, hogy maga «erőtelen» ugyan, de «mást állít-
hat») tasnádi fegyverfogható, Ferencz, János és József lelei 
adózó nemeseket és másik József lelei szabadost, András és 
Mihály szilágyszegi adózó szabad állapotú gyalogosokat föl-
vették az 1805-diki összeírásba. Közülök István, György és 
Mihály mocsolyai adózó, Antal szamosudvarhelyi, Mihály tas-
nádi nemesek homagialis esküt is tettek. 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 63G. 1. Minden kétséget k izárólag nem lehet 
eldönteni , h o g y váj jon a mi Új lakunkat , vagy a s za tmárvá rmegye i Újlakot 
illeti-e ez az adat. — 2 Nagyv. Múz. Bl. 3 T. i. a reform, papoknak . 
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1808-ban egy nova jobbágytelke van Heesen Sándornak, 
a ki «nyomorék». 

Ferencz 1847 1848. somlyai polgár. 
N i s z e András 1672-ben talán középszolnoki nemes sze-

mély. mint azt Tamási Sára Karulyai Pelei Ferencz számára 
adott bizonyságlevele igazolja.1 

Nodof i . Nodophi Domokos <de Nodoph) Zsigmond király 
megbízott embere 1391-ben, a mikor a krasznavármegyei 
Pálvára és Kis-Récse birtokokat adja át a kolozsmonostori 
konvent megbízottjával, Fráter János presbyterrel, Péter er-
délyi püspöknek, a kinek a Keresztúri Balázs fia, Mihály zá-
logba vetette az említett birtokokat. Vele együtt a király meg-
bízottként Zsámbó Györgyöt és Literátus János zilahi officia-
list jelölte.2 

N o é János 1778 1781. zilahi bíró, az 1781-diki szebeni 
hódoló országgyűlésen (Noeh) követ. 

Mihály 1781-ben Zilahon székelv-utczai lakos. 
\ ( ) ( | y i snn . Nemes Nogyisán Pável előfordúl a hadi 

segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt ököritói 
kisebb birtokosok közt 

N o p o c - M e z l e . L. Napok-Meszte. 
N o v á k i . Nováki Zsigmond 1586 ápr. 14-dikén azok 

közül való, kiknek Báthory Zs. fejedelem ajándékul adta 
néhai Hatvani Gergelynek, Pál fiának, hatvani birtokrészét, 
de a beiktatásnak ellentmondtak.3 

Nófris. Ujnemethy Nobis és (iergely fia (iyörgy, Nobis 
Ferencz, Újnémethy Nobis Balázs özvegye Veronika és Mind-
szenti Tamás deák elhajtottak a középszolnoki Új-Német bir-
tokról tizenhat tehenet, a miért ellenök 1460-ban vizsgálatot 
tartanak Újnémethy Albert javára.4 

Vitézlő Nobis Miklós neje Nagycsögi Dorkó, 1662.5 

1 Szgy. — '2 ü . o. — Nagyv. Múz. Bit. — 4 Lelesz, U V. 64. t. an 
1460. nr. 30. — 5 Szgy. 
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N ó g r á d i Benedek 1689 1722. nagyfalusi evang. reform, 
pap, kit az 1689. évi júl. 3-dikán Nyír-Bátorban tartott köz-
zsinat küldött ide. 

Nólik Ferencz 1847 1848. somlyai polgár. 
N u s z l a i József 1847 1848. somlyai polgár. 
Nyága. Detlirei Naga Istvánt Szeödemeteri Horvát György 

és neje, Katalin 1549-ben megidézik egy gytimölcsénesi jobbágy 
foglyul ejtéseért.1 1605-ben Naga György és öt társa részéről 
másfél telek után fizettek adót Ippon.2 

1808-ban Detrehemben egy és tizenöttizenhatod antiqua 
jobbágytelket bírnak id. Nyága Farkas (Lup), János Pentele 
(Von Pintye), Péter, Illés (Ile), ifjú Farkas (Lup), ifjú György, 
Szilárd (Koszta), János stb. adózó nemesek, a kiket gya-
logosoknak írt ki Kraszna vármegye, de egyiknek sincs kön-
töse; fegyvere is csak Jánosnak van. 

N y á r á d i Benedek 1647 után nagyfalusi evang. re-
form. pap. 

Sámuel 1827 1841. krasznavármegyei táblabíró (1830-ban 
assessor). Lajos 1831-ben tiszteletbeli aljegyző, 1836-ban fő-
jegyző, 1847-ben a törvényes derékszék bírája, 1861-ben tör-
vényszéki ülnök, 1865-ben főszolgabíró Kraszna vármegyé-
ben. László 1896-ban szilágyvármegyei irnok. 

Nvári. Bedegi Nyári Pál 1603-ban (május 26.) s 1624-ben 
Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék főispánja/1 Bodoghy 
NiaryBernath férje Lónyai Katának 1625-ben.4 1633-ban Nyáry 
Bernárdnak adományozták Alsó-Kegye falut és Felső-Kegye 
pusztát.5 1643-ban Rákóczi György erdélyi fejedelem biztosítja 
Nyári Bernátot és nejét meg mindkét ágon levő maradékait 
arról, hogy az övék lesz Hadad vára, a város és az egész 
jószág, ha a kincstár elnyeri ezeket Wesselényi Istvánnal 
szemben, csak azután ne kövessenek el semmi ellenséges 

1 Lelesz, Act au. 1549. fasc. 5. nr. 50. — - Dical. — '5 Nagyv. Múz. Hit 
Wl. — 5 Sz i rmai : Szatmár 1810; II 153. 1. 
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téttet.' Nyári Bernátné Lónyai Katának is voll joga a Báthorv-
jószághoz (1(576 nov. 19.).2 

N y e g r á n nemes 1837-ben birtokos Szent-Györgyön.:! 

N y e s t e János 1797-ben más telkén lakó diósacli adózó 
nemes. () és fia János 1805-ben is mint diósadi adózó nemesek 
vannak említve a homagiális esküt tevők között. 

Nyiki ta (Nyekita, Nekita, Nichita) János 1867-ben kö-
zépszolnokvármegyei esküdt. 

N y i l a s Pál középszolnoki assessor 1763-ban Er-Szent-
Királyt bizonyítja, hogy Arkosi Veres Zsigmond eltiltotta Debre-
Czeni Nagv^ Pétert egy érszentkirályi szántóföld művelésétől.4 

1772-ben is középszolnokvármegyei esküdt assessor."' 
Nemes Bikszai Nyilas Mihály 1790-ben somlyai adózó. 
1781-ben Nyilas Sándor de Érszéntkirálij, továbbá Nyilas 

Ambrus de Kouatsi tettek Közép-Szolnokban homagialis esküt. 
Egy Ambrus, mint érszentkirályi saját telkén lakó adómentes 
nemes fordúl elő Ferencz, idevaló kisebb birtokossal az 1797-
diki összeírásban. Ferenczet gyalogosnak vették föl 1805-ben 
az érszentkirályi fegyverfogható adómentes nemesek közé; 
homagiális esküt is tett. Az 1808-diki összeírásba Mihály som-
lyai adózó nemest vették föl gyalogosnak. 

N y í r á s á n (Nyiresán). Nyírásán Tógyer, továbbá Nvi-
resán János és László 1797-ben érmindszenti más telkén lakó 
adómentes nemesek. Xyiresiek. 

N y í r b á t o r i . Nyírbátori Istvánnak Alsókegyén volt egy 
jobbágya 1507-ben (?).° 

N y í r i . 1387 ápr. 14-dikén Nyiri Mihály s Benedek és 
Csányi János Szolnok vármegyében fekvő rakai és csányi 
birtokrészeit, mivel a Horváti János-féle lázadásban részt 
vettek, Zsigmond király Károlyi Lászlónak és testvérének, 
Andrásnak adományozza.7 

1 Nemz. Múz. Becski-lt. — 2 Nagyv. Múz Bit. — 3 Hodor K.: Doboka, 
519. 1. — 4 Szgy. — 3 ü . o. — R Nagyv. Múz. Bit. " (ir. Károlyi-lt. I. köt. 
422—424. lap. 
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Sámuel 1737—1753. zilahi bíró. Ferencz, zilahi nemes, 
1741-ben homagialis esküt tett. 

András 1750-ben mint Rettegi Kata férje van említve.1 

1763 február 24-dikén tartott tanúvallatás szerint néhai 
Nemes Nyiri Péter vérvölgyi tősgyökeres ember volt, felesége 
Bányai János leánya: Kata.2 

Ny irmon! . Nyrmoni János fia Márk és Miklós íia János 
ama szomszédok közül valók, a kik mint tanúk 1388-ban 
bizonyítják, hogy négy birtok (Mutos, Szélszeg, Goroszló és 
Turbucza) Aranyos várához tartozik.3 

A Nvirmoni (de Nyrmon) Jakab fia, Gergely 1424-ben 
esküt tesz le a leleszi konvent előtt ötvened magával a 
Deésházi Menyői László érdekében s a Kusalyi Jakcsok 
ellen.4 

A Nyirmoniak még 1450-ben vannak említve.5 

Nyirő , másként Szabó István említve van 1616-ban;6 

1617-ben Hatvani János ügyvédje, mikor ez egy rét ügyében 
Kónya János és Moldovai István ellen tiltakozott. 1617 előtt 
szolgabíró volt." 

N y i s z t e Vazul dabjoni fegyverfogható adózó nemes 
1805-ben gyalogos. 

Nyisz tor . Seres, másként Nyisztor Sándor és László, 
az szatmárvármegyei csomaközi, ez biharvármegyei piskolti 
lakos, 1753 jún. 20-dikán Közép-Szolnok vármegyétől nemesi 
bizonyítványt kapnak. A család Mindszenten, Káváson, Királv-
Daróczon, N.-Somkúton bírt.8 Nyisztor Tódor és Péter, illés-
falvi nemesek 1781-ben homagialis esküt tettek. 1797-ben is 
az előbbi iTógyer) meg György illésfalvi saját telkükön, to-
vábbá János érkávási más telkén lakó adózó nemesek, 1805-
ben id. János (50 éves), László (52 éves) és ennek fia János 
(24 éves) kávási fegyverfogható adózó nemesek vannak em-

1 Gencsi-lt. nr . 468. — - Szgy. — :í \V1. — 4 Szgy. — 5 Csánki, I. 575. — -
« L. az utóbbi t . — Nagyv. Múz. Bit. — " U. o. — 8 V. Test. 59. lap. 

L)r. PETIU MOH : Szilágy vármegye monogmphiája. VI. 1 3 
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ütve. Id. Jánosról megjegyezték, hogy meglehetős erőben van. 
Egyik János homagialis esküt is tett. 

N y i t r a i András 1781-ben zilahi, székely-utczai, Márton 
kraszna-utczai lakosok. 

N y u j t ó d i . 1558-ban Izabella és János Zsigmond Nyuj-
tódi Istvánnak és mindkét nembeli utódainak adományozták 
a dobokavármegyei Vaskapu, Csömörlő, Meszes-Szent-György, 
Ördögkút, Hódja és Poósa birtokokat.1 

Xyulafj . Nywlag Péternek 1461 márcz. 23-dikán telke 
van Hadadon.2 

O b i s Ferencz (Debreczenből) 1811-ben zálnoki, 1811 
1812. tasnádszántói evang. reform, pap. 

Obiskút i Ferencz 1813—1834. krasznamihályfalvi, 1834 
1838. sarmasági evang. reform, pap. Károly 1842-ben közép-
szol nokvármegyei esküdt. 

Ocsva i Ferencz 1861-ben krasznavármegyei tiszteletbeli 
főjegyző. 

O d o r Imre 1800-ban zálnoki, 1812 —1813. érmindszenti 
evang. reform, pap. 

Mihály 1797-ben tasnádszarvadi saját telkén lakó, egyházi 
adómentes nemes. István (24 éves) 1805-ben lovas az érhat-
vani fegyverfogható nemesek között, homagialis esküt is tett. 

O f f e r m e n e s i . L. Fürményesi. 
Olasz, fíialis Olasz Ferencz, somlyai kapitány, szerep-

lésével már megismerkedtünk.3 Alvinczi Péter, mint szol-
nokvármegyei alispánt említi 1685-ből (Olasz Ferencz).4 

Családfája: 
Bialis Olasz F e r e n c z 5  

1075, f 1737 " 
F e r e n c z J akab 

János Imre 
László Elek Ádám Jakab 

1 Bl. fasc. O. nr. 15. — 2 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. pag. 102. p. nr. 1. -
» E m ű II. k. 229—231. 1. — 4 Alvinczi P. Okmtára, I. 18. 1. — 5 Nagy Iván, 
II 99. — 6 Altorjai B. Apor Pé t e r : Synopsis mutalionnm. 
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Minden bizonynyal ebből a családból vala az a Bialis 
Pál, a ki 1694-ben krasznavármegyei assessor. 

Más családbeliek Olosz Gábor, a ki a nemesi fölkelésben 
való részvételre 1805-ben összeírt örményesi szabadosok közt 
fordul elő, s Olasz János, 1808—1812. böősházi evang. reform, 
pap. Ez utóbbi talán Olaszi. 

Olasz i . Olazy Gáspárt tanúnak jelölte ki Ferdinánd 
király, a mikor 1550 jan. 20-dikán meghagyta, hogy iktassák 
be a Szénásokat több biliar-, kraszna- és középszolnokvár-
meííyei birtok- és részbirtokba.1 

*DJ 1 

István 1729 után ilosvai evang. reform, pap, meghalt 
Sz.-Somlyón, eklézsia nélkül. Más (Oloszi) István 1795 1799. 
böősházai evang. reform, pap; előfordúl az 1797-diki össze-
írásban is, meghalt Czikón 1840-ben. 

O l á h . Bélteki Oláh (Valachus) János fia László érdeké-
ben 1418-ban vizsgálat folyik Kusalyi Jakch János ellen a 
Hadad birtokról elhajtott juhok tárgyában.2 

Nemes Oláh István és fia János azon keresztúri nemesek 
között vannak, kiket 1545-ben megint Keresztúri Dobszai 
János egy keresztúri rétjének letaposása meg egy szántóföld-
jének felszántása miatt.3 1559-ben Oláh András keresztúri 
nemes tanúként szerepel a Bodon és Csiglen nevű erdők 
hovatartozásának megállapítása végett tartott tanúvallatásnál.4 

1696 aug. 24-dike előtt Oláh Márton bizonyos birtoka ügyé-
ben tiltakozott Szilágyfő-Keresztúron Serédi uram.5 1747 Szent 
György havának 11-dik napján Deésházán tartott tanuvallatás 
szerint Oláh András nagyanyja és Tóth György édes anyja 
Deésházi ispán leányai s mint ilyenek osztozó testvérek vol-
tak. Ispán-részen van Deésházán három nemes telek, négy 
szántóföld, egy puszta szőlőföld és két kaszáló. Ezelőtt Tóth 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 52. — 2 Lelesz, B. 190. f. 18. nr. 34. 
3 U. o. Act. an 1545. nr. 37. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 3 Tört. Tár, 1898. évf. 
541. lap. 
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György megesküdött arra, hogy az Ispánjószág egyenlő arány-
ban illeti őt és Oláh Andrást, a mely eskü alapján Oláh há-
rom máriást adott a falunak azért, hogy a sertései most már 
mint deésházi birtokoséi járhassanak a falu makkos erdejébe. 
Oláh és Tóth Keresztúron laknak.1 

1777 aug. 17-dikén tartott tanuvallatás szerint Oláh Já-
nos deésházi lakos és nemes Luka István m.-baksai lakos 
ezelőtt harmincz évvel verség jogán váltották ki a menyői 
Gólyáktól Puszta-Baksát, vagyis a régi faluhelyen egy kaszáló 
rétet és két felé osztották." 

Vajáról többek között Olah Pétert is maguk mellé vették 
özv. Vajai Borzási György né Borbála és fia, Miklós, a mikor 
elfoglaltak és bevetettek Haraklányi Miklós Varsolcz birtokán 
és nyirsidi birtokrészén tizennyolcz hold szántót,3 meg be-
törtek ennek vártelki erdejébe (1549).4 

Oláh György 1650-ben zilahi szenátor. 
Oláh Péter nemes 1699-ben talán Er-Szent-Királvról ta-

núskodik a Horvát-, Víd és Medgyes-féle részjószágok ügyé-
ben tartott nyomozásnál.5 

1688 nov. 2-dikán Oláh György, récsei lakos, parancsot 
kap Pruski János helyettes kapitánytól, hogy Guthy Farkas 
kívánságára a récsei bírák székén törvényt álljon.6 

Oláh Pálné Inotai Borbála mint Szakácsy Ferencz és 
Zsuzsánna «jobb» anyja van említve 1014-ben." 

1705-ben Közép-Szolnok vármegye Oláh Bálint és 
Mihály keresztúri, Mihály, mihály falvi és Péter Diósadról 
való nagymoni nemeseket irta ki lovas zsoldos állítá-
sára. 

1741-ben Oláh Péter Nagy-Monból, Oláh András Szilágyfő-
Keresztúrról, 1781-ben Oláh Ferencz és Mihály, szilágyfő-
keresztúri adózó nemesek tettek homagialis esküt. 

1 Szgv. — 2 U. o — Orsz. Lt. Km. conv. lad. 2(i. H. nr. 1. — 4 ü . o 
B. nr. 58. — 5 Nagyv. Múz. Bit. — 6 U. o. — 7 U. o. 
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Oláh, másként Farkas Mihály, szakácsii lakos, 1771-ben 
nemességének igazolását kéri Közép-Szolnoktól.1 

1797-ben a család tagjai Deésházán, Nagy-Monban, Sza-
kácsiban és Szilágyfő-Keresztúron saját telkükön lakó egyházi, 
más telkén lakó adómentes, vagy saját telkükön lakó adózó 
nemesek; Dászkel királydaróczi, Gábor újnémeti oláh kántor. 

Péter, Ferencz, Mihály, András és József, nagymoni, 
Opre, újnémeti fegyverfogható adózó nemeseket, valamint 
András, Bálint, Ferencz. ifj. Ferencz, György, János, József, 
Mihály és Péter, deésházi adózó szabad állapotú lakosokat 
gyalogosoknak vették föl az 1805-diki összeírásba. Opre, to-
vábbá Ferencz, Márton (rektor), Mihály és ifjú Mihály szilágy-
főkeresztúri nemesek homagialis esküt tettek. 

Oláh Mihály és László 1847—1848. somlyai polgárok. 
Olesai . Az az Olcsai K. Mihály, a ki 1689-ben a debre-

czeni ev. ref. főiskolában subscribált, zilahi származású." 
Okjyai. Mihály falni Olgyai Józsel íia Tamás csak any-

nyiban érdekel bennünket, a mennyiben 1579-ben ő az anyja, 
Parlagi Fruzsina özv. Olgyai Józsefné nevében is a Keresz-
túri Dobzay-családdal lép egyezségre bizonyos nem is ide 
való, hanem biharvármegyei birtokokra nézve.3 

Onagten. L. Radák. 
Ondi. L. Adi, Odi. 
Oravecz. Oravetz András 1847 1848. somlyai polgár. 
Orbai. Orbay Miklós, a váradi püspök zilahi tisztje 

vette át 1548-ban learatás végett özv. Borzási Gvörgyné Bor-
bálától és fiától, Miklóstól azon vártelki szántóföldet, a melyet 
ezek Haraklányi Miklóstól foglaltak el.4 

Orbán. Orbán Miklós azok között volt, kik 1452 júl. 

1 P. C. Product. 236. lap — 2 «Civis nobilis Zilahiensis et Poe t a rum ma-
xister , curavi t t hecam in ampl i ss imo Coetu». Dr. Porovszky S a m u : Debre-
•czeni Írók és Tanárok 1588—1700. (Irodalomtörténeti Közlemények VIII. évf.) 15.1 — 
3 Orsz. Lt. gvf. kápt lev. cent. E E 28. — 4 Orsz. Lt. Km conv lad. 26. 
H. nr. 7. 
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1-sején a kolozsmonostori konvent előtt megszüntetik a kö-
zépszolnoki Szent-Király birtokért folytatott peröket.1 

Horváti 0. Jánost (J. Orbán de Horwathy) 1508-ban királyi 
biztosul jelölik Ilosvai Görbeth és T. Cseh sérelmeinél.2 

Az országbíró 1549-ben Haraklányhól többek között Or-
bán Pétert vagy Zsigmondot is kijelölte királyi emberül, a 
mikor meghagyta a kolozsmonostori konventnek, hogy Ha-
raklányi Miklós javára Vártelkén és Nyirsiden helyszíni vizs-
gálatot tartson,3 és Ítéletet hozzon özv. Vajai Borzási Györgyné 
Borbálával és fiával Miklóssal szemben, a kik elfoglaltak és 
kiirtottak egy Haraklányhoz tartozó földrészt.4 Orbán Zsig-
mond (de Haroklány) 1550-ben mint szomszédos birtokos volt 
jelen Deésházán, Dabjonban, a mikor a néhai Désházi Kele-
men középszolnokvármegyei birtokrészeit örökösei közt fel-
osztották.5 

Orbán István másként Akosi István 1012." Özv. Somlyó-
újlaki Orbán Istvánné 1669-ben a somlyóújlaki evang. reform, 
egyháznak ónkannát adott. 

Orbán Mihálynak 1687-ben Perecsen határán van földje.7 

Orbán György 1703-ban zilahi nemes. Ferencz és János 
1780-ban zilahi választó polgárok, ,S'r. János, ifj. János, szé-
kely-utczai, öreg János, Márton, M. János 1781-ben kraszna-
utczai lakosok. Orbán Ferencz meg György de Zilah 1781-
ben, Ferencz 1806-ban is, középszolnoki assessorok. 1790-ben 
Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte előbbi adó-
mentességébe a zilahi Orbán-családot azon armalis alapján, 
melyet ez (György de Bábony) 1703 jan. 3-dikán I. Lipóttól 
nyert. József 1811 1822. zilahi esküdt. János, Károly és Sán-
dor 1848-ban zilahvárosi képviselők. 

Kémeri Orbán Péter 1741-ben krasznavármegyei assessor, 

1 Csánki, I. k. 575. 1. — Dl. 27,887. — 2 Szgy. — Jí Orsz. Lt Km. conv. 
lad. 26. H. nr. 1. — 4 U. o. B. nr. 60. — 5 Szgy. <; Nagyv. Múz. Bi t — L. még 
Vrbán. — 7 Szgy. 
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1756-ban szolgabíró.1 1762 február 24-dikén aláírt egy intő 
levelet a kucsói jószág tárgyában.2 Egy Péter 1800-ban al-
szolgabíró. 1800—1806. főszolgabíró Kraszna vármegyében. 
1806-ban (kémeri járásbeli szolgabíró) egy adómentes lakótelke, 
öt és egyharmad lakott antiqua meg négy lakott nova jobbágy-
telke volt Zoványon. Ilj. Péter 1813-ban krasznavármegyei 
alszolgabíró, 1828-ban assessor, 1834—1837. főszolgabíró, 
1841—1848.3 főjegyző (1847-ben Kraszna vármegye törvényes 
derékszékének főjegyzője). 

Cs. Orbán János és neje 1767-ben az egrespataki evang. 
reform, egyháznak egy kis kannát adtak. 

Orbán István 1790-ben a somlyai adózók, László 1825— 
1828. és 1831—1832. somlyai elöljárók közt van. 

János 1832—1846 közt középszolnoki assessor (hol asses-
sornak, hol táblabírónak írva). 

1808-ban Orbán Sámuelnek Varsolczon négy antiqua job-
bágytelke, Récsén egy adómentes lakó, két antiqua és egy nova 
jobbágytelke van. Kraszna vármegye gyalogosnak írta ki, de 
nincs neki sem köntöse, sem fegyvere; a lakótelket Récsén 
bérben bírja. Özv. Orbán Zsuzsánnának fél antiqua jobbágy-
telke volt Somlyón. 

Miklós és Ferencz ama krasznavármegyei birtokosok kö-
zül valók, a kik 1860-ban a Széchenyi özvegyéhez intézett 
részvétfeliratot aláírták.4 Miklós 1861- és 1870-ben kraszna-
vármegyei esküdt. ÖJ 

O r b ó . Orbo Sámuel de Kökös 1781-ben homagialis esküt o 
tett Közép-Szolnokban. Talán Orbán. 

O r b ó k nemes 1837-ben birtokos Pósán.5 

Oi*czi. Ippi Orczy János 1587 máj. 25-dikén jelen volt 
Ippi Lászlónak a krasznavármegyei Ipp, Szék, Néháza, Márka, 
Felső-Kaznacs, Alsó-, másként Kis-Kaznacs, falvak és Bucsum 

1 Gencsi-lt. n r (309. és 1065. — 2 ü . o. nr. 331. — 3 Nagy Iván, VIII. 235. — 
4 Pesti Hirnök, 1860. évi 60. szám. — 5 H o d o r : Doboka, 524. lap. 
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puszta birtokába való beiktatásának megkísérlésénél.1 (Vájjon 
nem Porczival van dolgunk?) 

Ordai Sándor és János 1797-ben kisdobai saját telkükön 
lakó adózó nemesek. (Vájjon nem Ardaiak?) 

Orgonás . Lelehi Orgonás Jánosné Erzsébet és Nagy-
dobai Nagy János 1548-ban megidézik a) Lelei Fábián Pétert 
a ki meggyalázta a fenti Erzsébetet ennek lelei kúriájában; 
b) Nagydobai Nagy Gergelyt, a ki nagydobai földeket foglalt 
el.2 János lelei jobbágyait 1549-ben két kapuszámnyi adóval 
rótták meg, 1554-ben azonban egy kapu után sem tudtak 
ezek adót fizetni.3 

O r y o v á n (Orgovány) kisdobai:'1 Orgovan István, Tamás, 
János és (János fia?) Demeter azok között voltak, a kik 1471 
ápr. 18-dikán Kis-Doba birtokrészei, bizonyos gyümölcsös és 
az ezekről szóló oklevelek tárgyában kiegyeztek Török István-
nal, Albertfi Péterrel, Deésházi Mártonnal, néhai Kisdobai 
László fiával, Domonkossal, Kisdobai Imre fiának, Jánosnak 
fiaival: Mátéval, Lukácscsal és Balázszsal, Deésházi Istvánnal, 
Deésházi Balázs fiával: Benedekkel meg Kisdobai László fiá-
val: Balázszsal." Kysdobai Orgowan Mihály mint szomszéd 
volt jelen 1545-ben, a mikor Kusalyi Jakesi Mihályt Hadad 
várába és tartozékaiba iktatták.6 Nemes Kis Dobai Orgowan 
Pál egyike azoknak, a kik hatalmaskodtak Nyírmoni Kovács 
Antal nyírmoni birtokán és a kiket azért Kovács (ugyancsak 
1545-ben) megintet.7 1550-ben (Kysdobai Orgolwan Pált) tanú-
nak jelölte ki Ferdinánd király, a mikor meghagyta, hogy 
iktassák be Tardi Gáspárt egy szécsi birtokrészbe.8 1501 jan. 
20-dikán Orgowan Kelemen nemesnek van Kis-Dobán telke.!> 

M-Baksai Orgovány Szabó Márton 1741-ben homagialis 
esküt tett. M. Orgovány István 1772-ben Kraszna vármegye 

1 Nagyv. Múz. Bit. 2 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 1. nr . 36. — Dical. 
4 Csánki, I. k. 575. lap. — 5 Dl. 36.393. Km Prot . F. min. pag. 82 nr. 2. — 
6 Lelesz, Stat. B. 434. — 7 U. o. Act. an. 1545. nr. 23 — s Orsz. Lt. Km conv. 
lad. 27. T. nr . 1. — 9 Dl. 36.405. Michael pag . 82. n r . 1. 
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esküdt assessora.1 Orgován Ferencz de Magyarbaksa 1769 
febr. 23-dikán nemesi bizonyítványt kap Közép-Szolnok vár-
megyétől,2 a hol 1781—1791. assessor. 

1797-ben Orgován család tagjai Panitban és Kusalyon 
főbb, Vártelken, Magvar-Baksán és Kirván kisebb birtokosok. 

1806-ban Orgovány Imrének Zoványon két adómentes 
lakótelke, két lakott és egy puszta antiqua, meg egy lakott 
és egy puszta nova, Alsó-Kaznacson egy lakott antiqua, Felső-
Kaznacson egy lakott antiqua és egy lakott nova jobbágy-
telke volt. 1808-ban Orgovány Ferencznek Bádonban öt an-
tiqua, Ferencznének Varsolczon egy és egynegyed antiqua, Som-
lyón (Ferenczné, paniti lakosnak) fél antiqua. Seredenben (itt 
is mint paniti lakos szerepel) két antiqua, Nagyfaluban (Fe-
renczné, középszolnokvármegyei lakosnak) egy antiqua job-
bágvtelke, ez utóbbi jószágot Szemere János bírta, ugyancsak 
Ferencznének Bécsén nvolcz antiqua és két nova. ugyanitt 
Orgovány Istvánnak fél antiqua jobbágytelke volt, Jánosnak 
semmije. Józsefnének Bürgezden egy és egynegyed antiqua 
jobbágytelke. Három utóbbit Kraszna vármegye gyalogosok 
állítására írta ki, de nincs nekik sem köntösük, sem fegy-
verük. 

Or l i a István 1797-ben Új-Németen más telkén lakó adó-
mentes nemes, Simon gyöngyi árendás. 1805-ben Orha Mi-
hályt (35 éves; szegény) Tasnád-Szarvadról (a fegyverfogható), 
Istvánt és Sándort, Új-Németről (a fegyverfogható adómentes 
nemesek névsorába) gyalogosoknak vették föl, Tógver elő-
fordul a nemesi fölkelésben való részvételre összeirt illésfalvi 
szabadosok közt (ezek homagialis esküt is tettek). 

Orliai Mihályt, Vai Mária tasnádi molnárát fölvették az 
1797-diki összeírásba.3 

O r m o s Imre 1830-ban tasnádszántói róm. kath. pap. 
Orosi Péter (egr.) neje egyike azoknak, a kik ellen 1569-

1 Szgv. — 2 V Test. 133. lap. — V. ö. Orha. 



2 0 2 OROSZ. 

ben tiltakozik Théthei István azon peéri részbirtok elzálogo-
sítása miatt, a melyet Csire László bírt.1 

Orosz. A leleszi konvent 1483-ban megparancsolta Csi-
cseri Orosz Jánosnak, hogy Czégény (Czegen), Kis- és Nagy-
falu, Jurka, Sajté (Sehthe) birtokok tárgyában Csáki Ferencz 
ellen szóló okleveleket adja ki.2 

Orosz Ferencz géresi, Miklós, Szent-Királyról való debreni 
nemeseket Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos 
állítására írta ki. 

Orosz Gergely de Fejérbeszerika íia László 1750 január 
14-dikén Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt 
kap. Csögön s Káváson bírt a család." 

Orosz György és János de Mindszent (érmindszenti la-
kosok) nemességét igazolja 1771 márczius 1-sején Közép-
Szolnok.'* 

Orosz János, Sándor nemesek Szántón 1781-ben homa-
gialis esküt tettek. 

Az Orosz család tagjai 1797-ben Ér-Mindszenten saját 
telkükön lakó egyházi adómentes nemesek vagy kisebb bir-
tokosok, Csögön saját. Ér-Hatvanban és Tasnád-Szántón más 
telkén lakó egvházi adómentes nemesek. János balázsháza-Öi/ 

zölczei görög katholikus pap, Tódor kántor. 1805-ben 
Tasnád-Szántóról Orosz János helyett íiát Jánost (20 éves, 
gyalogos), Ér-Mindszentről Demetert (25 éves), Pált (Pavel, 
45 éves, lovas), Ér-Szodoróról Lászlót (40 éves, adózó nemes) 
vették föl a fegyverfoghatók összeírásába. László és János, 
továbbá Mihály, szilágypaniti adózó, László és Imre (17 éves, 
gyalogos, taksás földön lakik) m.-csaholvi nemesek homagia-
lis esküt tettek. 1808-ban Bürgezden másfél antiqua ésegy nova 
jobbágytelkök Orosz Sándor és Mihálynak volt, a kiket Kraszna 
vármegye gyalogosoknak írt ki. 

1 Lelesz, Act. an. 1569. fasc. 1. nr . 27. 2 Leleszi conv. O. 30. f. ann i 
1483. nr . 8. — * V. Test. 173 1. — 4 P C. Product. 61. 1. 
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András 1847—1848. somlyói polgár. 
László 1896-ban szilágy vármegyei szolgabíró. 
Oroszi . Orozy Ferencz ákosi jobbágyai 1475 körül há-

rom forint és 3 dénár adót fizettek.' 
Oroszi Péter (domesticus) 1671-ben nagyfalusi evang. re-

form. pap, kit az ez évi jún. 7-dikén Debreczenben tartott 
közzsinat küldött,2 1681—1682. bagosi, majd valkói, János 
1786 előtt ardói evang. reform, pap. 

Ország. Orzag Mihály nádor és neje, Anna előfordul-
nak abban az 1461 márcz. 23-dikán keltoklevélben, a mely sze-
rint Bőnyei Ambrus Kusalvi Jakcs György és rokonai nevében 
eltiltja Kusalvi Jakcs Jánost bárhol fekvő birtokainak elide-
genítésétől.3 1555-ben — úgy látszik Ország Kristóf is tá-
maszthal igényt Drágfi György középszolnoki Cseh, Horvát, 
Sülelmed, Ardó, Böősháza, Udvarhely, Inó, Széplak, Egerhát, 
Czikófalva, Debren, Görcsön, Monó, Yiesa, Kis- és Nagy-
Babocza, Nyíres, Bhedefalva, Somos, Bikáeza, Felső-, Alsó-
és Középső-Várcza, Győrtelek, Szélszeg, Aranymező, Kozla, 
Csokmán, Tóhát, Köőd, Kelencze, Náprád, Kis- és Nagy-Go-
roszló, Kucsó, Paptelek, Bréd és Mojgrád birtokaihoz, a mi 
ellen tiltakoznak Kusalyi Jakcsi Mihály fiai: Boldizsár, Mi-
hály és András.4 

Osvát. 1549-ben Ozwath László, szentkirályi egytelkes 
nemes 25 dénárnyi adót fizetett.r> 

1681 május havában nemes Baksai Osvat Ferencz, szi-
lágyszegi lakos, jelen van egy sándorházi jobbágy elzálogosí-
tásakor.6 

Kis-Osuáth János, keresztúri, Osváth János, mocsolvai, 
Sigmond és Tamás, szilágyszentkirályi nemeseket Közép-
Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

1 E m ű I. k. 177. 1. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 647—048. 1. — a Dl. 36.392. 
Km. Prot. E. min . pag. 102. o. nr . 3. — 4 GKG. A. fasc. XX. — 3 Dical. — 
6 Szgy. 
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Osvátli János Szilágyszentkirályt 1741-ben homagialis 
esküt tett. Osvát Gergely de Szilágy-Szentkirály 1744 június 
15-dikén K.-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.1 

1741-ben még Osvátli Mihály, zilahi civis tett homa-
gialis esküt, Osvát József és Mihály 1781-ben zilahi, tyúkól-
utczai lakosok. Osvátli Ferencz 1810 és 1822 közt esküdt, 
1820 1821. orátor Zilahon. 

Osvátli János egyike azoknak, kiket 1749 máj. 2-dikán 
megidéztet Gencsi György, a miért a kucsói jószág náluk 
elzálogosított részeit ki nem bocsátották.2 

Osvátli István a XYIII-dik század közepe táján közép-
Szolnok vármegyében assessor. 1771-ben középszolnoki biz-
tos, 1779-ben szolgabíró. Talán az az Imolái Osvath István, 
a ki az 1781-diki homagiális összeírásban, mint peéri alszolga-
bíró fordúl elő. 

1781-ben Osvátli András, János, Ferencz, nagymoni, Pé-
ter. János, szilágyszentkirályi nemesek homagiális esküt tettek. 

Az Osvát (Osvátli-) családok tagjai 1797-ben Er-Hatvanban 
főbb birtokosok, Szilágyfő-Keresztúron (Mária) és Nagy-Mon-
ban saját telkükön lakó adózó nemesek. 

Osvát Sándor 1800 -1806., János 1811 1820. középszol-
noki assessorok. 

Az 1805-diki összeírásban Erhatvanból Osvátli Pált (30 éves 
lovas), Szilágy-Szentkirályról Osvátli Ferenczet, Györgyöt és 
Pistát (gyalogosok, adómentesek), Osvát Jánost (lóval, adómen-
tes), Nagy-Monból Osvát Pétert, ifjú Andrást és id. Andrást 
(gyalogosok, adózók) találjuk. Osvátli (Osvátth) Pál és Sán-
dor hatvani nemesek homagialis esküt tettek. 1808-ban 
Osvát Pálnénak Hídvégen három nova, Lompérton három 
antiqua jobbágytelke volt. Talán ő az az Osvátné, kitől egy 
hosszúmezői telket zálogban bír Zabolai István, evang. reform, 
pap. Elek (talán, a ki 1812-ben assessor, 1818-ban kiküldött 

1 V. Test 3 1 . — - Gencsi-lt. nr. 296. és nr. 317. 
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szolgabíró Kraszna vármegyében, Kraszna vármegye lovas-
nak írta ki, lova van, de köntöse nincs) Ilosván fél adómentes 
lakótelket, Márton, Mihály és György, adózó nemesek — a 
kikről megjegyezték, hogy «a három tehet egy» gyalogost 
Nagyfaluban egy antiqua jobbágytelket birtak. Egy Elek 
1867-ben krasznavármegyei esküdt. 

Imre 1816-ban krasznavármegyei alszolgabíró, 1817-ben 
aljegyző, 1826-ban és 1834-ben főjegyző. 1815 körül (Bibarcz-
falvi Osváth Imre) törvényszéki ülnök, neje Szemere Paulina. 

Emánuelnek özvegye Hidvégen s Kraszna vármegyében 
még más helyt is birtokos.1 

Demeterfalvi Osváth Zsigmond 1815 körül erdőgondnok 
Kraszna vármegyében." 

0. Sándor 1820-tól récsei, 1824—1826. ardói, 1826 1834. 
nagydobai, 1834-ben magvargoroszlai, 1839—1848. kraszna-
horváti evang. reform, pap; 1829-ben assessor volt; meghalt 
1848-ban. Lajos 1852 és 1859 között magyarvalkói, 1859— 
1868. vicsai, 1868—1878. völcsöki, 1878-tól récsei evang. re-
form. pap. 

Imre 1846 1873. paniti evang. reform, pap. 
Oszt ián Jákob, tasnádi kereskedő örményt fölvették az 

1797-diki összeírásba. 
Osztros i c s (Osztrovics). A szil ágy csehi várbeli részt 1671-

ben Bethlen Earkasné Ostrosith Borbála, a ki Kapi Katának és 
Ilonaj néhai Ostrosith Miklósnak a leánya, Kapi György és 
Balassa Imréné Barcsay Judit között,3 1676-ban pedig Judit 
halála után (a szilágycsehi határt) e Borbála s Kapi György 
osztják lel.' 

Ötlik (Othlik) Károly 1797-ben Ér-Mindszenten és Sza-
kácsiban kisebb birtokos. 

O t t m á j e r . Ottmayer Mihály dr. 1825 1828. középszol-
nokvármegyei orvos. 

1 Nagy I.. VITT. 296. —. 2 U. o. — 3 GKG. A. fasc. VII. — 4 ü . o . VIII. 
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Ónodi. Onadi Mihály íia Péter (vagy maga Mihály?) egyike 
vala azoknak, a kiknek 1427 máj. 23-dikán Zsigmond király 
új adományul adta a középszolnoki Kőrös birtokot és meg-
hagyta a váradi káptalannak a beiktatást.1 

Ónodi István 1680 és 1693 között ippi evangélikus refor-
mátus pap. Kétségkívül ő (Onadi István) 1694-ben evang. 
reform, pap Kr.-Horváton. Onadi István kusalyi nemest Kö-
zép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Ónodi János 1781-ben zilahi, alszeg-utczai gazda. 
Ó t o m á n y i Buthmér és fia Buda — a váradi káptalan 

bizonysága szerint — 1283-ban 20 márkáért eladták az akkor 
krasznavármegyei Ótomány örökös földjüket Márk bán fiainak 
Lászlónak és Mihálynak.2 

Óvári Miklós 1629 előtt 1623 körül diósadi, Demeter 
1693-ban ippi evang. református papok. (Miklós Diósadon 
halt me«\) o 

János, zilahi nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-ben 
lovas zsoldos állítására írta ki. 

Óvári né asszony 1769-ben a perecseni evang. reform, 
egyháznak egy ajtót csináltatott. 

Antal, géresi árendást fölvették a hadi segedelemhez já-
rúlni képes személyek 1797-diki névsorába. 

Ödönfi . 1549-ben László (Edenfy, 1553-ban Edemfy) 
csányi és usztatói jobbágyai két-két, a szeődemeteriek (Edynfy, 
1550-ben Ewdenffy) három,3 1554-ben (Ewdenfi) etei jobbágyai 
tizenegy kapu után fizettek adót.4 

1550-ben Eödenffi Bernát és Ruszkai Dobó János meg-
idézik Melit Györgyné Csaholyi Annát, hogy adja ki id. Csa-
holvi Imre Pánit, O.-, M.-, K.-Csaholv helységben levő és 

i / 7 7 7 ^ O 

Zölcze praediumbeli javaiból meg más vármegyebeli jószá-
gaiból az őket megillető leánynegyedet.5 Ruszkai Dobó János 

1 Zichy-Okmt. VIII. k. 325. és 326. 1. — 2 Árpádkori Uj Okmánytár, IX. k. 
261. 1. — 3 Dical. — 4 U. o. — 5 Lelesz, Act. an. 1550. fasc. 4. nr. 12. 
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1500-ban megidézteti Eodenffy Jánost is, a ki — úgy látszik — 
segítségére volt Perényi Gábornak, a mikor ez elfoglalta a 
Dobók peéri részbirtokait.1 

1570-ben (Edenfy) Ferencz peéri jobbágyait kilencz és fél, 
az eteieket három és tél, az alsószoporiakat, csányiakat 
(Edenfy) és szeődemeterieket pedig egy-egy kapu után rótták 
meg adóval.2 

Edenffy László peéri udvarbíráját, Stankoczit, egy Sido 
Máté nevű, továbbá három csányi, három etei jobbágyát 
megidézték, mint szomszédokat, a mikor Báthori Zs. fejede-
lem 1588 máj. 18-diki meghagyása következtében be akarták 
iktatni F. Horvát Gábort és nejét, Zetheni Németi Zsófiát Ete, 
Peér, Szeődemeter, Csány és Szopor birtokokba.3 1004-ben 
(Edeníy László) peéri jószága két rótt ház után négy forintnyi 
adót fizetett.4 Id. Eodenffy László (egr.) középszolnoki peéri, 
etei, szeődemeteri, szopri, csányi, girókutai, usztatói stb. rész-
birtokait ezen Ödönfi özvegye, Monaki Borbála és leánya, 
Komjáti Jánosné Borbála Nagytárkáni Hagit Ferencz őrizetére 
bizták. 1609-ben e Hagit kijelenti, hogy ama részbirtokokat 
maga akarja birni, még pedig nem ezen őrizetnek, hanem 
annak alapján, hogy azokat a részbirtokokat ő reá ruházta 
át a fenti Komjáti né." 

1611-ben Deres Pálné Nagymihályi másként Vinnai 
Eodenffy Margit megidézteti Melit Pált és Istvánt a közép-
szolnoki Pánit, M.-, ().- és K.-Csaholy birtokok. Zölcze prae-
dium és más, szatmárvármegyei birtokok negyedrészeért; a 
megidézett Pál fiai nem jelentek meg, a miért is a pert Mar-
gitnak második férjétől született leánya, Zsuzsánna nyerte meg.6 

Olvedi. László, mocsolyai saját telkén lakó adózó nemes 
1781-ben homagiális esküt tett. József, saját telkén lakó nagy-

1 Lelesz, Act. an. 1560. fasc. 1. nr. 13. — 2 Dical. — 3 Orsz. Lt. Km. conv . 
lad. 34. E. nr. 15. — 4 Dical. — 5 Lelesz, Act. an. 1609. nr . 20. — 6 U. o. 
Act. an. 1611. nr. 21. folio 2. 
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dobai adózó nemest fölvették az 1797-diki összeírásba. Két-
ségkívül ez Örvedi József (ugyancsak nagydobai adózó) tett 
homagialis esküt 1805-ben. László, mocsolyai saját telkén 
lakó adózó, 1797-ben a nemesek, 1805-ben a fegyverfogható 
szabadosok közt van említve. E László, továbbá András, Ist-
ván és id. László, mocsolyai adózó nemesek 1805-ben homa-
gialis esküt tettek. 

Ordöcj . Ily nevű család a Meszesen túli helységekben, 
Magyar-Baksán, Sólyomkői előnévvel Zálnokon, Csalánoson, 
Varsolezon és Leesméren, Esküllői előnévvel Somlyó kör-
nyékén s a Meszesen túl, Paposi előnévvel Nagyfaluban, 
(innen Nagyfalusi előnevök is), Keresztúri előnévvel talán a 
mi Keresztúr helységünkben, Ördögkeresztúri névvel Böős-
házán, Mihályfalvi, továbbá Nagyesküllői előnévvel is Mihály-
falva környékén, általában az Ermelléken, itt Érszentkirályi 
(egy a Mihályfalvival) előnévvel is, szerepel. De minden előnév 
nélkül is találkozunk Ördög nevű családdal Ilosván, majd 
pedig a két Keezelben és Seredenben. Egy Bathorkeszii Eördög 
a Jakcsiakkal rokon. Es igen valószínű, hogy úgy a Meszesen 
túl, mint az Ermelléken az előnév nélkül szereplők közül 
egyik-másik az Esküllői vagy a Nagyesküllői ághoz tartozik. 
Lássuk a rajok vonatkozó adatokat. 

A Meszesen túliak. 1408 aug. 20-dikán Ördög Lászlónak, 
Egyed fiának átadja Dobokai János, erdélyi alvajda a felső-
és alsókékesi részjószágokat, melyeket Vitéz László özvegyétől 
Bomlott hegység felével együtt magához váltott volt.1 1459 
decz. 20-dikán Dobokai Kántor Pál az Ördög Mihály és Do-
bokai Jakabíi László által apja nagyanyjának, Hídalmási Ewr-
deg Egyednének elzálogosított s most apja, Dobokai Kántor 
Mihály által neki és Dobokai Istvánnak hagyományozott Fel-
Egregv birtokra nézve menedéket vall az utóbbinak.2 Esküllői 

1 Erd . Múz. Oklevéltára. Gr. Kemény József gyűjt . - 1)1. 36.392. Km. 
Prot. E. min. p. 71. nr 1. 
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Ördög Ferencz 1760 előtt Magyar-Egregyen (az első) postames-
ter, 1767 április 27-dikén Pápai Palkovieh József, Ördög Fe-
rencz mostoha fia zilahi postamester.1 

Magyarbaksai. A Baksai Ewrdewk család 1453-ban tűnik 
fel.2 Magyarbaxai Eordeogh Péter és Benedek azok közül 
valók, kiket Báthori Zs. 1580 máj. 9-dikén kijelölt, hogy Bor-
soló János itélőmestert iktassák be a középszolnokvármegyei 
Benedekfalva, Kecskésfalva és Debreczen birtokokba.3 

Sólyomkői Ewrdewgh Simon és Kémeri Imre 1482 nov. 
25-dike körül egymást örökösökül fogadják; utóbbi kolozs-
vármegyei birtokaiban, előbbi pedig a szolnokvármegyei Zál-
nok, Csalános és a krasznavármegyei Varsolcz, Lecsmér és 
(iesztestelke birtokaiban.'1 

Eskelewi Ewrdeg Simon és fiai meg Patai Dezső Antal 
és gyermekei: Zsófia, Gáspár, mint az özvegy Zsombori Ta-
másné Báthori Hedvig rokonai illetve unokái kapják ettől 
1473 okt. 26-dikán a somlyói, perecseni, hídvégi, csehii, bada-
esoni, győrtelki, kerestelki, gyulakutai, pusztamaiadéi és más, 
kolozsvármegyei birt ok részeket." 

Paposi Ewrdewg Miklós, Rátoni Lőrincz és Losonczi 
Bánfi Dénes 1481 febr. 4-dikén elismervényt vesznek Komját-
szegi Lászlótól arról, hogy visszaadták neki az atyjáról jogo-
san reászállott nagy falusi részeket és ingóságokat.(! 1483 febr. 
13-dikán Ewrdeg Miklós Losonczi Bánfi János gyermekeitől 
vesz elismervényt arról, hogy az atyjuk halálával gyámsága 
alá került birtokaikat átadta nekik." Csánki a Nagyfalusi 
Ewrdeg családot 1485-ből említi.8 

Báthorkeszii Eördög János Kászoni Jakcsi Erzsébet férje 
és megbízottja 1541.9 

1 Nagy Iván, VIII. 315. — 2 Csánki, I. k. 575. I. — 3 A váradi kápta lan 
csonka levele, GKG. A. fasc. II. — 4 Dl. 30.458. Szgy. e. és Gencsi-lt. nr . 1420. 
(Kelet nélküli oklevél ; a csa ládnév : Eördeög) . — 5 Dl. 36.393. Km. Prot. F. 
min. pag. 168. nr. 2. — 6 Dl. 36.395. Km. Prot. J. p. 28. nr. 1. — 7 U. o. p. 48. 
nr. 1. — 8 Csánki, I. k. 588. 1. — !> Lelesz, Act. an. 1541. nr . 30. 
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Keresztúri Eördög Ferencz és Mihály azok között vannak, o 
a kiket 1546-ban Szilágyszegi László, Dobai Pál meg Menyői 
Ramocsa Imre és Lőrinez megintettek Barta Albert v. Pál 
keresztúri részbirtokának visszabocsátására.1 

Ördögkereszturi Eordogh Jánost 1584 nov. 6-dikán tanú-
nak jelölte ki Báthori Zsigmond, a mikor meghagyta, hogy 
iktassák be Zsombori Lászlót egv böősházi birtokrészbe.2 

Egy Eordeog János jobbágyai 1590 julius 22-dike körül a 
Lasnak körül eső (ákosi határrész) rétekről és irtásokról Sán-
dorházi Dézsi Máténé javára tartott vizsgálatnál tanuk.3 

Ördög János neve előfordul az ilosvai evang. reform, 
templomnak egy 1623-ban készült harangján. 

Eördeög György mihályfalvi nemes 1586-ban, 1590-ben 
Ladmóczi Horváth Jánosnak a girolti udvarházba, mihályfalvi 
és új németi részekbe való beiktatásánál voltjelen.4 1590 márcz. 
18-dikán (.Nagy-Esküllei Eordeog György) 10 frtot vesz kölcsön 
Ladmóczi Horvát Jánostól a Kraszna vizén építendő ákosi mal-
mának felépítésére s kötelezi magát, hogy a következő Szt.-
György napra lefizeti Horváth lános girolti gazdatisztjének, Kis 
Mihálynak.5 Eordeogh György jobbágyát, Kokas Lázárt, mint 
szomszédot idézték meg, a mikor Báthori Zs. fejedelem 1588 
máj. 18-diki parancsára be akarták iktatni Fajdasi Horvát 
Gábort és nejét, Zetheni Németi Zsófiát Peér, Ete, Szeődeme-
ter, Csány és Szopor birtokokba.6 1588 jún. 10-dikén Somlyai 
Báthori Zsigmond, erdélyi vajda Mihályfalvi Eördög György-
nek és Eördög Katalinnak, a ki a Báthori újvári familiarisá-
nak Köblösi Theke Tamásnak a felesége, az Eördög és Theke 
érdemei elismeréseül a középszolnokvármegyei Ákoson egy 
részjószágot s Ákoson és Szent-Királyon nemesi kúriát és 
házat adományoz új adományozás czimén minden hozzátar-

1 Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 1 nr . 33. — 2 Orsz. Lt. Km conv. lad. 27. S. 
nr . 67. — 3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 U. o. egykorú másolatból és Szgy. e. — 
r> Nagyv. Múz. Bit. — 0 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr . 15 
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tozóval s a bennök gyakorolt királyi jogokkal együtt. Tekin-
tetbe veszi Báthori, hogy e jószágok most is az ő kezökben 
vannak s régebben is az őseik birták azokat.1 Nagyesküllői 
Ördög György 1594-ben, mint középszolnoki assessor, jelen 
van egy szarvadi jobbágy elzálogosításánál.2 Eordeog Györgyné 
Anna egyike vala azoknak, a kik 1588-ban Bőnyei Ferencz 
giróti, mihályfalvi és újnémeti jószágaihoz jogot tartottak.'1 

Eordög István 1613 júl. 17-dikén középszolnoki esküdt bíró.4 

1631-ben (Ordögh) a középszolnoki Kraszna-Mihályfalván nemes 
ember, a ki Havasali Nagy István újnémethi birtokainak zálo-
gosításánál volt jelen.5 1642-ben (Érszentkirálj Eördögh István 
kraszna mihályfal vi lakos) Közép-Szolnok vármegye egyik as-
sessora.6 1650-ben követ a fejérvári diétán. Tasnád városában 
1654-ben kelt levele szerint Sajdi Lőrincz elfoglalta Kávásy 
Istvánné tasnádszarvadi puszta házát." 

Ördög Katalin Kémeri Zalai Ferencz neje 1619.s 

1808-ban Ördög Györgynek, ki «Magyarországon lakik», 
Oláh-Keczelben öt antiqua és hét nova, Seredenben négy an-
tiqua jobbágytelke, Magyar-Keczelben egy adómentes lakó-
telke, öt antiqua és egy nova jobbágytelke volt. 

Még Csamai előnévvel is szerepel nálunk ily nevű csa-
lád. Csamai Urdugh. De csak annyiban, a mennyiben a Jak-
csiakkal meg a Bánfiakkal pereltek, különben más vármegye-
beliek. A Csamai Urdugh László és fiai László, János meg 
Borsi Nagy Mihály fia Miklós és ennek gyermekei részére 
1434-ben vizsgálatot tartanak Kusalvi Jakcs György fia László, 
Losonczi Bán unokája, László fia István és ezek kusalvi, sar-
masági, kövesdi, bakocsi és almaszegi jobbágyai ellen, kik 
fegyverrel támadták meg előbbieknek Apáti, Köröm és Barom-
lak birtokbeli jobbágyait.9 

1 Szgy. és Orsz. Lt. Gvf. kápt. Lib. II. Heg. fol. 21. (a név Eördeöghi . — 
2 Bl. — 3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 U. o. — 5 Szgy. — 6 Szgy. — ' Bl. — 
® Nagyv. Múz. Bit. — 9 Leleszi conv. B. 9. f. anni 1434. nr . 24. 

14* 
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Ö r m é n y e s i . 1588 jún. 16-dikán Somlyai Báthori Zsig-
mond erdélyi vajda az Eörményesi János és Szegedi Kata 
leányának Annának, Köbölkúthi Jánosnénak és mindkét nemű 
utódainak új adományozás ezimén ad a középszolnokvár-
megyei Mihályfalván, Uj-Németen s a biharvármegyei Fan-
csikán részjószágokat a Mihályfalván levő nemesi kúriával, 
házzal s minden hozzátartozóval együtt, a melyek ekkor is 
a kezében vannak s régebben is az ő ősei birtokai voltak.1 

Örsi István 1774 1791. szakácsii, 1791—1793. érmind-
szenti, krasznaezégényi, 1795 1797. tasnádszarvadi evangelikus 
reform, pap. Mint tasnádszarvadi pap az 1797-diki össze-
írásban is szerepel. Egy Örsi Istvánt gyalogosnak vettek föl 
a szakácsii fegyverfogható adómentes nemesek 1805-diki név-
sorába. Talán ismét róla van szó. 

Ö r v e d i . L. Ölvedí. 
Ö r v e n d i Ferencz 1674-ben récsei evang. reform, pap, 

Ilosván halt meg. Talán Örvedi. 
Ötvös. Néhai Yérvölgyi Ethwes Antal fiai: Balázs és 

Bertalan 1441 szeptember 3-dikán Sándorházi Antal oltalmába 
ajánlják birtokaikat." 

Szegedi Ötvös Mihály, krasznai lakos, krasznavármegyei 
hites bíró előtt 1070 nov. 19-dikén Bátoni Jánosné végren-
deletet tesz.:í 1680-ban, mint assessor van említve (Eöttvös). 
Ötves Mihály ellen 1682 aug. 7-dikén tiltakozik Bánházi Pálné 
Bábon i Erzsébet, mert Ötves azon krasznai kúriában vett 
lakást, a mely kúria utóbbit illeti. Ezért Bánháziné egyúttal 
meg is inti Ötvest. hogy költözzék ki.4 

1808-ban Ötves Mihályné, krasznai lakosnak fél antiqua 
jobbágytelke volt Rátonban. 

Ötves Sándorné Béldi Klára, mint monói birtokos 1766-
ban Zabolai gróf Mikes Antallal a monói Mocsár-erdő határát 

1 Szgy. — 2 ü l . Km. Prot. AH. min. pag. 79. nr . 3. 3 Nagyv. Múz. 
Bit. — 4 Gencsi-lt. nr. 964. 
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illetőleg áll perben. Ez ügyben ápr. 30-dika előtt tanuvalla-
tást tartottak.1 Ez évi nov. 12-dikén Ötves Eleket is felhív-
ták, hogy a Lekcsei Sulyok György, középszolnoki főispán 
magvaszakadtával Cseh vár és városból meg a hozzátartozó 
falvakból reá eső birtokot adja vissza a kincstárnak.2 

1797-ben Eötvös Ferencz oláhcsaholyi, Ötvös Sándor 
bikáczai kisebb birtokosok. 

Ő r i József 1786 előtt ardói evang. reform, pap, meghalt 
Paczálon. 

Osz. 1808-ban Bagoson egy antiqua és egy nova jobbágy-
telkök volt ()sz Ferencznek, Andrásnak, Istvánnak stb.-nek, 
a kiket Kraszna vármegye gyalogosoknak írt ki. 

Őz. Ferményesi Euz. 1453-ben kihalt Albertben, kinek a 
részét Dengelegi Bernát és baksai «Sycz» Mihály kapta.:í 

Paczali (Nagypaczali). 1359-ben Pachali Benedek és Pál 
Paczal, Bajom, Mocsolyatelek és Kistelek nevű birtokaiban a 
váradi káptalan I. Lajos király rendelete szerint Villermus 
mester által határt járat.4 

Pachali Tamás fiát, Julianust (másutt Kylianus f. Th. de 
Pachal)5 tanúnak jelölte ki Zsigmond király, a mikor 1410-ben 
meghagyta, hogy iktassák be Kusalyi Jakcsi Györgyöt Kis-
Paczal és más vármegyebeli birtokokba.6 

T a m á s 
Kilianus 

1410, 1459-ben néhai 
László Mihály 145!) 

Nagypaczali Ferencz ellen 1445-ben pert indít Szántai 
Becski Péter és Dénes.7 1447 jún. 9-dikéről kelt beiktató 
parancs után júl. 30-dikán jelenti a váradi káptalan, hogy 
Paczali (másként Nagypaczali)8 Ferenczet a kisszarvadi (Közép-

1 GKG. A. läse. VII. — 2 U. o. A. fasc. XV., XVI. — 
575. 1. — 4 Gr. Károlyi-ltár, 1 k. 240. 1. — J Szgv. perg 
Múz. Bit. — 8 Csánki, I. k. 575. 1. 

3 Csánki, I köt 
6 Wl. — " Nagyv. 
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Szolnok várni.) részjószágba beiktatták.1 Paczali Ferencz és 
háznépe betörtek Szunai Péter középszolnoki Paczal birtok-
beli udvarházába, jobbágyait elverték, teleségét a legilletle-
nebb módon szidták, az ingóságokat elhordták és a házat 
felgyújtották, miáltal körülbelül ezer forint kárt okoztak. Ez 
ügyben 1449-ben vizsgálat folyik,2 de ugyanakkor Paczali 
András fia Márton részére, Katalin, Szunai Péterné ellen is, 
ki Paczal és Bajom középszolnoki, Septhel bihari3 birtokok-
ban foglalt el bizonyos birtokrészeket.4 Ferenczet ez évi aus-. 
18-dikán ügyvédjüknek vallják Menyői Gebarth Antal, Kis-
dobai Antal és Adi Péter,5 1459-ben Tamást és Ferenczet, 
továbbá Bohodi Simont, Körösi Lászlót, Kávási Pált és Tas-
nádi Pál deákot Paczali László és Mihály, néhai Paczali Kylianus 
fiai," Ferenczet Haraklánvi Demeter, Haraklánvi Báthon János 
és Haraklánvi Árva László,7 1461 jún. 5-dike előtt Tamást 
Majádi László.8 Nagypaczali Ferencz, László, Tamás, András 
és Benedek 1450-ben tanúskodnak Szolnok vármegye törvény-
széke előtt Kénén a Csaholyi-család jobbágyainak Tasnád-
Szántón elkövetett erőszakoskodása ügyében.9 Tamás, László, 
Márton, Mihály és mások elfoglalták a középszolnoki Kör-
mend birtokot és a jobbágyokat elverték. Ez ügyben 1463-ban 
Almosdi Csire Kristóf, István és Tamás számára tartottak 
vizsgálatot.10 

Paczali Márton, Tamás, László és Mihály meg Álmosdi 
Csire Tamás elfoglalták jobbágyaikkal a középszolnoki Rede 
birtokot is. a miért 1470-ben vizsgálat folyik ellenök Albesi 
Zólyomi Tamás és Dávid meg Porteleki Pál érdekében." 
Tamás és Lászlóról az van mondva, hogy földesuraik: Csáki 

1 Gr. Teleki József : Hunyadiak kora Magyarországon. 2 Lelesz, Z 35. 
f. anni 1449. nr. 29. — 3 Ma Septér Kolozsban. — 4 Lelesz, P. 38. f. anni 1449. 
n r 40. — 5 Dl. Km. Prot. C. min. pag. 60. nr. 5. — 6 Dl. 36,392. Km. Prot E. 
min. p. 31. nr. 2. - 7 ü . o. p. 32. nr. 1. — 8 U. o. p. 113. nr. 1. — 9 Nagyv. 
Múz. Bit. — 1 0 Lelesz, C. 113. f. ann i 1463. nr. 9. — 1 1 U. o. Z. 137. f. ann i 
1470. nr. 25. 
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Ferencz, Benedek, másik Ferencz beleegyezésével foglalták el 
a középszolnoki Bede birtokot, a miért ellenök még 1465-ben 
tartottak vizsgálatot ugyancsak Albesi Zólyomi Tamás és 
Dávid érdekében.11494-ben vizsgálatot tartottak Paczali András 
és Mindszenti Antal ellen Álmosdi Csire Tamás részére a 
középszolnoki Úsztató birtokon elvert jobbágyokért.2 András 
mint tanú volt jelen 1499-ben, a mikor a középszolnoki 
Inó, Dabjon Nagy- és Kis-Goroszló meg Náprád birto-
kokba, továbbá Udvarhely felerészébe Bélteki Drágfi Berta-
lant iktatták.3 

1543-ban Paczali László paczali jobbágyai négy kapu-
számnyi adót fizettek,4 1604-ben Paczaly Balázsnak és Kereki 
Ambrusnak egy jobbágyházát adóztatták meg Ilosván és 
Lompérton."' 

P a c h ó . L. Pató. 
Pacsa i . Patsai György 1665-ben kusalyi evang. reform, 

pap, meghalt Zilahon. (Talán Parsai.) 
Pakot . Pakót András de Zilah (zilahi lakos) nemességét 

1771 márcz. 1-sején igazolja Közép-Szolnok.6 Pakoth András 
1772 1798. zilahi szenátor, 1808-ban középszolnokvármegyei 
assessor, 1812—1814. zilahi esküdt, Antal 1821—1828 közt 
középszolnokvármegyei assessor, 1824-ben zilahi szenátor. 

Paks i . 1565 előtt Paxi Jób és neje Bánfi Dorottya 
felségsértés miatt elvesztették a krasznavármegyei 1. Rézalja 
nevű kerületben fekvő Valkó-vár, Magyar-Valkó, Nagyfalu, 
Zovány, Kraszna, Felső- és Alsó-Kaznacs, Bucsum, Halmosd, 
Flyüs, Detrehem, Bagolyfalva, Felső- és Alsó-Gyümölcsénes, 
Felső- és Alsó-Jaáz, Oláh-Valkó, Váralja, Paptelke; 2. Meszes-
alja nevű kerületben fekvő Új-Vágás, Fűzes, Szék, Túsza, 
Ballaháza, Tótfalu, Felső- és Alsó-Bán, Csízér, Bajom, Alsó-
és Felső-Perje, Boronamező, Bagolyfalva, Vajkfalva, Bogdán-

1 Lelesz, Z. 101. f. ann i 1465. nr. 30. — 2 ü . o C. 225. f. ann i 1494. 
nr . 6. — 3 GKG. C. fasc. XII. — * Dical. — 5 U. o — 6 P C. Product. 63. 1. 



2 1 6 P A K I LÁR. PALADINT. 

háza és Rézpatak birtokokat, melyeket II. János király most 
L. Bánfi Farkasnak és örököseinek adományozott.1 Jób gyermeke 
László ellen Yalkai Miklósné Petronella intéz 1568-ban kereset-
levelet Kraszna vármegyéhez anyai nagyapja birtokaiért." 

1626-ban többekkel Paksi Margit (Körösi Mihály özvegye) 
is tiltakozott az ellen, hogy a kincstári igazgató Sámsoni 
Körösi Miklós halála után el akarta foglalni a kamara javára 
Sámson, Körös, krasznavármegyei (igy!), Bőnye és Nagyfalu 
középszolnoki (így!) részbirtokokat, s hogy el akarta halasz-
tani amaz oklevelek megvizsgálását, a melyek a Paksiaknak 
ezekhez a publikált jószágokhoz való öröklési joga mellett 
tanúskodnak.'5 Gábor erdélyi fejedelem aztán Peéri Horváth 
Lázár kiváló szolgálatainak jutalmául ennek s nejének Körösi 
Annának,4 továbbá özv. Körösi Mihályné Paxi Margitnak 
meg özv. Folti Ferenczné Katalinnak s mindkét nembeli 
utódaiknak adományozta a most említett középszolnoki sám-
soni, körösi, bőnyei és a krasznavármegyei nagyfalusi birtok-
részeket. ha 1000 birodalmi vert tallért fizetnek.5 

Paksi János 1765-ben szeődemeteri evang. reform, pap. 
Pakulár í r s z 1797-ben kelenczei saját telkén lakó 

adózó nemes, 1805-ben (Pakurár Ursz) mint adómentességet 
nem élvező kelenczei szabad állapotú lakos állhatott ki gya-
log a haza csendességben való tartására. 

P a l a d i n i (Paladinics), 1547-ben Paladinyth (Paladinych) 
Jánost be akarták iktatni Kusalyi Jakesi Mihály és özvegy 
Ar tán házi Boldizsárné Széesi Anna Yiesa birtokába, a mely 
őt csereszerződés alapján megillette, de tiltakozott ez ellen 
Csehi Vajda Boldizsár neje és gyermekei meg Móré János 
gyermekei nevében, mire az ellentmondókat megidézik.0 

1 II J á n o s király megbizó levele á t i ra tban. Bl. fasc. M. nr . 11 - Bl. fasc. M. 
n r . 20. — 3 Orsz. Lt. Gyulaf. kápt . fol. 453. — Gencsi-lt. nr. 1436. Utóbbiak 
kelet nélkül. 4 Egy másik oklevél szerint Peéri Horvát Lázár ekkor Paksi 
Margit férje. (Gencsi-lt. nr . 1772.) — 5 Bl. fasc. KK. n r 1. — 6 Orsz. Lt. Km. 
conv. lad 27. P. nr . 3. és u. o. V. nr. 3. 
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Kwssali Paladynv János jelen lehetett mint szomszéd Var-
solez határának 1549-ben elrendelt megjárásánál;1 (Paladvn 
János) viesai jobbágyai ekkor két kapu után fizettek adót.2 

Palaka i . Palakai? Sándor szamosújlaki adómentes nemes 
a haza csendességben való tartására 1805-ben kiállhatott fegy-
verrel, lóval vagy gyalog. 

Palat icz . 1587-ben Illádiai Palatitz Györgyné Erzsébet 
és fia István meg Nyvedi Horváth Mihályné Dorottya vissza-
követelik Bánfi Imre örököseitől az ezen Dorottya anyai 
nagyanyját, Bánfi Petronellát megillető leánynegyedet a kraszna-
vármegyei Valkó-vár, Nagyfalu, Váralja, F.- és A.-Jaáz, Bagoly-
falu, Füzes, Új-Vágás, Oláh- és Magyar-Valkó, F.- és A.-Gyü-
mölcsénes, Elyüs, Detrehem, Halmosd, Bucsnm, Felső- és 
Alsó-Kaznacs, Zovány, Rák-Patak, Vajkfalva, Boronamező, 
Bogdánháza, Ballaháza, Tótfalu, Szék, Túsza, Paptelke, Bóján, 
Csízér, Felső- és Alsó-Bán, F.- és A.-Perje birtokokból és 
Magyar-Kazuacs prsediumból.3 Ez Erzsébet 1589-ben Valkó-
vára ügyében mint felperes áll szemben Bánfi Boldizsár, 
Gábor, Farkas, Kristóf, Tamás, János és György alperesek-
kel.4 1590-ben (Illandiai Palaticz Györgyné, Várday Dorottya ?) 
Bánfi Pál fiaival (Boldizsár, Gábor és László), Bánfi István 
fiaival (Farkas és Kristóf) meg Bánfi Miklós fiaival (Tamás 
és László), kikre fenti Pál halálával szállott a per, ugyancsak 
az imént említett Valkó-vára és tartozékai miatt, mely java-
kat Báthori Zsigmond erdélyi vajda itélőlevele alapján végre 
is a Bánfi-család férfi-örököseinek adták.0 

1609-ben Palaticz János (egr.) számára gondnoki vallo-
mást tett Serédi István Görcsön, Paptelek, Mojgrád? (Nyarad) 
és Bréd birtokokról.0 

1614-ben Barthai Sándorné Palatitz Anna cserébe veszi 

1 Lelesz, Metalium C. Kraszn. nr . 1. (Az oklevél b izonyta lan értelmű.» 
- Dical. — 3 Bl. fasc. ZZ. nr . 17. — 4 Palaticz Györgyné Erzsébet levele a feje-
delmi Ítélőszék á t i ra tában. — Bl fasc. G. nr . 9. — 5 Bl fasc. G. nr . 4 — H Le-
lesz, Prot . 51. fol 15. an. 1609. 
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Peéri Horváth Lázár biharvármegyei petróezi részbirtokát 
Nagyfalu, Zovány, Váralja, Magyar- és Oláh-Valkó. A.- és 
F.-Perje, Bagolyfalu, Szék, a Meszes- és Rézalja kerületben 
levő krasznavármegyei, Szeődemeter középszolnoki birtokokért 
és részbirtokokért, melyekről 1300 forintig kölcsönösen jót 
állanak egymásnak.1 

P i l l á n k i György nagydobai nemest Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

1741-ben György, Demeter és Mihály, 1781-ben János, 
Mózes és András n.-dobai adózó nemesek tettek homagiális 
esküt. 1797-ben a család tagjai Nagy-Dobán szintén saját tel-
kükön és másén lakó adózó nemesek. 1805-ben Mihály, György 
és ennek fia János, másik György, András, József és István 
nagydobai adózó nemesek homagiális esküt tettek. 

Sámuel 1839-ben középszolnoki esküdt. 
Károly 1849—1874. szilágyfőkeresztúri evang. reform, 

pap, itt halt meg. 
Palkó . Dobrokai Palkó f erencz 1548 előtt második férje 

volt Jakcsi György özvegyének, Potencziánának.2 

Gelenczei Palkó István. L. Lázár (Csiktaplóezai). 
Pal lag i . L. Parlagi. 
P a l l o v i c s (Paulovics). Paulovieh Miksát Lipót tette 

nemessé 1686-ban.3 

Pallovits József és fiai de Zilah (zilahi lakosok) 1771-ben 
Közép-Szolnoktól nemességök igazolását kérik.4 

Paullovits Gáspár 1780-ban zilahi választó polgár, 1781-
ben középszolnoki assessor. 

Pallovits József 1773—1779., Ferencz 1813 1819. zilahi 
birák, utóbbi 1814—1817. zilahi szenátor. 

Paulovics Ferencz 1809—1821. assessor, 1821—1830. al-

1 A gyula fehérvár i káp ta l annak Bánfi Farkas , Mihály és György számára 
1764-ben kiadott á t i ra tában. Bl. fasc. II. nr. ?. — 2 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 2. 
nr. 26. — 3 Szgy. — 4 P. C. Product. 168. 1. 
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jegyző, 1830—1833. helyettes főjegyző (1831-től rendes), 1833-
1835. kir. pénztáros Közép-Szolnok vármegyében. 

P a l m e r i János görcsöni urasági tiszttartót fölvették az 
1797-diki összeírásba. 

Palotai . 1808-ban özv. Palotainénak egy antiqua jobbágy-
telke volt Somlyón. 

Palócz i . Palotzi László egyike azoknak, a kik között 
1470 máj. 18-dikán vizsgálatot tart a szentjobbi konvent a 
középszolnoki Kerestelek, Csehi és Gyulakuta birtokokon el-
követett hatalmaskodásért.1 

1676 május 18-dikán Palóezy György és Veres István 
utódai, nagydobai lakosok, elzálogosítanak három ákosi jobbá-
gyot Pap István és neje, Guthy Anna ákosi lakosoknak.2 

P a n a s z i . Panazi Albertet 1459 deez. 14-dikén és 1460 
jan. 2-dikán ügyvédjének vallotta Kusalyi Jakcs Péter.3 

Panit i . 1084 május 20-dikán Paniti György elcseréli 
zilahi házát telkestül Egeresi Nagy István más zilahi házáért. 
Utóbbi ráadásul még egy sajtót, egy nagy nyomó kádat és 
húsz vonás forintot is adott.4 

P a n k a . Pankha Péter (egr.) egyike volt azoknak, a kik 
1578-ban megvették Rozsályi Kun Domonkos leányaitól meg 
Rozsályi Kún Lászlótól és Istvántól a középszolnoki szent-
királyi, orbói részbirtokokat meg más vármegyebeli birto-
kokat.5 

Pankota i Sámuel 1647 után nagyfalusi, 1695-től var-
solczi evang. reform, pap, 1726-ban egyházmegyei jegyző, 
megh alt N agy fa 1 uban. 

Pap. Ily nevű család — főként Közép-Szolnok vár-
megyében — számos helységben szerepel. Magyar család ily 
nevű kevés van, a mint a román keresztnevek mutatják. 

1 Dl. 30.044. — 2 Nagyv. Múz. Hit. — 3 Dl. 30.392. Km. Prot. E. min. 
p. 67. nr . 2. és p. 102. e. nr. 3. — L. Pázmán. — 4 Orsz. Lt. Km. conv. fasc. P 
nr. 7. (27. fiók). — 5 Lelesz, Act. an. 1578. nr. 26. V. ö. Pánki . 
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Lássuk ezeket ama helységek sorrendjében, a melyekben 
velők leginkább az 1741-, 1781-, 1797- s 1805-diki össze-
írásokban találkozunk. 

Alsó-Szivágy. 1797-ben Vaszali kántor, 1805-ben Gavrila 
(Gabila) és Szimion adózó nemesek, Pop Andréka, Kosztántya 
és Vaszali deák szabadosok. 

Alsó-Szopor. Az Ákosi Papok közt is fogunk találkozni 
azzal az Istvánnal, ki 1588 máj. 18-dikán tanú Fajdasi Horvát 
Gábornak és nejének Szopor, Gsánv stb. birtokokba való be-
iktatásánál.1 1805-ben Isztráte (Eustathius?) és Vazul fegyver-
fogható adózó nemesek gyalogosok; homagiális esküt is tettek. 

Alsó-Várcza. 1668 okt. 3-dikán Apafi Mihály fejedelem 
beleegyezik abba, hogy Tököli Imre Alsó-Várcza és Illésfalva 
birtokait Illésfalvi Pap Istvánnak adja.2 Gábor s János alsó-
várczai nemeseket Illésfalváról Közép-Szolnok vármegye 1705-
ben lovas zsoldos állítására írta ki. 1741-ben Alsó-Várczán 
Pap Gábor és János, 1781-ben, mint saját telkükön lakó adózó 
nemesek. Gábor, Makari. János, György, András és Luka 7 J Oo > 

tettek homagiális esküt, mely utóbbi alkalommal Dani és 
Mihály is idevaló nemesekül említvék. 1790-ben Közép-
Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte az alsóvárczai 
Pap-családot előbbi adómentességébe. E család érdekében az 
1759 márcziusí?) 21-dik és következő napjain tartott par-
tialis szék a kir. kormány meghagyására határozatot ter-
jesztett föl, a mely határozat következtében többé semmi 
parancs sem háborgatta e családot nemesi szabadságában: 
1778-ban is meghallgatás nélkül adóztatták meg. Mint saját 
telkükön lakó adómentes nemeseket, Demetert, id. és ifj. 
Gábort. Simont, id. és ifj. Vaszaliát, Vonuczot és Vonujt 
vették föl az 1797-diki összeírásba, melyben Tógyer kántor 
neve is előfordúl. 1805-ben András, Demeter. György, ifjú 

1 Orsz. L t Km. conv. lad. 34. E. nr. 15. - U. o. nr. 19 V. ö. Illés-
falva. 
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László, Ursz és id. Von lóval, Gábor és Von gyalogosokkénl. 
László mint alkalmatlan (inhabilis) fordulnak elő az adó-
mentes nemesek közt, hol Tógyer deákot is találjuk; Alsó 
Várczai Pap Urszuj homagiális esküt tett. 

Apácza. 1797-ben Von kántor, János oláh pap. 
Ar dó. Popa Demeter (Dumitru) szintén oláh pap ekkor. 
Ákos. Ugyancsak 1797-ben József saját telkén lakó egy-

házi adómentes nemes, Gábor oláh pap, Tódor oláh kántor: 
1805-ben József és László fegyverfogható adómentes nemesek 
gyalogosok s homagiális esküt tettek; Popa Mihály nemes is 
előfordul a homagiális esküt tevők közt. — Az Akosi elő-
nevűeket jórészt szintén e községben találjuk. 

Az Akosi Pap Vid-család jelentékeny szerepet vitt, de 
már kihalt. Nemzedékrendjét Nagy Iván az 1570-ben élt 
Istvántól (neje Keresztúri Sikolya Anna) vezeti le.1 Ez István 
(Papp, másként Vid István ákosi nemes) már 1559-ben tanú 
a Bodon és Csiglen nevű erdők hovatartozásának megállapí-
tása végett tartott nyomozásnál.2 1570-ben (Pap István) ákosi 
jobbágyait fél kapu után adóztatták meg.3 1583-ban ő (Akosi 
Papp, másként Vid István) meg Ferencz, János és András 
nevű fiai adományul kapnak Báthori Xs. fejedelemtől egy 
nyirmoni birtokrészt és egy nagydobai Zoborrész (Zoborrez) 
nevű jobbágy telket.4 1588 máj. 18-dikán Ákosi Pap Istvánt 
tanúnak jelölte ki Báthori Zsigmond fejedelem, a mikor meg-
hagyta, hogy iktassák be Fajdasi Horvát Gábort és nejét, 
Zetheni Németi Zsófiát Peér, Ete, Szeődemeter, Csány és 
Szopor birtokokba.5 Június 15-dikén Akosi Papp, másként 
Vid Ferencz, István íia, ellentmond Csompáz Dorottyának 
néhai férje, Mindszenti Nagy Lukács mindszenti udvarhá-
zába való beiktatásakor.6 1590 július 22-dike körül Ákosi 
Papp, másként Vid István tanúskodik a Lasnak körül eső 

1 Nagy Iván, IX. 108. — - Nagyv. Múz. Bit. 3 Dical. — 4 Nagyv . 
Múz. Bit. — 5 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr . 15. — ® Nagyv. Múz. Bit. 
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rétekről és irtásokról Sándorházi Dézsi Máté neje javára tar-
tott tanúvallatásnál.1 

Más István lehet az, kiről adataink az 1612-dik évvel 
kezdődőleg szólanak. Ákosi Pap másként Vid István Akosi 
másként Orbán Istvánnal az id. Akosi Ferencztől rászállott almás-
kertért perel 1612-ben.2 1622 ápr. 23-dikán (Akosi Pap István) 
cserébe adja ákosi telkét egy érszentkirályi telekért és húsz 
forintért Érszentkirályi Szikszai Györgynek.3 1628-ban ő (Ákosi 
Pap, másként Vid István) és János, mint Akosi Ferencznek 
igazi örökösei, harmadízben intik meg Kis Ferenczet és nejét, 
Kidey Borbálát, hogy vegyék föl azon húsz forintot, mely-
ben néhai id. Akosi Ferencz udvarházának fele el volt zálo-
gosítva.4 1629 decz. 8-dikán ugyanő (Ákosi Pap]) István) és 
öcscse, János megosztoznak két ákosi jobbágyon s némi föl-
deken.5 1630-ban mint Hatvani János veje van említve.6 1632 
nov. 19-dikén (Pap Istvánt) ügyvivőnek vallja Bályogi Szénás 
Boldizsár és ennek a felesége.7 1633 márcz. és máj. 22-dikén 
némelyek egy szakácsii jobbágyért az iránt kezeskednek, hogy 
ez esztendő múlva Pap Istvánné Hatvani Erzsébet hű jobbágya 
lesz.8 1634 decz. 6-dikán Pap Istvánt is ügyvédjének vallja a 
fejedelem előtt Szécsi Sasi István.9 1635 decz. 28-dikán Ákosi 
Pap István, Wesselényi Pálné hű szolgája, ajándékul kap 
ettől egy Mutos faluból elszökött jobbágyot.10 1639 szept. 
29-dikén visszakap az ákosi határban három rétet Ács János 
dobrai lakostól.11 1642 márcz. 30-dikán ellene a fejedelem 
vizsgálatot parancsol Közép-Szolnok vármegyének egy ákosi 
malom miatt.12 1643-ban Pap Istvánnak és feleségének Hat-
vani Erzsébetnek hűséget fogad egy ákosi,13 júl. 5-dikén egy 
érhatvani,14 1648 szept. 6-dikán két szakácsii,15 1650 júl.9-dikén 
újra egy szakácsii jobbágy.16 1650 febr. 4-dikén Szolnok vár-

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 U. o. — 3 U. o. — 4 U. o — 5 U. o. — 6 U. o 
7 U. o. 8 U. o. — 9 U. o. — 10 U. o. — 11 U. o. — 12 U. o. más. — 1 3 U. o. e. -
14 U o e. — 15 U. o e. — 1 6 ü . o. e. 
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megye törvényszéke előtt tárgyalják azon pert, melyet Ákosi 
Pap István Sándorházy István nemesnek Tóth János nevű 
jobbágya ellen indított. Pap István panasza szerint Tóth 
János 1649-ben jún. 24-dike táján az ő hat esztendős István 
nevű kis fiát Ujnémeti Ferencz barmos udvarán megverte, 
hajánál fogva hurczolta. szidalmazta, egy nagy lánczczal 
megkötözte, kérte Tóth János karóba vonatását. Tóth János 
azonban azt állítja, hogy a fiút a muskotály körtvélyfán 
találta és se nem szidalmazta, se nem bántotta, hanem csak 
megijesztette. A szolnokvármegyei tisztikar a pert a fejede-
lem elé terjeszti.1 1651 márcz. 23-dikán Pap István és neje, 
Hatvani Erzsébet hatvani jobbágyáért kezességet vállal több 
érhatvani jobbágy." Ez István családfája: 

A k o s i P a p I s t v á n 
(1664-ben néliai) 

Hatvani Erzsébet 

I s t v á n E r z s ó k Z s i g m o n d 
Gúti Anna — Fekete György 1664-ben él 

1673 1664 * 

Kétségkívül ennek az Istvánnak fia az az Akosi Pap 
István, ki 1651 —1682. mint középszolnokvármegyei szolga-
bíró szerepel.3 1655 május 18-dikán (Pap István) odaadott 
cserében Rátonyi Mihályné Sikolya Juditnak egy szántó-
földet.4 1668 június 6-dikán Akosi Pap István pert indít 
sógora, Fekete György ecsedi lakos ellen, mert ákosi jobbá-
gyainak sok kárt okozott; a pert ennek meg nem jelenése 
miatt meg is nyeri.5 1673 máj. 20-dikán Pap István és neje, 
Guti Anna zálogba vesznek Újnémethy István ákosi lakostól 
egy újnémeti jobbágyot,6 ez évi jún. 5-dikén Pap István Károlyi 
György né Mezőséghy Erzsébettől egy ákosi puszta telket, mely 
egyfelől saját telkével szomszédos.7 Atyja (P. István) zálogba 
adott volt Peley Ferencznek egy szakácsii jobbágyot, 1674-ben 

1 Nagyv. Múz. Bit e. — - U. o. e. — 3 U. o. e. 1675-ből. — 4 U. o e — 
5 U. o. e. — 6 U. o. e. — ~ U. o. e. 
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ő visszaváltja.1 Márczius 16-dikán voltaképen Pap Mihály és 
István számára foglalja vissza Szakácsiban két középszolnoki 
hites megyebíró a jobbágyot.2 Április 25-dikén Ákoson lakó 
Pap István egy hatvani puszta telkét oda adja Hatvani Jánosnak 
ennek szakácsii puszta telkéért.:í Május 28-dikán Pap István és 
neje (inti Anna ákosi lakosok zálogba vettek Újnémeti Lászlótól 
két újnémeti és egy ákosi jobbágyot.4 1675 jan. 11-dikén Pap 
István Szentkirályi Miklósné Mezei Dorka ákosi jobbágyá-
tól egy Földet vett zálogba.5 1070 márczius 29-dikén Pap 
István (János?) és neje. Guthv Anna Újnémeti Lászlótól egy 
ákosi telket,6 máj. 18-dikán ő és neje, Guthv Anna ákosi 
lakosok Veres István utódai és Palóczy György nagydobai 
lakosoktól három ákosi jobbágyot.7 Ákosi Pap Istvánné 
Guthi Anna egyike azoknak, kiknek ügyében Apafi Mihály 
fejedelem 1685-ben elrendeli Közép-Szolnok és Kraszna vár-
megye főhivatalnokainak a tanúkihallgatás foganatosítását.8 

1686 nov. 4-dikén Ákosi Pap István nejének, Guthv Panná-
nak ajándékozza egyik szakácsii jobbágyát.9 1689 jan. 3-dika 
előtt Pap Istvánt szolgálta sógora, Vida István két kraszna-
mihálvfalvi jobbágya.10 E két jobbágy ügyében most tanú-
vallatást tartanak, hol Pap István örökösei is tanúskodnak." 
Márcz. 9-dike előtt Ákosi Pap István Közép-Szolnok vár-
megye törvényszéke elé idézteti itj. Papóczi Ferencz szakácsii 
lakost talán e két jobbágy lefoglalása miatt.12 1690 január 
12-dikén Pap Istvánnak Ítélik oda e jobbágyokat.13 

,,1689 febr. 28-dikán Pap István szolnoki hites assessor.14 

1690 ápr. 3-dikán id. Ákosi Pap István maradékai javára 
Ákoson tanúvallatást tartottak.15 Ezen Pap István ezelőtt egy 
jószágot bírt Kovács Jánossal és Sikolya Lászlóval.16 Július 
7-dikén Ákosi Pap István kapja Bartos Lászlónak két ákosi 

1 Nagvv. Múz. Hit. e. — 2 U. o. egysz. más. — 3 U. o. e. — 4 U. o. c. — 
5 U o. más. 0 U. o. e. — 7 U. o. e. — s Szgy. — 9 Nagyv. Múz. Bit. — 
10 U. Q. — 11 U. o. — 12 U. o. e. — 1 3 U. o. e. — 1 4 Pecsét jében egy hárs fa -
levél és hat csillag látható. — U. o. e. — 1 5 Nagyv. Múz. Bit. — 10 U. o. 
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jobbagyát, mert ezek az öreg Sikolya László után őt illetik.1 

1691 ben Ákosi Pap István vissza akar váltatni Papóczy 
Ferencz fiától, Ferencztől három krasznamihálvfalvi jobbá-
gyot, kiket ifj. Fekete György zálogosított el.2 

1693 í'ebr. 3-dikán Pap István és neje, Guthi Anna új-
németi jobbágyáért kezességet vállalnak.3 1694 márcz. 13-dikán 
Akosi Pap István és neje, Guthi Anna részére Bánfi György 
erdélyi kormányzó tanúvallató parancsot enged.4 1696 június 
6-dikán Krasznán tartott tanúvallatás szerint Pap István (Já-
nos?) neje Guthi Anna jobbágya Kolozs vármegyébe költözött.5 

1664 okt. 27-dikén néhai Akosi Pap István fia, Zsigmond, 
sógorának, Fekete Györgynek hagyja összes ákosi részbirto-
kát, ha meg nem nősül.'5 

1692-ben Ákosi Pap Zsigmond hites szolgabíró egyike 
azoknak, a kik Fónyi Istvánt és Jódi Simont beiktatják 
Szikszay Györgynek középszolnoki szamosújlaki ősi rész-
jószágába.7 Vele (Papp Zsigmond) 1695-ben mint ákosi ne-
messel találkozunk. 1694 decz. 21-dikén Ákoson zálogba vett 
Horváth Gábortól egy mihályfalvi jobbágyot.8 Egy 1697 jan. 
16-dikán Szécsen kelt levél szerint Ákosi Pap Zsigmondot 
illeti egy Kolozs vármegyébe költözött varsolczi jobbágy.9 Az 
ez ügyben tartott tanúvallatásnál Pap Zsigmond nemesnek a 
jobbágyai is tanúskodnak.10 Febr. 18-dikán Ákosi Pap Zsig-
mondnak talán e varsolczi jobbágyáért vállaltak kezességet.11 

1698 júl. 25-dikén Pap Zsigmond hites assessor előtt udvarház-
telek-részt zálogosítanak el.12 1699 szeptemberben Ér-Szent-
királyt Pap Zsigmond jobbágyai tanúskodnak a Horvát-Vid-
és Medgves-féle részjószágok ügyében tartott tanúvallatás-
nál.1:5 Pap Zsigmond és László meg Pap Zs. neje, Tyú-
kodi Nagy Zsófia asszony azok közül valók, kik ekkor zálogba 

1 Nagyv. Múz. Bit e. — 2 U o. más. — 3 U. o. e. 4 U. o. e. 
5 U. o. e. — 6 U. o. e. — Gencsi-lt. nr . 651. és 1463. — Szgy. — 7 Szgy. 
8 Nagyv. Múz. Bit. e. — 9 ü . o. e. — 1 0 U. o — 11 ü . o. egyk. más. 
1 2 U. o. e — *3 U. o. e. 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monographiája. VI. 15 



2 2 6 FAI' 

vették özv. Medgyesi Sámuelné Kovács Katalin érszentkirályi, 
giróti, mindszenti, szakácsii, újnémeti és mihályfalvi rész-
jószágait.1 Ez évi okt. 13-dikán Ákosi Pap Zsigmond és neje 
(Tyúkodi Nagy Zsófia) zálogba vettek Tordai István kémeri 
lakostól egy jobbágyot.2 1700 aug. 3-dikán Pap Zsigmond és 
László, mint testvér szerint való atyafiak, továbbá Szakácsi 
Pap János megveszik Horvát Gábor beregvármegyei mező-
kászoni lakosnak mihályfalvi és érszentkirályi udvarház-
helyeit egy ákosi telekért és 72 forintért.3 Okt. 24-dikén Pap 
Zsigmond és neje (Tyúkodi Zsófia) Pap László, Szakácsii Pap 
János és neje, (Guthi Anna?) zálogba veszik Kólya György és 
Aridrás krasznahorváti lakosok krasznamihályfalvi udvarház-
részét egy mihályfalvi és két újnémeti puszta telekkel együtt.4 

1702 febr. 1-sején Pap Zsigmond urat is kéri Guthy Farkas, 
hogy a zálnoki és csanálosi erdőket tartsa tilalmasban, míg 
ő haza nem jön.5 Pap Sigmond úr ákosi nemest Közép-
Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 
Ez évi szept. 15-dikén Pap Zsigmond szolgabíró nyugtatót vesz 
Dobai Zsigmond alispántól «a tisztek számára való fizetésbe» 
ennek kezéhez adott 73 frt 40 pénzről.6 1707 máj. 22-dikén 
Pap Zsigmond zálogba veszi Jakab György és neje. Urai Gis-
monda ákosi részét.7 Egy ez évi május 31-dikén kelt levél 
is úgy említi Pap Zsigmondot, mint ákosi lakos szolgabírót.8 

Pap Mihály 1670 jún. 2-dikán mint középszolnoki esküdt 
megyebiró van jelen Szepesi Pál és Hatvani János meg-
egyezésekor.0 1673 jún. 5-dikén egy ákosi telek elzálogosítása-
kor tanú.10 1689-ben (február 28.) szolnokvármegyei hites as-
sessor.11 

1695 ápr. 6-dikán Pap János intőt irt alá ákosi és 
újnémeti jobbágytelkek tárgyában.12 E János, kivel bővebben 

1 Nagyv. Múz. Bit. e. — 2 U. o. e. — 3 U. o. e. — 4 ü . o. más. 
5 U. o. e. — « U. o. e. — 7 U. o. e. — 8 U. o. e. — 9 U. o. e. — 1 0 U. o. e. 
1 1 U. o. e. — Az ő pecsét jében is egv hársfalevél és hat csillag látható. — 
4 2 Gencsi-lt. nr. 961. 
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Szakácsinál ismerkedünk meg, 1698—1718. szolgabíró az 
ákosi járásban.1 

1697 júl. 22-dikén Gut Iii Parkas megkéri pénzét sógorá-
tól. Pap Lászlótól, mert bizonyos só áráért szorongatják.2 

Pap Sámuel ákosi nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-
ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Ákosi Pap Vid István 1741-ben krasznavármegyei assessor, 
a mikor Pap. másként Vid Mihály de Ákos homagiális es-
küt tett. 

1742 jan. 29-dikén (Pap István) aláírt egy nyomozólevelet 
(iuthi Farkas részbirtokai tárgyában.3 Pap másként Vid And-
rás de Ákos, zilahi lakos, 1763 június havában, István és 
Zsigmond, krasznavármegyei ippi lakosok 1770 márczius 
28-dikán Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt 
kapnak.4 1767-ben (Ákosi Pap, másként Vid István) egyike 
azon zoványi birtokosoknak, kiknek érdekében 1767-ben álta-
lános vizsgálatot tartottak (nincs megmondva: miről?).5 1776-
ban Pap István krasznavármegyei szolgabíró.6 

Pap Katalin, előbb Kolozsvári Török Jánosné, azután 
Somlyai Halmágvi Istvánné 1748-ban több más rokonával 
együtt folyamodik Mária Teréziához a birtokaikra, vonatkozó 
minden oklevél kiadása végett, hogy azokkal jogaikat a közép-
szolnokvármegyei Ákoson, Szakácsiban és Új-Németen levő 
részjószágaikban biztosíthassák.7 1760 június 12-dikén Toki 
Viski Gábor és Sándorházi István számára vizsgálatot tar-
tottak arról, hogy Pap Kata és Vid, más néven Visd elődei 
miféle örökös vagy zálogos jószágokat bírtak Ákoson, Sza-
kácsiban. Kraszna-Mihályfalván, Erszentkirályt, Zálnokon, Bür-
gezden, Lompérton és Száldobágy priediumban.8 

1781-ben P. Vid Salamon de Ákos tett homagiális esküt. 

1 Nagyv. Múz. Bit. e. — 2 Szgy. — 3 Gencsi-lt. nr. 268. — 4 V. Test 
t)5., 153. lap. — 5 Lelesz, Act. an. 1767. nr . 179. — 6 Gencsi-lt. nr. 1506. — 
7 S/.gy. — s Gencsi-lt. nr . 549. — L. még Szilágy-Szeg. (Szilágyszegi Pap Vid.) 
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Babucza. 1797-ben Simon oláh pap. 1805-ben Péter és 
Vazul fegyverfogható adózó nemesek gyalogosok; Péter ho-
magiális esküt is tett. 

Badacson. 1808-ban harmadfél adómentes és hatodfél 
adózó lakótelkök, hat antiqua és egy nova jobbágytelkök van 
Gábornak, Mihálynak, Demeternek, Jánosnak, Illésnek, másik 
Jánosnak (Nutz), János Szilárdnak (János Kosztán), Tivadar-
nak (Tógyer), Péter Jánosnak (Péter Vonucz), Istvánnak (Stefán), 
Szilárd Jánosnak (Kosztán Von), Vilának (Vilmos?) és más 
Jánosnak (Vonutz), a kiket gyalogosoknak írt ki Kraszna vár-
megye, de egyiknek sincs sem köntöse, sem fegyvere. Leg-
több telke van Mihálynak: egy adómentes lakótelek és négy 
antiqua. Gábor zálogban bírja a kezén levő két antiquat. 
János Szilárd és az utána következők valamennyien «a királyi 
cassát őrző adózó nemesek». Egyik Jánostól cserében bír itt 
egy novát egy nem nemes egyén. Ugyanekkor fél adózó lakó-
telke volt Kántor Pap Tivadarnak (Tógyer), a kit Kraszna 
vármegye szintén gyalogosnak írt ki, de neki nincs sem köntöse, 
sem fegyvere. E Tivadarról is megjegyezték, hogy «a királyi 
cassát őrző adózó nemes». Mihály itteni lakosnak egy antiqua 
és öt nova jobbágytelke volt Somlyó-Csehiben. 

Bajom. 1797-ben PopaJuon oláh pap,PappJánosoláh kántor. 
Bábcza. 1797-ben Popa Nyikuláj pap. 
Bádon. 1809-ban egy antiqua és egy nova jobbágytelke 

volt Zsigmondnak. 
Bdtori Pap. L. Szeér. 
Bikácza. Pap másként Kelecsényi Tógyer és Alexa, bikáczai 

lakosok, 1772 szept. 22-dikén Közép-Szolnok vármegyétől ne-
mesi bizonyítványt kapnak.1 1797-ben Pop Vaszi pap, Popa 
Alexa kántor. 

Borzás. 1808-ban Sámuel más telkén lakó adómentes 
nemest gyalogosnak írta ki Kraszna vármegye. 

1 V. Test 200. 1. 
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tíöősháza. 1797-ben János urasági tiszt, Daróczi Pap 
Péter oláli pap, Pap (iábor oláh kántor. 

Bréd. 1797-ben Popa Nyikuláj oláh pap. Pap Kosztán 
oláh kántor. 

Biikk-Tótfalu. 1797-ben Vonucz kántor. 
Bürgezd. Mint az Ákosi Pap-családnál láttuk. 17(30 jún. 

12-dikén vizsgálatot tartottak arra nézve, hogy Kata és Vid 
elődeinek miféle jószágaik voltak itt.1 1808-ban egy és három-
negyed antiqua, egy és egynegyed nova jobbágytelkök volt 
Zsigmondnak, Jánosnak és özv. Péternének, kik közül a két 
elsőt Kraszna vármegye gyalogosoknak írta ki. Az özvegy 
Krasznán lakik. 

Czigányi. 1797-ben Popa Ilia oláh pap, Papp Györgyié 
oláh kántor. 

Csány. 1797-ben Popa Kosztán oláh pap. 
Cseh. István csehi nemest Hadadról Közép-Szolnok vár-

megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 
Csiglen. 1797-ben Popa Jákob pap. 
Csóva (Nagymonújfalu). 1797-ben Popa Dávid görög 

katholikus pap. 
Dabjon. Pap Simon 1741-ben homagiális esküt tett. 1805-

ben György (Györgye) fegyverfogható adómentes, továbbá 
Vazul és Cyrill (Kirilla) fegyverfogható adózó nemesek gyalo-
gosok. 

IJebreczeni Pap György 1741-ben középszolnoki assessor." 
Debren. Pap Gligor nemes 1781-ben homagialis esküt tett. 
Detrehem. Detreheni Pap Tivadar 180(5-ban Márkaszéken 

bírt (lásd ott). — 1808-ban ötnyolczad antiqua jobbágytelkök 
volt itt János Demeter (Mitru) és Lőrincz Antalné Pap Johanna 
(Vána) adózó nemeseknek, a kiket Kraszna vármegye gyalo-
gosoknak írt ki, de egyiknek sincs sem köntöse, sem fegy-
vere. 

1 Gencsi-lt. nr. 549. — - L. még Krszodoró. 
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Diósad. Ferencz 1 749 1792. evang. reform, pap, székbeli 
bíróságot is viselt. 

Domoszló. 1797-ben Popa Vaszilie oláh pap. 
Egerbegy. Flora is pap ekkor. 
Egrespatak. Popa Ursz szintén oláh pap ugyancsak 

1797-ben. 
Ér-Girolt. Az Ákosi Pap-családnál találkoztunk Pap Zsig-

monddal, Lászlóval és e Zsigmond nejével, kik 1699 szept. 
30-dikán giróti s más részjószágokat vettek zálogba.1 

1791-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte 
előbbi adómentességébe Simon girolti nemest, a ki vérségi 
kötelékben áll azon Papokkal, a kiket e vármegye 1790-ben 
adómenteseknek nyilvánított ki. 1797-ben Gligor gör. kath. 
pap, Mihály gör. kath. kántor. 

Ér-Hatvan. A Szilágyszegi Papok közt találjuk azt a 
Jánost, ki 1619 május 23-dika körül egy hatvani birtok ügyé-
ben levelet írt alá.2 — Mint láttuk, Ákosi Pap Istvánnak és 
nejének 1643 július 5-dikén hűséget fogad egy itteni jobbágy.* 
1651 márcz. 23-dikán az említetteknek egy itteni jobbágyáért 
kezességet vállalnak.4 1674 ápr. 25-dikén Ákoson lakó Pap 
István egy itteni puszta telkét egy szakácsii puszta telekért 
cserébe adja.5 Salamon 1797-ben főbb birtokos, 1805-ben 
Pap Vid Salamon (56 éves) fegyverfogható nemes gyalogos; 
az evang. reform, egyháznak iskolaépítés czéljából egy tel-
ket adott, melyen az iskola 1821-ben fel is épült. llj. László 
1797-ben saját telkén lakó egyházi adómentes nemes. 

Ér-Kávás. Pap Sándor, érkávási, 1764 február 8-dikán 
Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.'' 1805-
ben István nemes homagiális esküt lett; ugyanőt, mint 23 
éves iljut, gyalogosnak vették föl a fegyverfogható nemesek 
közé. 

1 Nagyv. Múz. Bit. e. — 2 U. o. e. :l U. o. e. — 4 U. o. 5 U o . 
egysz. más. G V Test. 284. 1. 
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Ér-Körös. 1797-ben György oláh pap. 
Ér-Mindszent. Az Ákosi Pap-család itt is szerepelt. 1588 

jún. 15-dikén Akosi Papp, másként Vid Ferencz ellentmond 
egy itteni udvarházba való beiktatáskor.1 Pap Zsigmond, 
László és a Zsigmond neje azok közül valók, kik 1699 szept. 
30-dikán itteni s más részjószágokat vettek zálogba.2 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte 
a Mindszenti Pap-családot előbbi adómentességébe azzal a meg-
okolással, hogy e család nemességét 1770 jan. 19-dikén e vár-
megye is elismerte azon hitelesített bizonyítvány alapján, 
melyet Kővár vidéke adott ki 1769 márcz. 9-dikén. Pap György, 
mindszenti nemes 1781-ben homagiális esküt tett. 1797-ben 
Pap Simon és Mihály László itteni nemesek a helységben 
levő gonosz lótolvajok ellen vizsgálatot kértek, melyet el is 
rendeltek. Ugyanekkor Sándor kisebb birtokos, László saját 
telkén lakó egyházi adómentes, Lupuj és Simon más telkén 
lakó adómentes nemesek. 1805-ben ifjú Papp János (20 éves) 
és id. János (40 éves) mindszenti adózó nemesek előfordúl-
nak a fegyverfoghatók névsorában; egy János homagiális 
esküt telt. 

Ér-Szentkirály. 1622 ápr. 23-dikán Akosi Pap István 
ákosi telkét egy itteni telekért adja cserébe;' Pap Zsigmond, 
László és a Zsigmond neje azok közül valók, kik 1699 szept. 
30-dikán itteni s más részjószágokat vettek zálogba.4 Pap 
Zsigmond és két társa 1700 aug. 3-dikán mihályfalvi és itteni 
udvarházhelyeket vettek meg.5, E három adattal már az 

KJ O 

Akosi Pap-család történetében megismerkedtünk. 1697-ben 
(jan. 16.) Érszentkirályi Pap Sámuel középszolnoki esküdt:" 
Pap Sámuel érszentkirályi nemest Mihályfalváról Közép-
Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 
Szerep jutott e helységben annak a Pap János középszol-

1 Nagyv. Múz. Bit. e. — 2 U. o. e. — U. o. e. — 4 U. o. e. 
5 U. o. e. — K U. o. e. 
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noki szolgabírónak is, a kivel Szakácsiban fogunk részlete-
sebben megismerkedni; 1702 júl. 10-dikén egy itteni jobbágy 
javai tárgyában tartott tanúvallatást,1 1716 ápr. 11-dikén itteni 
jobbágytelek tárgyában bizonyítványt írt alá;2 1717 április 
10-dikén mint királyi előttemező van jelen, a midőn Pap 
Sándor és Szomoldi István elzálogosítják érszentkirályi és 
újnémeti telkeiket Nagy Andrásnak.3 Papp István, biharvár-
megyei piskóti birtokos, kinek családja Ér-Szentkirályt bírt. 
1758 jún. 22-dikén Közép-Szolnok vármegyétől kap nemesi 
bizonyítványt.4 — Mint az Ákosi Pap-család történetében lát-
tuk. 1760 június 12-dikén vizsgálatot tartottak arról, hogy 
Pap Kata és Vid elődeinek miféle jószágaik voltak Ér-Szent-
királyt.5 — 1781-ben Érszentkirályi Pap József, továbbá Pap 
Mihály, Ferencz, György és Sándor nemesek tettek homagiális 
esküt. — 1791-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe Ferencz érszentkirályi ne-
mest egyrészről annak alapján, hogy vérségi kötelékben áll 
azon Papokkal, a kiket a kir. tábla 1783 jún. 18-dikán adó-
mentes armalistáknak itélt, másrészről ezen vármegyének 
1785 jún. 24-dikén kelt bizonyítványa alapján. 1797-ben Papp 
Ferencz, öreg György, István, László, Péter, Sándor és Zsig-
mond saját telkükön lakó adómentes, ifj. György saját, Simon 
más telkén lakó adózó nemesek, Popa Vaszalia oláh pap, 
Papp Demeter oláh kántor. 1805-ben Ferencz lovas, István, 
László, Sándor és Zsigmond gyalogosok a fegyverfogható adó-
mentes, György szintén gyalogos a fegyverfogható adózó ne-
mesek közt; ezek, továbbá másik György (Gyeőrgy-nek írva) 
itteni nemes, homagiális esküt tettek. 

Ér-Szodoró (és Tövised). 1742-diki tanúvallatás szerint 
Gábor szodorói oláh pap két jobbágytelket szokott szántani 
és kukoriczával bevetni Tövised puszta falu határán és a 

1 Gencsi-lt. nr. 1535. — 2 U. o. nr. 1527. :í U. o. n r 1343. — 4 V. Test. 
33. 1. — 5 Gencsi-lt. nr. 549. 
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kilenczedet Bagosi Erzsébet és a Wayak számára minden 
évben beviszi Tasnádra.1 1797-ben András érszodoró-tövisedi 
kisebb birtokos, György itteni gör. kath. pap. 1805-ben 
András (45 éves) lovas, János (37 éves) gyalogos az érszo-
dorói fegyverfogható nemesek közt; homagiális esküt is tet-
tek. — Debreczeni Pap Dániel 1812—1819. érszodorói evang. 
relorm. pap. 

Felső-Kaznacs. 1806-ban Zsigmondnak egy lakott antiqua 
jobbágytelke volt itt. 

Felső-Szívügy. 1797-ben Popa Gábor pap, Pap Péter kántor. 
Felső-Szopor. 1797-ben Popa Péter pap. Papp Vaszilie 

kántor. 
Felső-Várcza. 1797-ben Ghgor kántor. 
Fürményes. 1797-ben Popa Juvon oláh pap, Papp Flora 

oláh kántor. 
Füzes. 1808-ban Popa Pálnak (Pável), Tivadarnak (Togyer) 

és Pitikának öttizenhatod antiqua jobbágytelkök volt. 
Gardánfalva. 1797-ben Farkas (Lup) más telkén lakó 

adózó nemes; 1805-ben (Lup), mint adómentességet nem 
élvező, szabad állapotú lakos, a haza csendességben való tar-
tására kiállhatott gyalog. 

Girókuta. 1797-ben Popa Vaszalia gör. kath. pap. 
Goroszló. 1792-ben András, István és János goroszlói 

lakosok Apafi Mihálytól 1676 karácsony havának 22-dik nap-
ján nyert s Közép-Szolnok vármegyében Sámsonban 1759-ben 
ellentmondás nélkül kihirdetett armalisukat mutatják fel.2 

Gozmán. L. Márkaszék. 
Görcsön. 1797-ben Popa Nyekita oláh pap, Papp Von 

oláh kántor. 
Gurzófalva. 1797-ben Vonu oláh kántor. 
Hadad. 1461 márcz. 23-dikán Péternek telke volt itt.:t 

1 Bl. — 2 Orsz. Lt. nem. inv. Kraszna. — 3 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min . 
pag. 102. p. n r 1 
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Már Csehnél említettük azt az íst\ án csehi nemest Hadad-
ról, kit Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állí-
tására írt ki. 

Haraklríny. 1797-ben Popa Juvon oláh pap. Papp Simon 
oláh kántor. 

Hosszúmező. 1808-ban egy nova jobbágytelke volt itt 
Lászlónak, a kit Kraszna vármegye gyalogosnak írt ki, de 
nincs neki sem köntöse, sem fegyvere; a telket pedig zálog-
ban bírja Genesi Sándortól. 

Ilyes falva. Meliniczki, máskép Pap István (hivataláról 
nevezték Papnak) a XVII. században Lengyelországból jött 
Erdélybe a tatárok elöl, Közép-Szolnok vármegyében Illés-
falván telepedett le s az itt levő eklézsiában, mint deák 
(kántor) szolgált. Fia Péter Széplakra ment papnak s itt is 
halt meg. 

I s t v á n 
illésfalvi kántor 

P é t e r 
széplaki pap 

M u r g u j 

F e r e n c z S i m o n M ó z e s I l y é s P é t e r 
1 7 4 5 — 1 7 6 1 . években igazolják ős atyjuknak 

Lengyelországból ide szakadását 

Az erdélyi kir. főkormányszék 1705 június 13-dikán kelt 
Ítéletével visszahelyezte Meliniczki, máskép Pap Murguj fiait 
régi szabadságukba, a melyet ők s utódaik megtarthatnak.1 

Mint láttuk, Illyesfalvi Popa Istvánnak és örököseinek 
adja Tököli Imre Alsó-Várcza és Illésfalva birtokait, mibe 
1008 okt. 31-dikén Apafi Mihály fejedelem beleegyezik és 
meghagyja a beiktatást.2 Wesselényi Pál alsóvárczai Pap 
György esperestől 1090-ben kél ökröt vesz hatvan magyar 
forintért.3 Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos 
állítására Illésfalváról a Pap-család több tagját kiírta: Illést, 

1 Dr K o m á r o m y és Pet tkó : Nagy Iván Családtörténeti Értesítő 1899. évi 
5—6. f. 181—182. 1. 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr . 19. — 3 Wl. 
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Tivadart, Andrást, Istvánt és Simont, mint oda való neme-
seket; kiírta Gábor s János alsóvárczai nemeseket is e hely-
ségből, kikkel már Alsó-Várczánál is találkoztunk. Illyésfalvi 
Pap Simon «a középszolnokvármegyei oláh religion levő 
papi rendeknek esperestjek», a ki jelen van, a mikor Gyulai 
István gr. 1722 ápr, 1-sején a középszolnoki Illésfalván egy 
házhelyet ad az oláh papnak.1 Ugyanő zálogba vett Gyulai 
István jószágigazgatójától száz vonás forintig egy illésfalvi 
jobbágytelket2 1741-ben Pap Gábor de Illyésfalva, továbbá 
István, György, Demeter, Péter, Vánka, Farkas és másik Gá-
bor, 1781-ben Péter, a szilágycsehi járás szolgabírája, azután 
még László, Sándor, János, KiriIIa, Tógyer, Ursz, Flóra, Pikó 
s mások, összesen harminczhárman tettek homagiális esküt. 
Mihály (illésfalvi) 1759 jún. 17-dikén nemesi bizonyítványt kap 
Közép-Szolnoktól.3 1790-ben Közép-Szolnok vármegye közön-
sége visszahelyezte az Illésfalvi Pap-családot előbbi adómentes-
ségébe ugyanazon megokolással, mint az alsóvárczai Pap-csa-
ládot. A Pap nevű család számos tagját találjuk itt 1797-ben; 
kisebb birtokosok: Péter, Simon; saját telkükön lakó adó-
mentes nemesek: másik Simon, Tógyer, Péter, Flora, Deme-
ter, Gyurka, Timofia, János, András, Urszuj, Danila, Alexa, 
Nuczuné, Vaszalika, Gligor, Pista, Sándor, Lup, Miklós, 
ilj. Mihály, továbbá Kosztán és Simon oláh papok. 1805-ben 
a nemesi fölkelésre összeírt itteni adómentes nemesek név-
sorában gvalogosokul vannak fölvéve: Györgv az Urszé, 
György a Simoné, Vaszali a Flori, Péter a Tógyeré, Péter 
kontrás, öreg Simon, Simon Áron, Tógyer a Szimioné, 
Tógyer a Yonuczé, Vaszalika az Urszé. András a Nyikoráé, 
György a Nyikoráé, Kosztán helybeli lelkész (parochus loci). 
Lup a Gáboré, János a Tógyeré, Gyurka a Péteré, Szimion a 
Péteré, Pista a Dumitrué, Mihály a Tógyeré, Danila tibucz, 
Vaszali az Andrásé, János, András, Tógyer, Pik, Alexa a 

1 GKG. C. fasc. XIII. — 2 U. o. A. fasc. XX. — V. Test. 114. 1 
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Gáboré, Lup tibucz, Alexa a Péteré, Péter tibucz, Gábor, 
Nucz, Vaszali a Nyikoráé, Gligor az Urszé, Gligor a Péteré, 
Vaszali, Gligor a Jánosé, Miska a Dumitrué, János a Nyegyi, 
Vaszali a Fodoriki, Tógyer a Gligoré, Simon a Gligoré, 
Kosztán a Nyegyi, Ursz a Tvironé, Vaszali Sándor, Vaszali 
kontrás, Jankó, Péter a Dumitrué, Kosztán a Sándoré, Szo-
lon, Vonucz a Dumitrué, Stefan, Vonuez, Timofia, Flora, 
János kántor, Vonucz a Vaszaliki, Zaharia kántor és Gergely 
helybeli lelkész (localis parochus). Tógyer. Mihály és Péter 
szintén előfordulnak az adómentesek 1805-diki névsorában; 
Tógyer alkalmatlan (inhabilis). Az Illésfalvi Pap-családnak 
huszonhat tagja tett ekkor homagiális esküt. Illésfalvi Pap 
Péter 1808—1821. alispán, id. Mihály 1806 és 1835 közt közép-
szolnoki assessor. 1815 körül adóíró biztos. 1817—1818. árva-
széki biró, 1834—1843. táblabíró. Egy Mihály 1846-ban iktató.1 

«Egyik ágazatából Mihály az 1792. évi országgyűlésnek tett 
panaszt, hogy nemessége ellenére közterhek viselésére szorít-
tatott, s egyúttal új armalisért folyamodott.»2 

Péter 1815 körül középszolnoki aljegyző.3 

György táblabíró, szolgabíró (1866), árvaszéki bíró, majd 
1872—1881. országgyűlési képviselő (szilágycsehi kerület). 
E György leszármazása: 

G e r g e l y 
görög katholikus esperes 

Péter 
középszolnoki szolgabíró, pénztáros , alispán 

— Rácz Zsuzsanna (Belső-Szolnokból) 

M i h á l y 
középszolnoki táblabíró, pénztáros 

— Vajda Eszler 

Péter 
sz. 18 lo , f 1865 , középs/.olnoki esküdt 

— Pap Zsuzsa (Szatmár vármegyéből) 

G y ö r g y 
sz. 1835-ben 

— Losonczi Mária (Doboka vármegyéből) 

1 Nagy Iván, IX. 115. — 2 U. o. — 3 U. o. 
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Inó. 1797-ben Vazul gör. kath. kántor. 
fpp. 1806-ban Zsigmondnak, Istvánnak és Károlynak 

három adómentes lakótelkök, egy puszta antiqua meg három 
lakott nova jobbágytelkök volt itt. Legtöbb lelke volt Zsig-
mondnak (két adómentes lakótelek és egy lakott nova).1 

Karika. 1797-ben Popa Zaharia pap, Papp Danila kántor. 
Kecskésfalva. 1797-ben Péter kisebb birtokos, Timofi pap. 
Kelencze. Pap Konstantin nemes 1781-ben homagiális 

esküt tett. 1797-ben Péter (úr) kisebb birtokos, Szilárd (Kosz-
tán) és György (Gyuri) saját telkükön lakó adózó neme-
sek. 1805-ben Györgyié és Kosztán adómentességet nem élvező, 
szabad állapotú lakosok a haza csendességben való tartására 
kiállhattak gyalog. 

Kirva. Popa Onu 1797-ben oláh pap. 
Kis-Debreczen. 1797-ben Popa János (Von) gör. kath. pap. 
Kis-Derzsida. 1797-ben Popa Tógyer gör. kath. pap. 
Kis-Doba. 1797-ben Papp Márton saját telkén lakó adózó 

nemes. 
Kis-Nyires. 1797-ben Papp Petre molnár.2 

Korond. 1797-ben Popa Nyikoláj gör. kath. pap. 
Köőd. Innen Pap, másként Pártoni Márton nagyszegi 

nemest, kivel Nagy-Szegnél is találkozunk, Közép-Szolnok 
vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Pap János 
nemes 1781-ben homagiális esküt tett. 1805-ben János fegy-
verfogható adózó nemes gyalogos. 

Kövesd. 1797-ben Popa Vaszi és Ursz gör. kath. papok. 
Kraszna. 1792-ben Péter, Dániel stb. itteni lakosok néhai 

Rákóczi György fejedelemnek 1648-ban Pap Miklós részére 
adott armalisát mutatják fel.3 1808-ban Mihályt, ifjú Lászlót, 
Istvánt, ifjú Pétert, Györgyöt és Tamást gyalogosoknak vet-
ték föl az adózó nemesek közé; Dénesnek, Andrásnak, Miklós-

1 L. még Akos. 2 L. még Nyiresi. — Orsz. Lt. nemesi invest I 8. 
Kraszna 10. 
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nak stb., a kiket gyalogosoknak írt ki Kraszna vármegye, 
másfélnél kevesebb antiqua és másfélnél kevesebb nova 
jobbágytelkök volt ekkor. (A Dénesé fél antiqua, fél nova). 
Ugyancsak 1808-ban János, Ferencz és András krasznai lako-
soké Rátonban egy antiqua jobbágytelek. 

Kraszna-Czégény. 1797-ben Papp Ferencz kisebb birto-
kos, Papj) János oláh pap. 

Kraszna mihályfalvi és Gyöngyi Rácz, másként Pap. 
L. Rácz. 

Kusaly. 1797-ben Popa Gligor oláh pap. 
Lele. Ferencz — talán 1698 előtt, vagy ez év táján 

a lelei evang. reform, egyháznak egy kelyhet adott. Miklós 
lelei nemest 1705-ben Közép-Szolnok vármegye lovas zsoldos 
állítására írta ki. Pap István, György, Ferencz, másik Ferencz, 
Bálint 1741-ben homagiális esküt tettek. Pap Zsigmond de 
Lele nemessége igazolásának ügye folyt 1772 márcz. 17-dikén, 
18-dikán, 1773 márcz. 5-dikén, 11-dikén és 24-dikén Közép-
Szolnok előtt.1 Zsigmond és István 1772-ben a lelei evang. 
reform, egyháznak egy tányért adtak; előbbi (Lelei P. Zs.) a 
középszolnoki cont. tábla ügyvédje s bírája (assessor), utóbbi 
(Lelei Papp István) 1777-ben, 1781-ben a sarmasági járásban 
alszolgabíró. Lelei Pap György 1781-ben középszolnoki asses-
sor, a mikor P. László, lelei nemes is homagiális esküt tett. 
1797-ben idősb és ifjú István, András meg János saját telkü-
kön lakó adózó nemesek. A két Istvánt, id. s ifj. Andrást, to-
vábbá ifj. Jánost, Ferenczet és Miklóst fölvették az 1805-ben 
összeírt adózó nemesek közé. 

Lompért. 1760 jún. 12-dikén mint az Ákosi Pap-csa-
ládnál láttuk — vizsgálatot tartottak arra nézve, hogy Pap 
Kata és Vid elődeinek miféle jószágaik voltak itt.'2 

Magyar-Baksa. 1797-ben Popa Juvon oláh pap. 
Magyar-Valkó. 1808-ban Pap Sámuel magyarvalkói lakos-

1 P. C. Product 263., 271., 313., 341.. 377. 1. — 2 Gencsi-lt. nr. 549. 



PAP. ' 2 3 9 

nak Oláh- és Magyar-Valkón egy-egy antiqua jobbágytelke 
volt. Utóbbi helyen (Papp Sámuel) adómentes nemesként van 
említve, a kit Kraszna vármegye gyalogosnak írt ki e meg-
jegyzéssel: «a fia alkalmas; lándzsája nincs, csak puskája». 

Maiadé. A Perecseni Papok közül 1476 okt. 30-dikán 
Márton tiltakozik Parlagi Györgynek és Károlyi Jánosnak ezen 
s más birtokokba való beiktatása ellen.' 

Marosi Pap. L. Zilah. 
Marsinai. Marsinai Papp István 1815 körül Közép-Szolnok 

vármegyében mérnök." 
Márkaszék. 1806-ban Zsigmondnak és Gábor deáknak 

kétharmad adómentes lakótelkük meg másfél lakott antiqua 
és három lakott nova jobbágytelkük, Popa Flora (Floris?) 
papnak kétharmad adómentes lakótelke és egy puszta nova 
jobbágy telke, Detrehemi Pap Tivadarnak (Tógyer) kétharmad 
adómentes lakótelke, a Gozmán-Papoknak pedig egy adózó 
lakótelkük meg négy lakott és egy puszta nova jobbágy-
t el kök volt itt. 

Menyő. Pap Mihály 1741-ben homagiális esküt tett. 
Mihály falva (Kraszna-). 1543-ban János itteni jobbágyait 

két kapu után rótták meg adóval.3 Talán az ő jobbágyait 
adóztatták meg Új-Németen is két kapu után.4 1546-ban 
gyermekei kapják a Szent Mihály (Miklós?) tiszteletére 
emelt plébániai egyház mellett épített udvarházat — melyet 
maga Papp János építtetett Mihályfalván — az ott levő ker-
tekkel és irtott földekkel együtt, továbbá a jobbágyok egy 
részét, valamint az erdők és malmok jövedelmének felét is." 
1545-ben Papp István osztozkodik nővérével és mostoha 
testvéreivel Újnémeten, Mihályfalván levő birtokrészeken és 
a Mihályfalvához tartozó Potyászteleke, más néven Orbán-
teleke. Kopánteleke, Sajté és Urka nevű pusztákon.6 1570-ben 

1 1)1 29.829. — 2 Nagy Ivan. IX. k. 115. 1. — a Dical. — 4 Dical. — L. Új-
Német — 5 Nagyv. Múz. Bit. XVIII. századbel i másolatból . — G U. o. eredet iből . 
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Mihályfalvi Papp István nemes jelen van. midőn Serédy 
Istvánt a csögi birtokba iktatták be.1 Mihályfalvi Pap István 
egyike azoknak, a kik királyi embereknek vannak kijelölve, 
a mikor 1572-ben Berekszói Hagvmási Kristófot beiktatják a 
középszolnoki nagypaczali, bajomi, usztatói, etei. csányi meg 
a biliar- és krasznavármegyei kispaczali részbirtokokba.2 — 
Az Akosi Pap-család mint láttuk — többször szerepelt itt. 
1689 január 3-dika előtt Akosi Pap Istvánt szolgálták sógora 
itteni jobbágyai, kik miatt ez évi márczius 9-dikén vizsgálat 
is folyt s kiket 1690 január 12-dikén Istvánnak Ítéltek 
oda.3 1691-ben Akosi Pap István három itteni jobbágyot 
akart visszaváltani.4 1694 deczember 21-dikén Pa]) Zsigmond 
zálogba vett egy itteni jobbágyot.5 Pap Zsigmond, László és 
a Zsigmond neje azok közül valók, kik 1699 szept. 30-dikán 
itteni s más részjószágokat vettek zálogba.6 Pap Zsigmond és 
két társa 1700 aug. 3-dikán itteni és érszentkirályi udvarház-
helveket vettek meg.7 Ugvanez évi okt. 24-dikén e Zsigmond ^ o o 

és társai zálogba vettek egy krasznamihályfalvi udvarház-
részt egy mihályfalvi és két újnémeti puszta telekkel együtt.8 

Ér-Szentkirálynál Sámuel, érszentkirályi, Mihályfalváról való 
nemessel találkoztunk, kit Közép-Szolnok vármegye 1705-ben 
lovas zsoldos állítására írt ki. 1760 jún. 12-dikén vizsgálatot 
tartottak arról, hogy Pap Kata és Vid elődeinek miféle jószá-
gaik voltak Kr.-Mihályfalván.9 1805-ben Péter lovas a fegyver-
fogható adómentes nemesek közt; homagiális esküt is tett. 

Mocsolya. 1797-ben Nemes Pap György saját telkén lakó 
egyházi adómentes, nemes Papp Gábor más telkén lakó 
adómentes nemesek. 1805-ben Papp Gábor és György fegy-
verfogható adómentes nemesek gyalogosok: ők és László 
itteni nemes homagiális esküt tettek. 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 Lelesz,. Stat. H. 50. — 3 Nagyv. Múz. Bit. e. 
h U. o. más . — 5 U. o. e. — B U. o e. — 7 U. o e. — 8 U. o. más. — 
3 Gencsi-lt. nr. 549. 
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Mojgrád (Mojgrádi). 1552-ben Maygradi Pap Pétert mint 
szomszédot megidézték, a mikor beiktatták Zilahi Székely 
Jánost egy zilahi udvarházba s tartozékaiba.1 1726 máj. 9—11. 
Pap Urszuly mojgrádi prédikátor is kezességet vállalt Wesse-
lényi Istvánnak Varasitóról elszökött jobbágyaiért.2 Popa Juvon 
1797-ben oláh pap. 

Monó. 1797-ben Popa János (Von) oláh pap, Pap Illés 
(I Íia) kántor. 

Mosóbánija. 1797-ben Popa Ursz pap. 
Mutos. Mint az Ákosi Pap-családnál láttuk, 1635 decz. 

28-dikán Ákosi Pap István ajándékul kap egy innen elszökött 
jobbágyot.3 

Nagij-Derzsida. Pap István 1741-ben homagiális esküt tett. 
Nagy-Doba. Szintén az Ákosiak közt találkoztunk azzal 

az Ákosi Papp, másként Vid Istvánnal, a ki, valamint három 
íia 1583-ban Báthori Zs. fejedelemtől egy itteni Zoborrész 
(Zoborrez) nevű jobbágytelket is kaptak ajándékul.4 Márton 
nagydobai nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas 
zsoldos állítására írta ki. Péter 1741-ben, László, nemes, 1781-
ben homagiális esküt tettek. 1797-ben Papp László adózó ne-
mes. 1805-ben Pap László és íia, Zsigmond meg István adózó 
nemesek homagiális esküt tettek. 

Nagy-Goroszló. 1797-ben Popa György és Jeremiás (Irimie) 
gör. kath. papok, János (Vonutz) gör. kath. kántor. 

Nagy-Paczal. 1797-ben Papp György urasági tiszt, Popa 
Ignát oláh pap. 1805-ben György, András, Imre és József 
nemesek homagiális esküt tettek: közülök Imre (28 éves) és 
József (22 éves) lovasok, mindketten «más földén» laknak. 

Nagy-Szeg. Udvarhelyről György és Lukács, Köődről 
Pap, másként Pártoni5 Márton itteni nemeseket Közép-Szolnok 
vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Máté, Far-

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr . 45. 2 Wl. — 3 Nagyv. Múz. 
Hit. e. — 4 U. o. e. — 5 L. még Pártonyi. 
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kas és Jeremiás 1741-ben homagiális esküt tettek. 1797-ben 
Vazul (Vaszalia) saját telkén lakó adózó nemes. 1805-ben 
Kosztán (gyalog), Vaszalika (lóval) adózó szabad állapotú 
lakosok a haza csendességben való tartására kiállhattak. 

Náprád. Az 173«] január 21-dikén itt tartott tanúvallatás 
szerint Pap János gróf Eszterházi Kata akaratából épített 
házat az eklézsia földjére, de nem taksára.1 1797-ben Popa 
János gör. kath. pap. 

Nemes-Keszi. 1797-ben Mihály saját telkén lakó egyházi 
adómentes nemes, 1805-ben (43 éves, fegyverfogható nemes) 
gyalogos és homagiális esküt is tett. 

Nyiresi. Nviresi Papp Gergely királydaróczi gör. kath. 
lelkész, középszolnokvármegyei táblabíró.2 

Nyínnon. Mint láttuk, Ákosi Papp, másként Vid István 
és három fia 1583-ban egy itteni'birtokrészt kaptak Báthori Zs. 
fejedelemtől.3 1797-ben Zakariás (Zahariás) és Simon (Szimion) 
főbb birtokosok, Mihály kántor; 1805-ben Zaharia adózó sza-
bad állapotú lakos gyalogos. Nyírmoni Papp János 1836-ban 
Közép-Szolnok vármegyében árvabirósági ülnök.4 

Nyírsid. 1797-ben Popa Tógyer oláh pap. Papp Györgyié 
oláh kántor. 

Oláh-Horvát. 1797-ben Popa Zakariás (Zaharia) oláh pap. 
Simon oláh kántor. 

Oláh-Keczel. 1808-ban egy antiqua és három nova job-
bágytelket bírt itt Popa Ignácz oláh pap zálogban Szent-
marjainétól. 

Oláh-Keszi. 1797-ben László kisebb birtokos, Tógyer 
saját telkén lakó egyházi nemes, Popa Juon pap. 

Oláh-Nádasd. Pap Vajda László és itjú Popa Péter oláh 
pap főbb birtokosok, id. Popa Péter oláh pap, Zachariás 
kántor 1797-ben. 

1 GKG. C fasc XIV. — - L. ínég Kis-Nyires. Nagyv.Múz. Bit. e. — 
/4 Nagy Iván. IX. 115. 
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Oláh-Valkó. Mint Magyar-Valkónál láttuk. Sámuel magyar-
valkói lakos 1808-ban itt is bírt. 

Ököritó. 1797-ben Popa Tógyer pa p, Papp László deák 
kántor. 

Örményes. 1797-ben Popa Gvirászim pap, 1805-ben Pop 
Pásk szabados. 

Pánit. Itt is megemlítjük Mihály paniti nemest Szilágy-
Szegről, kit Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos 
állítására írt ki.1 János 1741-ben homagiális esküt tett. 

Paptelek. 1797-ben Popa Danila oláh pap. 
Pete-Szarvad. 1797-ben Gábor oláh kántor, Simon molnár. 
Perecsen. 1470 okt. 30-dikán Perecheni Pap Márton 

Báthori Miklós és János nevében tiltakozik az ellen, hogy a 
krasznavármegyei Újlak, Maiadé és Szoros birtokokba be 
akarják iktatni Parlagi Györgyöt és Károlyi Jánost.2 

Prodánfalva. 1797-ben Popa Dávid pap, Pap Gábor kántor. 
Rácz-Pap. L. Somlyó-Újlak. 
Rákos. Papp nemesek 1837-ben birtokosok itt.:í 

Ráton. 1792-ben Pap, másként Jakó-család (itteni lakos) 
arra a nemeslevelére hivatkozik, melyet Bihar vármegyében 
Berettyó-Újfaluban lakó Jakó Ferencz nyert, mint immúnis 
nemes.4 — 1808-ban mint láttuk — János, Ferencz és 
András krasznai lakosok itt is bírtak; K. Pap Györgynek 
két és háromnegyed, G. Pap Péternek háromnegyed antiqua 
jobbágytelke volt ekkor. Kraszna vármegye a két utóbbit 
gyalogosnak írta ki. 

Reese. 1808-ban fél adómentes lakótelkök és fél antiqua 
jobbágytelkök volt itt Zsigmondnak és Mihálynak, a kiket 
Kraszna vármegye gyalogosoknak írt ki, de nincs nekik sem 
köntösük, sem fegyverők. A fél antiqua tulajdonképen csak 
a Zsigmondé. 

1 L. Szilágy -Szegnél. — 2 Dl. 29.839. — :í Hodor K : Doboka. 548. 1. — 
4 Orsz. Lt. nemesi invest I 8. Kraszna 10. 
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Romlott. Papp nemes 1837-ben birtokos Romlotton.1 

Sámson. 1797-ben Papp György kisebb birtokos, Papp 
László más telkén lakó adómentes nemes, Popa Juon (oláh) 
gör. kath. pap. 1805-ben Tivadar (Tógyer) fegyverfogható adó-
mentes nemes gyalogos: ugyanekkor (Papp) homagiális esküt 
is tett. 

Sándorháza. Szilágy-Szegnél találkozunk azzal a (nem-
zetes Pap) Lászlóval, kinek szilágyszegi házánál 1696 decz. 
28-dikán sándorházi és szilágyszegi örökös jobbágyokat zálo-
gosítanak el.2 

Somfáin. 1797-ben János pap, Alexa kántor. 
Somlyó-Csehi. Mint Badacsonnál láttuk, Mihály ottani 

lakos Somlvó-Csehiben is bírt. 
Somlyó-Újlak. A Perecseni Papok közül találkoztunk 

Mártonnal, ki 1476 oki. 30-dikán tiltakozott Parlagi György-
nek és Károlyi Jánosnak Újlak, Maiadé és Szoros birtokokba 
való beiktatása ellen 3 Szathmár-Bagosi Pap Dávidnak 1703-ban 
a krasznavármegyei Somlyó-Újlakon volt egy Kocsis Mihály 
nevű jobbágya, a kinek háza is volt s falusi bíró.4 Újlakon 
találkozunk íiátz Pap János széplaki nemessel, kit Közép-
Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írt ki. 
Pap Ferencz 1773 1795., Papp József 1853 1856. evang. 
reform, pap. 

Sülelmed. Pap Kosztán és Vaszalia, nemesek, 1781-ben 
homagiális esküt tettek. 1790-ben Közép-Szolnok vármegye 
közönsége visszahelyezte Pap Szilárd (Kosztán) és Vazul (Va-
szil) sülelmedi nemeseket előbbi adómentességükbe, miután 
a királyi tábla adómenteseknek nyilvánította őket. 1797-ben 
Szilárd (Kosztán), Agápia (Gafia) és Paszkál (Pásk) saját telkü-
kön lakó adómentes nemesek, 1805-ben Pásk, adómentességet 
nem élvező, szabad állapotú lakos gyalogos. 

Szakácsi. Mint láttuk, az Ákosi Papok szerepelnek itt az 

1 I l odo r K. : Doboka, 531. 1. — 2 Szgy. e. — 3 1)1. 29.839. — 4 Szgy. 



PAP. ' 2 4 5 

1633 és 1699 közti években s azután is.1 — A Szakácsiak 
közül először Szakácsii Pap János tűnik föl, a kivel az ákosiak 
közt már előbb szintén találkoztunk. 1695 április 6-dikán 
(Pap János) aláírt egy intőt ákosi és újnémeti jobbágytel-
kek tárgyában.2 1698—1718. középszolnokvármegyei szolga-
bíró a külső félben, a felső vagy ákosi járásban."' 1698 július 
25-dikén Pap János szolgabíró előtt elzálogosítanak egy udvar-
háztelek-részt.4 1702 július 10-dikén tanúvallatást végez ér-
szentkirályi jobbágy javai tárgyában.5 Talán ő az a Pap János 
Mihály szakácsii nemes, kit Közép-Szolnok vármegye 1705-ben 
lovas zsoldos állítására írt ki. 1716 ápr. 11-dikén bizonyít-
ványt írt egy érszentkirályi jobbágytelek tárgyában.6 1717 ápr. 
10-dikén mint királyi előttemező szerepel érszentkirályi és 
újnémeti telkek elzálogosításánál.7 Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben egy Pap Mihály szakácsii nemest is lovas zsoldos 
állítására írt ki. 1707 május 31-dike előtt néhai Pap Mihály 
javait szakácsii parasztemberek felosztották az özvegy aka-
rata ellenére; Pap húga ugyanis parasztemberhez ment férj-
hez.8 1716 nov. 4-dikén Pap István elzálogosít egy szakácsii 
telket Gencsi Györgynek.9 Pap János de Szakácsi 1741-ben, 
Pap György és László, szakácsii nemesek 1781-ben homagiális 
esküt tettek. — Papp János, szigeti (Máramaros) lakos, a kinek 
családja Szakácsiban bírt, 1759 nov. 21-dikén Közép-Szolnok 
vármegyétől kap nemesi bizonyítványt.10 1790-ben Közép-
Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte előbbi adómen-
tességébe Pap László szakácsii nemest, a ki adómentes ne-
mességben élt, de bizonyításra hívják föl és még mielőtt pro-
ductionalis ügye lefolyt volna, Kávási László biztos már meg-

i 

1 L. Ákosi. 1633 márcz . 22, 1648 szept. 6, 1650 júl. 9, 1674 előtt, 1674 
márcz . 16 és ápr. 25, 1686 nov. 4, 1699 szept . 30, 1746 nov. 4, 1748. 1760 
j ú n . 12. — 2 Gencsi-lt. nr . 961. — 3 1698: Nagyv. Múz. Bit. e. — 1703: Gencsi-lt 
nr. 1463. — 1716: ü . o. nr. 651. — 1718: Szgy. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 
5 Gencsi-lt. nr. 1535. — 6 U. o. nr . 1527. — 7 ü . o. nr . 1343. — 8 Nagyv . Múz. 
Bit. e. — 9 Gencsi-lt. nr. 1674. — 10 V. Test 40., 91. 1. 
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adóztatta, bár a continua tábla már akkor megparancsolta a 
biztosnak, hogy e Lászlót hagyja ki az adózók névsorából. 
1797-ben Papp István és Papp Sándor kisebb birtokosok, 
öreg Papp László és ifjú Pap László saját telkükön lakó egy-
házi adómentes nemesek, Pap Mihály saját telkén lakó adózó 
nemes. 1805-ben Farkas lovas, id. László gyalogos a fegyver-
fogható adómentes nemesek közt; Mihályt is gyalogosnak 
vették föl a fegyverfogható adózók közé.1 

Szcimos-Uclvarhely. Már Nagy-Szegnél említettük György 
és Lukács nagyszegi nemeseket Udvarhelyről, kiket Közép-
Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írt ki. 
1797-ben István udvarhelyi saját telkén lakó egyházi adó-
mentes nemes, Popa Gyermán (Germanus?) gör. kath. pap; 
1805-ben Papp László szamosudvarhelyi nemes homagiális 
esküt tett. 

Szamos-Újlak. 1692-ben mint láttuk Akosi Pap 
Zsigmond egyike azoknak, a kik Fónyi Istvánt és Jódi Simont 
egy itteni részjószágba iktatták.2 

Szatmárbagosi. L. Somlyó-Újlak. 
Száldobágy. Mint az Akosi Pap-család történetében lát-

tuk, 1760 jún. 12-dikén vizsgálat folyt arra vonatkozólag, 
hogy Pap Kata és Vid elődeinek miféle jószágaik voltak e 
prsediumon.3 

Szeér. Bálori Papp György, 1799 okt. 20-dikáig itteni 
evang. reform, pap. 

Szeő-Demeter. 1797-ben András, János és Máté más tel-
kén lakó egyházi adómentes nemesek; Simon oláh pap. 
1805-ben Papp Ferencz (35 éves), Máté (37 éves) és Gábor 
(25 éves) fegyverfogható nemesek gyalogosok; közülök (Pap> 
Ferencz és Gábor homagiális esküt is tettek. 

Szécs. 1797-ben Popa Tógyer oláh pap. 
Széki. Pap, máskép Székv János 1624 május 28-dikán 

1 V. ö. Tasnád. — 2 Szgy. — 3 Gencsi-lt. nr. 549. 
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I. Rákóczi Györgytől nyert czímeres nemeslevelet, melyet 
1634-ben Kraszna vármegyében hirdettek ki.1 

Szélszeg. Pap Lup, nemes, 1781-ben homagiális esküt 
tett. 1797-ben János (Vonucz) saját telkén lakó adózó nemes, 
Popa Tyifor (Nicefór?) oláh pap, Popa György (Györgyika) 
oláh kántor. 

Szépiák. Már Somlyó-Újlaknál említettük Rátz Pap János 
(Újlakról való) széplaki nemest, kit Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írt ki. 

Szigeti. L. Szakácsi. 
Szitágy-Somlgó. 1790-ben nemes Pap Péter és oláh Pap 

Stefán somlyai adózók. 1847—1848. Pap János somlyai pol-
gár, Papp János somlyai előljáró. 1861-ben Pap János kraszna-
vármegyei negyedik alszolgabíró (somlyai járás). 

Szilágy-Szeg. Ide való Pap János középszolnoki szolga-
bíró, a ki 1617-ben aláírta azon, Ákos városban kelt levelet, 
mely szerint Szodorai Miklós középszolnoki alispán zálogba 
vett Érszentkirályi Mezei Lőrincztől és Mártontól három 
jobbágyot.2 1619 május 23-dika után is aláírt egy hatvani 
birtok ügyében szintén Akos városában kelt levelet,3 1620-ban 
Érszentkirályi Szentkirályi Istvánnak két szökött jobbágyért 
folytatott perében szerepel.4 1627 1629. (Szilágyszegi Pap 
János) ismét mint Közép-Szolnok vármegye egyik szolgabirája 
van említve.5 0 (Szilágyszeghi Pap János) is jelen van, a 
mikor 1640-ben özv. Gyulafi Sámuelné Bethlen asszony ügy-
védjei tiltakoznak Barcsai Zsigmondné ellen egy gardánfalvi 
szőlőért.6 1096 decz. 28-dikán nemzetes Pap László szilágy-
szegi házánál ezen Lászlónak sándorházi és szilágyszegi örö-
kös jobbágyokat zálogosítanak el Sándorházi Zsigmond és 
István 187 magyar forinton.7 Pap László e tájt nemes sze-
mély Szilágy-Szegen. 1697-ben Kászoni János 103 frt 50 krt 

1 Nagy Iván, IX k. 114. 1. — 2 Nagyv. Múz. Bit. más . — :í U. o. e. 
4 ü . o. e. — 5 GKG. A. fasc. XVII. — « GKG. — 7 Szgy. 
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követel só árában Szilágyszeghi Pap Lászlótól, ki megküldött 
már 49 frt 98 krt Matócsi Sámuel által: tartozik tehát még 
53 frt 52 krral, melyet minél előbb megadni köteles. Pap 
János szilágyszegi nemest, továbbá Mihály paniti nemest Szi-
lágy-Szegről Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos 
állítására írta ki. Pap Vid Márton, szilágyszegi nemes 1781-
ben homagialis esküt tett. 1790-ben Közép-Szolnok vármegye 
közönsége visszahelyezte előbbi adómentességébe a szilágy-
szegi Pap Vid-családot, a melyet 1781-ben minden meghívás 
és elmarasztalás nélkül adóztattak meg. 1797-ben Jeremiás 
(Irimia) más telkén lakó adózó nemes, Popa János (Von) 
oláh pap. 

Szilágy-Szentkirály. Pap János, szilágyszentkirályi nemes 
1781-ben homagiális esküt tett. 1805-ben Sándort lóval vették 
föl a fegyverfogható adómentes nemesek közé. 

Szilágy-Sziget. 1797-ben Popa Györgyié szigeti gör. 
kath. pap. 

Szilvás. 1797-ben György gör. kath. kántor. 
Szoros. A Perecseni Papok közt láttuk azt a Mártont, ki 

1476 okt. 30-dikán tiltakozik Parlagi Györgynek és Károlyi 
Jánosnak Szoros s más birtokba való beiktatása ellen.1 

Tasnád. István a tizennyolczadik század közepe táján 
jelölve volt a tasnádi járás (Közép-Szolnok vármegye) fő-
szolgabirájául, de helyette a másik jelöltet. Vitéz Andort 
választották meg. Pap György de Fogaras, helyesebben de 
Kólón(?), tasnádi lakos, 1770 decz. 13-dikán Közép-Szolnok 
vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.'2 Talán ez a K. P. 
György középszolnoki assessor 1781-ben. Id. László fiai: István 
Tasnádon, ifj. László és Sándor Szakácsiban laktak. A sza-
kácsiak 1771-ben kérték nemességök igazolását.1797-ben 
Sándor kisebb birtokos, János meg (Toos? Pap) István saját 

1 Dl. 29.839 — 2 V. Test. 185. lap. és P. C. Product. 15. lap., a hol Pap 
G y ö r g y de Tasnád említve. — 3 P. C. Product. 11(5. 1. 
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telkén lakó egyházi adómentes, Gábor, H. János és Yaszil más 
telkén lakó adómentes, András, István, József és László más 
telkén lakó adózó nemesek; János oláh kántor. 1805-ben 
Papp László (50 éves), György (27 éves), András (40 éves), id. 
István (48 éves), József (38 éves) és ifjú István (27 éves) tasnádi 
nemeseket fölvették a fegyverfoghatók névsorába ; Pap Sámuel 
(36 éves) és Sándor (61 éves) fegyverfogható nemesek gyalogo-
sok. László és Sándor azon megjegyzéssel vannak fölvéve, 
hogy erőtlenek. Ifjú Istvánt kivéve mind homagiális esküt is 
tettek. 

Tas nád-Szarvad. 1797-ben Sándorné saját telkén lakó 
egyházi adómentes nemes. 

Tasnád-Szántó. Pap András és Simon de Szántó (szántai 
lakosok) 1771-ben Közép-Szolnoktól nemességök igazolását 
kérik.1 1797-ben András, Mitruj, Simon és Vaszil más telkén 
lakó adózó nemesek, Ferencz urasági tiszt, Simon kántor. 
1805-ben Papp Demeter (46 éves), Tivadar (Tógyer, 34 éves) 
és Péter (32 éves) fegyverfogható adózó nemesek, Tivadar 
homagiális esküt is tett ekkor. 

Tövised. L. Ér-Szodoró. 
Új-Német. 1543-ban Pap János (valószinűleg egy a mihály-

falvival) itteni jobbágyait — mint említettük is — két kapu 
után adóztatták meg.2 A Mihályfalviak közt találkoztunk 
azzal a Papp Istvánnal is, ki 1545-ben nővérével itteni 
birtokrészeken is osztozkodik.3 Azután Akosi Papok szere-
peltek itl nagyobbrészt — mint láttuk — az 1673 és 1748 
közti években.4 A Szakácsii Pap-családból János — mint már 
szintén tudjuk — 1695 ápr. 6-dikán itteni és ákosi jobbágy-
telkek tárgyában írt alá intőt.5 1717 ápr. 10-dikén — mint 
Ér-Szentkirálynál láttuk — Pap Sándor és Szomoldi István 

1 P. C. Product. 73. 1. — 2 Dical. — 3 Nagyv. Múz. Bit. e. — 4 L. Ákosi. 
1673 m á j u s 20, 1674 m á j u s 28, 1693 febr. 3, 1699 szept. 30, 1700 okt. 24 és 
1748. — 5 Gencsi-lt. nr . 961. 



250 PAPDÁN. — PAPFAIYI. 

elzálogosítják érszentkirályi és itteni telkeiket.1 1797-ben 
Papp Sándor kisebb birtokos. 1805-ben Vazul fegyverfogható 
adózó nemes gyalogos s homagiális esküt is tett. 

Vadafalva. Pap János és Vaszali, saját telkükön lakó 
adózó nemesek 1781-ben homagiális esküt tettek. 1797-ben 
Popa Gábor pap. 

Varasitó. 1726 máj. 9 11. Pap Tivadar varasitói prédi-
kátor szintén kezességet vállal Wesselényi Istvánnak Varasi-
tóról elszökött jobbágyaiért.2 

Varsolcz. 1697 jan. 16-dikán — mint láttuk — Ákosi 
Pap Zsigmondot illeti egy Kolozs vármegyébe költözött var-
solczi jobbágy, kiért febr. 18-dikán kezességet vállalnak.3 

Vártelek. 1797-ben Popa Tyit oláh pap, Papp Mitru oláh 
kántor. 

Vicsa. 1797-ben Vazul (Vaszalia) oláh pap. 
Völcsök. 1797-ben Popa Pap Miklós (Nyikulaj) oláh pap, 

Zakariás (Zaharia) oláh kántor. 
Zálnok. Az Ákosi Papok közt említettük azt a Zsigmon-

dot, kit 1702 febr. 1-sején Guti Farkas zálnoki és csanálosi 
erdőknek tilalmasban tartására kér.4 1760 jún. 12-dikén 
mint azt ugyancsak az Ákosi Pap-családnál láttuk — vizs-
gálatot tartottak arra nézve, hogy Pap Kata és Vid elődeinek 
miféle jószágaik voltak itt.5 1797-ben Papp Andrásné és Papp 
Zsigmond kisebb birtokosok. 

Zilah. Szatmári János 1683-ban zilahi evang. reform, 
pap, másként Szatmári Pap János Szatmárt született s tanult. 
A belgiumi egyetemnek volt hallgatója. Kolozsvárt halt meg. 
Művei: Philosophia príma seu Metaphisica brevibus Aphoris-
mis delineata, Franek, 1682; s (a már említett) Uri imádsá-
gok magyarázatja, Kolozsvár, 1707.6 — Miklós zilahi nemest 

1 Gencsi-lt. nr . 1343. — 2 Wl. — :J Nagyv. Múz. Bit. e. — 4 U. o e. 
5 Gencsi-lt. nr. 549. — 6 E m ű II. k. 539. 1. és Magyarósy István : A zilahi 
evang. reform, anyaszentegyház története, 125. 1. 
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Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására 
írta ki. Pap György zilahi civis 1741-ben homagiális esküt 
lett. — András 1757-ben szenátor, 1780-ban választó polgár; 
Pap, másként Marosi család (Sámuel, János, István, zilahi 
lakosok) 1772 jan. 28-dikán Közép-Szolnok vármegyétől ne-
mesi bizonyítványt kap.1 1781-ben Pap Márton székely-utczai, 
J. Pap István, ifj. András, M. (talán Marosi?) Pap Ferencz, 
M. Pap István tyúkól-utczai, Ferencz, Péter és V. István 
kraszna-utczai, Marosi Pap István meg id. és ifj. Sámuel 
tyúkól-utczai lakosok. Pap András de Zilah középszolnoki 
assessor és zilahi szenátor. Papp-Marosi János zilah városi 
aljegyző, József árvái gondnok, István szintén itt hivatal-
nok valamennyi 1815 körül.2 Zsigmond 1786-ban bíró. 1790-
ben Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte Pap 
Yid István és László zilahi nemeseket előbbi adómentessé-
gükbe azon megokolással, hogy ezeket 1787-ben «minden meg-
hívás és elmarasztalás nélkül» adóztatták meg. József 1798 
1812. szenátor, K. Papp József 1811-ben esküdt, Pap József 
1847-ben szenátor, 1848-ban telekbiró, zilahvárosi képviselő; 
Papp István 1811—1822., M. (talán Marosi?) Pap István 1817-
1820., Papp János 1812-ben esküdtek.3 

Zovány. L. Ákos (Pap Yid). 
Zsákfalva. 1797-ben Popa Pásk pap. 
Közelebbi adatokkal nem rendelkezünk az alábbiakról. 
Középszolnok vármegye. 1530-ban Papp János és Harak-

lyáni Miklós, középszolnokvármegyei alispánok és a szolga-
bírák előtt néhai Márton Tamás özvegye Juliánná bizonyos 
középszolnoki birtokát Árvái? Ferencznek adja el.4 Papp 
János 1535-ben is alispán.5 Szereplésének ideje találkozik a 
Mihálvfalviak közt említett Papp Jánoséval; talán egy vele. 
István és Mihály, szolnokvármegyei assessorok 1689-ben Sza-

1 V. Test. 183. 1. — 2 Nagy I., IX. k. 115.1. — 3 L. m é g Ákos. (Pap Vid ) -
4 Nagyv. Múz. Hit. c. — Ákoson kelt h iányos levél. — 5 Nagyv. Múz. Bit. e. 
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kácsiban nyomoznak. Pap, másként Fási László 1759 nov. 
21-dikén Közép-Szolnok vármegyétől kap nemesi bizonyít-
ványt.1 István 1793-ban eommissarius, talán középszolnoki. 
András 1828-ban, János 1828—1830. assessor, 1845-ben tábla-
bíró, ifjabb Mihály2 1833—1844. aljegyző, 1839-ben helyettes 
szolgabíró, 1847-ben megbízott alszolgabíró, Károly 1839 
1840., József 1843 1845., János 1801 1807. esküdtek, Sándor 
1861-ben csendbiztos és alszolgabíró, 1867-ben tiszteletbeli 
főszolgabíró; 1867-ben György tiszteletbeli alszolgabíró, Imre 
másodaljegyző, Mihály 1862—1807. megyei esküdt, 1867-ben 
a lszolgab í ró (b ükka Í j ai). 

Kraszna vármegye. István 1826-ban. József 1834—1836. 
assessor, Dániel dr. 1849-ben és 1801-ben főorvos, 1862-ben 
átadta a főorvosi iratokat és műtéti eszközöket Galajda József, 
új orvosnak, 1867 1872. ismét főorvos, időközben másod-
orvos is volt. Papp János egyike vala ama krasznavármegyei 
birtokosoknak, a kik 1860-ban a Széchenyi özvegyéhez inté-
zett részvétfeliratot aláírták,3 (Pap János) 1801—1870. IV. al-
szolgabíró,4 egy János, talán épen ő, 1866-ban szolgabíró, 
László 1869—1873. aljegyző, 1873-ban árvaszéki ülnök, 1876— 
1896. szilágyvármegyei árvaszéki ülnök. 

Papdán Vaszali, alsó-várczai papot fölvették az 1797-diki 
összeírásba. 

P a p f a l v i Apollónia, özv. Akosi Jánosné és leánya Er-
zsébet 1570-ben ellentmondanak, midőn Serédi Istvánt a sza-
kácsii birtokba akarják beiktatni.5 

István ellentmond 1586-ban, mikor Ladmóczi Horvát Já-
nost a girolti, mihályfalvi és újnémeti birtokrészekbe akarják 
beiktatni.0 1588-ban Ladmóczi Horváth János, gyulafehérvári 
udvarbíró kiegyezik mindazokkal, a kik néhai Bőnyei Ferencz-
nek girolti, mihályfalvi és újnémeti jószágaihoz jogot tartot-

1 V. Test. 38. 1. — 2 V. ö. Illésfalvi id. Mihály. — :í Pesti Hirnök, 1800. 
évi 60. szám. — 4 Szgy. — 5 Nagyv. Múz. Bit — (i U. o. 
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tak. Ezek közt voltak: Papfalvi István, Ilorhi Anna, Horhi 
Andrásnak Papfalvi István leányától Katalintól született leánya, 
Bideskúthy György, Bideskúthy Lászlónak Papfalvi István 
leányától Annától született fia, Dobszai János, Dobszai Péter-
nek Ákosi Erzsébettől született fia, slb. is. Ladmóczi Horváth 
János 300 Irtot fizetett az állítólagos örökösöknek és átengedte 
nekik Mihályfalva és Girolt ötödét s Ujnémet leiét.1 Az ide 
tartozó családfa: 

Papfalvi István -
1588 

A n n a K a t a l i n 
Bideskúthy László Horhi András 

György Anna 
1588 1588 

Az 1659 jún. 25-dikén Kállón tartott ev. ref. közzsinat 
Paplalvi Mihályt valamelyik Csaholyba küldte papnak.3 

Papi István 1834-ben szamosújlaki, majd sámsoni evang. 
reform, pap. Sámsonban halt meg. 

Papócz i . Az 1068 jún. 10-dikén Fejér-Gyarmaton tartott 
evang. református közzsinat Papóczi Ferenczet (Zsigmond?) 
Diósadra küldötte papnak.4 (Tiszteletes Papóczi Ferencz) 1087 
aug. 30-dikán ifj. Fekete Györgytől három krasznamihályfalvi 
jobbágyot vett zálogba.5 1691-ben íia, ifj. Ferencz nem veszi 
föl ezért a három jobbágyért Ákosi Pap Istvántól a váltsági 
összeget.0 Iíj. (Papóczv) Ferencz, szakácsii lakos 1689 január 
3-dika előtt megvett fenti Fekete Györgytől két krasznamihály-
falvi jobbágyot.7 de a két jobbágy lefoglalása miatt ez évi 
márcz. 9-dike előtt Középszolnok vármegye törvényszéke elé 
idéztetik,8 a hol 1090 jan. 12-dikén (Szakácsii Papóczv Ferencz) 
elveszti a pert s a két jobbágyot Pap Istvánnak visszaítélik.9 

Parajkó. Parojkó Jánosnak 1806-ban Zoványon egy fél 
adózó lakótelke, 1808-ban Bürgezden (Parajko Jánosnak) egy 
antiqua és egy nova jobbágytelke volt. 

1 Nagyv. Múz. Bit. és Szgy. e. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — :í Tört. Tár, 
1898. évf. 642. 1. — 4 U. o. 646. 1. — 5 Nagyv. Múz. Bit. más. — « U o 
7 U. o. e. — » U. o. e. — !> U. o. e. 
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P a r l a g i (Pallagi). Parlaghi Mihály és neje, Basilla úgy 
látszik — föl akarják kérni a királytól a krasznavármegyei 
Horvát és Paliczka birtokokat, a Peres László jószágait, a mi 
ellen ép ezért 1471 máj. 9-dikén tiltakoznak Horváti (hihető-
leg Peres) János és András, Horváti Peres Miklós íia. László 
és Péter íia, László.1 

1476-ban Parlaghi György és Károlyi János (mfci) nyerik 
kir. adományul Suthak István krasznavármegyei Suthak-
(Somlyó-)Ujlak, Maiadé és Szoros birtokait meg más jószágait. 
Ez évi okt. 30-dikán akarta őket a kolozsmonostori konvent 
Mátyás király parancsára beiktatni, de ellentmondás történt." 

Parlaghi Pált tanúnak jelölte ki Báthori Kristóf, mikor 
1576-ban meghagyta, hogy iktassák be Zilahi János deákot, 
egy zilahi házba és tartozékaiba. E beiktatáshoz megidézték, 
mint szomszédot, Parlagi jobbágyát, Demeter Antalt is.:í 

Parlaghy Pál nevében Báthori Elek kelenczei jobbágya ellent-
mondott, a mikor 1579-ben Rátóti Gyulafi Lászlót be akarták 
iktatni a középszolnoki Köőd és Kelencze birtokokba meg 
Aranyosmező, másként Aranyos vára prsediumba.4 1592 előtt 
Parlaghy Pál (egr.) Csáki Anna férje.5 1589-ben Báthori Zsig-
mond Monó, Kelencze, Felső-, Középső-, Alsó-Csaholv s Zölcze 
részbirtokokat Kőrössi Istvánnénak (Magdolna) s Dengheleghi 
Miklósnénak (Anna), a kik Parlaghi György leányai, adta." Az ide 
vonatkozó családfa : 

Par lagh i Antal" 
László 

György 
Kusalyi Jakcsy Katalin 

Magdo lna 8 Anna 
— Kőrössi István — Den^eleghy Miklós 

1589 1589, 159-2, 1616, 1617, 1618 

1 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min . pag. 84. nr . 1. — 2 Csánki, I. 588. 
Dl. 27.702. — Dl. 29.839. — Lelesz, Stat. P 241 — Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27 
Z. n. 1. — 4 GKG. — 5 Lelesz, Act. an. 1592. fasc. 1. nr. 36. — 6 Orsz. Lt. 
Gyulaf. kápt. 2-dik Lib. Reg. fol. 353. és Bl. fasc. JJ . — 7 Lelesz, Act. an 1592. 
fasc. 1. nr. 36. — 8 Orsz. Lt. Gyulaf. kápt Lib. II. Reg fol. 353.— Parlagi Pál 
1628-ban h ibásan van (Csáki Anna helyette a Jakcsi Kata fér jének írva. (Wl.) 
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1592-ben Dengelegi Miklósné Parlaghy Anna megidézteti 
Csáki Annát, néhai Parlaghy Pál (egr.) özvegyét az imént em-
lített Monó, Keleneze, Alsó-, Felső- és Közép-Csaholy, meg 
Zölcze jószágok rossz igazgatása és gyámsági kötelességeinek 
rossz teljesítése miatt.1 1616-ban, 1618-ban P. Anna (gen.) mint 
néhai id. Dengelegi Miklós özvegye van említve.2 1617-ben 
özv. Dengelegi Miklósné Parlaghy Anna és Rozsályi Kun 
Lászlóné Ábránfi Katalin megegyeznek a középszolnoki mo-
nói, kelenczei, zölczei, felső-, alsó- és közép-csaholyi, etei, 
csögi és köődi meg a szatmárvármegvei czikófalvi részbir-
tokokon.3 

Pál 1795-ben és 1807-ben, Elek 1840-ben érkávási, (Par-
laglii Elek) 1856-ban szilágyszentkirályi evang. reform, pap. 

Pallagi Lajos (30 éves) 1805-ben lovas az érkávási fegy-
verfogható nemesek közt; (Palagi Lajos, kávási nemes) homa-
giális esküt is tett. 

P a s z t y á n . L. Pástyán. 
Patai . 1549-ben Patoi István részéről egy szegényt és 

egy új házat jegyeztek fel Szoldobágyon.4 

A krasznavármegyei Kraszna-Horvátban lakó Patai György 
nejét, Horvát Zsófiát 1701-ben a maga része iránt néhai Horvát 
Miklósnak a krasznavármegyei Récsén, Varsolczon, Magyar-
és Oláh-Keczelben, Perjén, Alsó-Bánban és Bilgezden levő 
részbirtokaiból Guthi Farkas kielégítette.5 

Pál 1712-ben szakácsii, János 1726-tól rátoni evang. ref. 
papok; utóbbi «mint hivataljára alkalmatlan, meghalálozott 
Somlyón.» 0 

András 1790-ben somlyai adózó. 
1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-

helyezte János és Pál, szakácsii nemeseket előbbi adómentes-

1 Lelesz, Act an. 1592 fasc. 1. nr . 36. — 2 U. o. Act an. 1616. nr . 11. és 
Nagyv. Múz. Bit. — U. o. Prot . 59. fol 140. an. 1617 — 4 Dical. 
5 Szgy. e. — <! Egyházm. lt. 
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ségökbe azon megokolás alapján, hogy productionalis ügyök 
végső lefolyása előtt adóztatta meg őket Kávási László biztos. 

1797-ben Sámuel tasnádi főbb, tasnádszarvadi kisebb, 
Pál kisfalusi kisebb birtokos és szakácsii saját telken lakó 
egyházi adómentes nemes. János, szakácsii adómentes nemest 
lovasnak, Pál (Pathay, 49 éves, a falu jegyzője), zálnoki nemest 
gyalogosnak vették föl az 1805-diki összeírásba; Pál homa-
giális esküt is tett. 1808-ban Ilosván más három társával 
együtt fél adózó lakótelke volt Mihálynak, a kiről megjegyez-
ték, hogy ((Szatmár vármegyében lakik.» 

Lajos magyargoroszlói jelenlegi evang. reform, pap. 
Pataki . Ferencz 1693-ban zilahi bíró, Ferencz 1780-ban 

zilahi választó polgár. Ferencz, György, István, Márton, Mi-
hály 1781-ben zilahi tyúkól-utczai lakosok, egy Ferencz alszeg-
utczai gazda. 

János 1701-től ákosi evang. reform, pap. 
1741-ben egy Márton Sz.-Csehben tett homagiális esküt. 
István 1765 1767. somlyai elül járó. Egy István, somlyai 

lakos 1792-ben Báthori Gábortól 1608-ban nyert armalist mu-
tat föl.1 Talán ő gyalogos a Somlyóról 1808-ban összeírt adózó 
nemesek között. 

József 1787—1797. pelei evang. reform, pap. 
1797-ben István vérvölgyi, János szilágycsehi saját telkén 

lakó adózó nemes. 
Pataki Áron 1808 1832. sülelmedi, 1832—1837. nagy-

moni. Sándor 1837 és 1863 között krasznaczégényi, 1847 és 
1856 között érszentkirályi, Károly 1854—1856. szakácsii, 1867 
1873. szamosudvarhelyi, 1873 1878. ardói evang. reform, 
papok. 

Áron Nagy-Monban, Sándor 1863-ban Kr.-Czégényben 
halt meg. 

János 1867-ben középszolnoki tiszteletbeli esküdt. 

1 Orsz. Lt. nem invest. Kraszna . 
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P a t k ó s . Pathkós, (lésházi család 1453, 1456.' Talán 
Petkes. 

P a l ó . Magosmarti Patho Menyhért, Herendi Baráti Ke-
lemenné Katalin és Magosmarti Hatvani László 1550-ben meg-
idézik Bőnyei Mátyást az ilosvai, lompérti, majádi és szoldo-
bágyi részbirtokok elfoglalásáért.2 

1551-ben Magasmarthi Patho István és neje, Hodosi Anna 
árvája, Ferencz a közötte és Dohai Borbála többi jogutódai 
között e Borbála birtokaira nézve létrejött osztály alapján és 
Baráti Kelemenné Hodosi Katalin együttesen kaptak három ökö-
ritói jobbágyot, továbbá egy rátoni birtokot, a mely azonban 
Ilosvai Mihály deákné Majádi Katalinnal és ifj. Rátoni Jánosné 
Majádi Erzsébettel közös. Úgyszintén Ököritó birtok termése 
valamennyi jogutód között egyenlően oszlik meg.3 1553-ban 
Pathoo Istvánnak három szegénye volt Ilosván,4 1566-ban 
Patho Ferencz részén két puszta házat találtak Oláh-Ököritón,5" 
1604-ben Pató Ferencz, Zsombori Zsigmond, Szabó Péter, 
Majádi László özvegye, Rátoni István, Körösi Mihály, Zilahi 
Benedek, Literátus Gáspár és Berei Pál részéről egy jobbágya-
ház adózott Ilosván és Lompérton/' 

Mihály 1697-ben zilahi bíró. 
1731 márcz. 7-dikén vizsgálatot tartottak Gencsi István 

és György érdekében arról, hogy Pacho Ferencz hány job-
bágyot birt Ilosván, Lompérton és Hosszúmezőn és kikre 
szállottak e jobbágyok Pacho halála után.7 

Pató Ferencz, érszentkirályi nemes 1781-ben homagiális 
esküt tett. 

Pato Jánost és Józsefet gyalogosoknak vették föl a Sza-
kácsi községből 1805-ben összeírt, fegyverfogható adózó neme-
sek névsorába. 

P a t ó e s i . 1523 aug. 4-dikén Pathócsi Jánosné és rokonai o 

1 Csánki, I. 575. — - Lelesz, Act. an. 1550. fasc. 3. nr . 21. — Orsz. Lt. 
Km. conv. lad. 27. M. nr . 17. — 4 Dical. — 5 U. o. — (í U. o. — 7 Gencsi-lt. nr . 136. 

Dr. PETRI MOR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 17 
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cserébe kapják a varsolczi birtokukért Borzási György kolozs-
vármegyei Kisszeg birtokát.1 

P a u l o v i c s . L. Pallovics. 
P a z o n i Bereczk (Brietius) egyike azoknak, a kiket 1449 

márcz. 4-dikén ügyvédjeiknek vallottak Bátoni Nagy Jakab 
leánya, Bátoni Csobod (vagy Csobor) Andrásné Krisztina,2 

1450 febr. 6-dikán Porkoláb Lőrinez, Bíró Albert, Bátoni Ta-
más meg Borzási Gál és Benedek,3 febr. 7-dikén Dobai György 
és Horváti György,4 febr. 25-dikén Keresztúri Gvörev.5 

%J aj / j 

Pácza i . N. Pátzai István 1774-ben a somlyóújlaki evang. 
reform, egyháznak egy selyemmel varrott fehér keszkenőt 
adott. 

P á c z e k . Pátzek Gábor gyalogos a Somlyóról 1808-ban 
összeírt adózó nemesek közt. 

P á k a Miklós 1797-ben saját telkén lakó, nemeskeszii 
adózó nemes, János (20 éves) 1805-ben nemeskeszii szabad 
állapotú lakos. 

Pál. Pál6 pap a XVII. század elején nagydobai evang. re-
form. pap. 

Ifj. Paal Miklós nemes (de Keresztúr) 1550-ben, a mikor 
a néhai Désházi Kelemen középszolnokvármegyei birtokrészeit 
osztják fel örökösei között, mint szomszédos birtokos volt je-
len Keresztúron.7 

Pál István Szamos-Újlakon 1741-ben homagiális es-
küt tett. 

Id. és ifj. Pál István 1781-ben zilahi, kraszna-utezai la-
kosok. 

Páll Sándor 1797-ben újnémeti más telkén lakó, adó-
mentes nemes. Sándort és Tivadart lovasoknak vették föl 
1805-ben az újnémeti fegyverfogható adómentes nemesek 

1 Dl. 3(3.400. Km. Prot . R. min. p. 144. nr. 1. 2 Dl. Km. Prot . C. min. 
pag. 52. nr. 5. s Dl. 36.391 Km. Prot. C. min. p. 104. nr . 2. — 4 U. o p. 104. 
nr . 7. — 5 U. o. p. 105. n r . 3 4. — 0 Keresztnév lehet . — 7 Szgy. 
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névsorába. Ezek s kivülök Páál István, szilágypaniti adózó 
nemes homagiális esküt tettek. 

László 1811-ben krasznavármegyei alszolgabíró, 1812-ben 
assessor, 1825—1834. levéltáros. 

István 1817—1842. perecseni, 1844- 1845. diósadi evang. 
reform, pap, itt halt meg 1845-ben. 

P á l fi. Palffy, 1470-, 1487-ben,1 mint nagydobai család 
tűnik föl. 

1617-ben özv. Deregnyői Daróczi Ferenczné Palífy Erzsé-
bet (mfca.) átíratja 32.000 forintért egész Tasnád városát Veghlai 
Horváth Gáspárra és nejére, Usaly Katalinra.2 

P á l o s - r e n d , paulinusok. Nagyfaluban volt kolostoruk, 
1556 előtt.3 

Pály i . 1424-ben a Miklós fiai: László és János, Pocsaj 
István fia János és Pocsaj Péter fia László érdekében vizsgá-
latot tartottak Majádi Albert fiai: János és György ellen, a kik 
Szopor birtok erdejéből sertéseket hajtottak el, egy jobbágyot 
megvertek, többeket pedig a szeődemeteri templom építésé-
hez való fahordásban megakadályoztak.4 Paly László és fiai : 
Miklós, János, Jakab azok között voltak, a kik elfoglalták a 
középszolnoki Körmend birtokot és a jobbágyokat elverték, 
a miért ellenök 1463-ban vizsgálat folyik Álniosdi Gsire Kris-
tóf, István és Tamás érdekében.5 A Pocsaji Paly-ak 1468-ban 
részbirtokosok Szopron.6 

Páji András előfordul a nemesi fölkelésben való részvé-
telre 1805-ben összeírt lelei szabadosok között. 

Pályi K. Ferenczet gyalogosnak vették föl a Babosról J <DJ O O 

1808-ban összeírt adózó nemesek névsorába. 
Pálldi . 1546-ban Kraznai Pandy Literátus Ferencz (egr.) 

meginti Valkói Miklóst meg nejét Petronellát és özv. Álmosdi 

1 Csánki, I. 575. — 2 Lelesz, Prot. 59. fol. 93. an. 1617. — 3 L. e m ű I. k. 
617. s köv. 1. — 4 Lelesz, P. 169. f. 24. nr . 4 — 5 U. o., C. 113. f. ann i 1463. 
nr. 9. — 0 Csánki, I. 575. 

17* 
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Csire Andrásné Borbálát, a kik tönkre tették és kivágták Pán-
dinak varsolezi gyümölcsös kertjeit, más kárt is okoztak meg 
hatalmaskodtak varsolezi jobbágyain.1 Krasznai Pandy Fe-
rencz érdekében meg akarják járni Lecsmér birtok ama részét, 
mely Szénási vagy Bályoki Szénás András, István, János, László, 
Péter és György Somály birtokával szomszédos, de a Szénásiak 
ellentmondottak, a miért is megidézik őket.2 Borzási Péter 
özvegye is ellentmond,3 a kit ő és másik Pandy Ferencz (egr.) 
megintettek bizonyos lecsméri közös földek tárgyában, a me-
lyekre az özvegy néhai férje jobbágyokat telepített le.4 1547-ben 
is folyt a per e földek megosztása ügyében.5 Sőt csak 1549-ben 
hoztak ítéletet, mely szerint a jobbágyokkal együtt osztandók 
fel a felek között.0 Krasznai Pandy Literátus Ferencz ez évben 
mint szomszéd, Varsolcz határának a niegjárásánál lehetett 
jelen.7 1553-ban Pandi Ferencz lecsméri jobbágyai négy kapu-
számnyi adót fizettek.8 

Krasznai Pandy János és Tamás szintén jelen lehettek, 
mint szomszédok, Varsolcz határának 1549-ben elrendelt meg-
járásánál.0 1553-ban Pandy János varsolezi jobbágyai három, 
a krasznaiak (Pandy) harmadfél kapu után adóztak.10 Özv. 
Pandy Jánosné Kaplyon Petronella fürményesi jobbágyai 
1559-ben a Bodon és Csiglen nevű erdők hovatartozásának 
megállapítása végett tartott nyomozásnál tanúk.11 Pandi János 
lelei jobbágyait 1570-ben két, a fűrményesieket (Pandy) egy 
kapuszámnyi adóval rótták meg.12 

Lecsméri Pándy Balázs nemes 1587 máj. 25-dikén Ippi 
Lászlónak a krasznavármegyei Ipp, Szék, Néháza, Márka, 
Felső-Kaznacs, Alsó-, másként Kis-Kaznacs falvak és Bucsum 
puszta birtokába való, megkisérlett beiktatásánál volt jelen.13 

1 Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 1 nr. 22. és fasc. 2. nr. 22. — 2 U. o., Me-
ta l ium C. Kraszn. nr. 4. — 3 U. o., nr . 2. 4 U. o., Act. an. 1546. fasc. 2. 
n r 47. — 5 U. o.. Act. an 1547. fasc. 4. nr. 1. — 6 U. o., Act. an. 1549. fasc. 6. 
nr . 49. — 7 U. o , Metalium C. Kraszn. nr. 1. — 8 Dical. 9 Lelesz, Metalium 
C. Kraszn n r 1 - 1 0 Dical. — 11 Nagyv Múz. Bit. — 1 2 Dical. —1:{ Nagyv. Múz. Bit. 
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Pándi Péter 1588 jún. 24-dikén, mint szomszédos birto-
kos volt jelen, a mikor Kövesdi Sarmasági Miklóst a kraszna-
vármegyei Récse birtokába iktatták.1 

Pandy Gergelyt megidézték, mint szomszédot, mikor a 
fejedelem 1596 máj. 28-diki beleegyezésére beiktatták Pesti 
Nagy Albertet Újfalu birtokba és tizenhat inói jobbágytelekbe.2 

1604-ben Pandi Ferencz és Szilágyi István lelei jószága 
együttesen két rótt ház után négy forintot fizetett adóban.3 

Özv. Pandi Miklósné, Dévai György, özv. Kabós Tamásné, 
Vajda Boldizsár, Sándor János, Kulcsár János és Járai István 
részéről Varsolczon, továbbá Peres Zsigmond és Rá ton i István 
részéről Borzáson három telek,4 özv. Pandi Miklósné, özv. 
Erdőteleki Mártonné, Hídi Gergely, Járai István és Bideskúti 
Boldizsár részéről pedig Lecsméren, továbbá Peres Zsigmond 
és özvegy Peres Pálné részéről Horváton két jobbágyház,5 

1605-ben özv. Pandi Miklósné és négy társa részéről Lecs-
méren egy negyed telek adózott,6 Pándi János, Jánosné, Ker-
czegi Margit, Krasznai Pándi Pál és Péter 1630-ban Varsolcz 
falu «Apró nemesek részé»-hez tart igényt: János birtokai 
Báthori Katalin kezén voltak zálogképen. 

Pándi Pété rné Pipalyi Borbála egy jobbágyot az ehhez 
tartozó minden örökséggel Ilosván Beniczki Imrének adott zá-
logba; 1656-ban kötelezi magát, hogy Beniczkit vagy örököseit 
e birtokban nem háborgatja és egyúttal szavatosságot vállal.7 

1751 május 13-dikán Pándi Erzsébet — az ő szerencsétlen 
s boldogtalan állapotában a reá s félszeg elmével biró, néma 
testvérbátyjára Lászlóra maradt minden jussukat «Pándi neve-
zetű karasznai, varsolczi, leesméri, czigany vaay és borzási 
possessiokban» id. Mező Gyulai András s it'j. Mező Gyulai 
Andrásnak adja, hogy őket gondozzák.8 

1 Orsz. Lt. Gyf. Kápt. lev. cent. G. 12. — 2 ü . o., Km. conv. lad. 34. E. 
nr . 38. — 3 Dical. - 4 U . o . - 5 U. o. — U. o — 7 Szgy. — s Orsz. Lt. Kolozsm 
conv. N. R. A. fasc. J. nr. 4. .35 fiók). 
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Az ide tartozó családfa: 
Pánd i János 

— Csorna Zsófia 
Erzsébet László 

1751 1751 

1808-ban Pándi Erzsébetnek egy antiqua és egy nova 
jobbágytelke volt Krasznán. 

Pándi János 1753—1758., 1762-1704. és 1768—1771. 
somlyai elül járó. Egy Szatmári Pándy János 1805-ben kraszna-
vármegyei assessor, 1809-ben levéltáros s talán másik 1823-
ban tiszteletbeli aljegyző, 1824-ben alszolgabíró, 1831-ben 
táblabíró.1 Egy Jánost, a kinek «személyes nemessége van», 
gyalogosnak vettek föl a Somlyóról 1808-ban összeírt nemesek 
névsorába. 

P á n k i (Girolti Panky 1489).2 Talán egy Pankával. 
P á p a i . Pápai Mátyásné Csűri Katának 1621 deczember 

16-dikán Szakácsiban telke van.:! János, keszii nemest Szaká-
csiból írta ki Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos 
állítására. 1797-ben Mihály, szakácsii saját telkén lakó. egy-
házi adómentes nemes, István, tasnádi más telkén lakó, adózó 
nemes. Mihályt a fegyverfogható adómentes nemesek 1805-diki 
összeírásába is fölvették lovasnak. 

János és Gáspár 1660-ban a krasznai evang. reform, 
egyháznak egy aranyozott, ezüstfoglalatú kókuszdió-poharat 
adtak. 

P á r t o n y i Péter és János Nagyszegen 1741-ben homa-
giális esküt tettek.4 

P á s k a János (Juon) 1797-ben menyői gör. kath. pap. 
1805-ben Jánost és Simont (18 éves) gyalogosoknak vették 
föl a szeődemeteri fegyverfogható nemesek közé. Jánosról 
megjegyezték, hogy huszonöt éves «fiát állíttya». Paska Máté, 
szeődemeteri nemes homagiális esküt tett. 

1 Nagy I., IX. 107. — 2 Csánki. I. 575. — 3 Nagyv. Múz. Bit — 4 V. ö . 
Pap (Nagyszegi). 
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P á s k u j .Iákóh 1823-ban somlyai elűljáró. János 
1861-ben krasznavármegyei tiszteletbeli esküdt. 

Pást i István 1711 körül bürgezdi evang. reform, pap. 
P á s t y á n Pasztián Vonucz 1797-ben más telkén lakó, 

szeődemeteri adózó nemes, 1805-ben Pastyán János, szeő-
demeteri nemes homagiális esküt tett. Pástyán Tivadar (To-
gyer; 56 éves) és Gábor (30 éves), bajomi adózó nemeseket 
a fegyverfoghatók névsorában találjuk. Tivadarról megjegyez-
ték, hogy erőtlen. 

Pásztai . 1808-ban Vaján egy antiqua jobbágytelke van 
Pásztai nak. 

P á s z t o r Dániel 1841 1843. érmindszenti evang. refor-
mátus pap. 

Pásztói . E családdal először a Wesselénviek két, eddig-
elé ismeretlen tagjának, Lászlónak s Istvánnak társaságában 
találkozunk, a kiket 1461 május 18-dika előtt Paszthoi 
Hedvig és férje, Losonczi Dezső fia, János ügyvédeiknek val-
lottak.1 

Paszthohi Gergely evang. reform, pap Balázsházán, hova 
az 1633 febr. 3-dikán Tasnádon tartott közzsinat küldte.2 

Pávai . Péter 1745-től szamosújlaki, József 1786 és 1795 
közt lompérti, récsei, böősházi, 1796-ban krasznahorváti (itt 
az anyakönyvet kezdte vezetni, meghalt Zilahon), István 
1794—1809. ákosi, K. József, talán egy az imént említett Jó-
zseffel, 1794-ben szilágyszentkirályi evang. reform, papok. 
Istvánnal az 1797-diki összeírásban is találkozunk. 

P á z m á n . Panaszi. 1534-ben Panazi Pazman Péter Deés-
házi Péter fiának. Kis Lajosnak mostoha atyja és gyámja.3 

1543-ban Pazman Péter jobbágyai Újlakon (előfordul Vicsa és 
Monó között) 5, Menyőben 3, Kusalvon, Ököritón, Szeérben 
és Völcsökön 2—2; Adon (Diósad), Bogdándon, Böősházán, 

1 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. p 110. nr. 3. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 
630. 1. — :í Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. K. nr. 24. 
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Deésházán, Erkeden, Hadadon, Nagykorondon és Nagymon-
ban 1 1 kapu után adóztak; Nádasdon (előfordul Hadad és 
Lele között) még 1 kapuszámnyi adót sem tudtak fizetni; 
csak 1 bírót és 6 szegényt találtak itt Pázmány részén.1 — 
1544-ben e Péterről (egr.), mint özv. Kusalyi Jakcsi Jánosné 
Katalin második férjéről van szó.2 1548-ban hadadi job-
bágya. (mint szomszéd), újlaki és völcsöki jobbágyai jelen 
voltak a Mutos és Cseh birtokok határvonalának megállapí-
tása végett tartott tanúvallatásnál.3 Szeéri jobbágyait 1549-ben 
két kapuszámnyi adóval rótták meg.4 

1547-ben Panazi Pazman Farkas (Wolfgang) és nővére, 
Anna megidézik Jakcsi Mihályt, hogy adja ki néhai Jakcsi 
László beregvárm egyei Kászon város stb., középszolnoki Ku-
saly és Hadad városok a vámmal, Újlak, Völcsök, Vicsa, 
Böősháza, Ad. Szeér, Bogdánd, Korond, Nádasd, Horvát, Er-
ked. Nagyszeg, Benedekfalva, Köőd, Kelencze, Széplak, I)eb-
ren, Mojgrád, Kucsó, Udvarhely, Inó, mindkét Goroszló • és 
Görcsön javaiból a leánynegyedet, a mely őket az anyjuk 
által kötött szerződés alapján megilleti.5 

Valószínűleg ide való az a pár, előbb említett adat is 
Pa nászi ról. 

P e c s e l y i (?) Peczeli Zsigmond deákot 1430 január 
29-dikén ügyvédjüknek vallották Sándorházi Péter, Tamás, 
Simon és György,6 Benedek deákot 1400 júl. 23-dikán Hor-
váti Peres Tamás, Bécséi Gergely, Rátoni Mihály és Albert 
meg Keczeli Szele Márton, László és Balázs.7 

Pecheli (talán Paczali?) Benedek királyi ember.8 

P e g i o s ( ? ) Czikofalwi Pegios? Gáspár egyike vala azok-
nak, a kik. mint szomszédok, jelen voltak 1579-ben, a mikor 
Rátóti Gyulafi Lászlót a középszolnoki Köőd, Kelencze bir-

1 Dical. — 2 Lelesz, Act. an 1544. nr. 35. — 3 U. o. Metalium C. Kraszn. 
nr . 5. — 4 Dical. — 5 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 53. — Dl. Km. Prot . 
D. min . pag. 1U8. nr . 4. á thúzva . — " DL 36.392. Km. Prot. E. min. p. 95. 
n r 1. — s Ziehy-Okml. VIII 573 1. 
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tokba és Aranyosmező másként Aranyos-vára prsediumba 
akarták iktatni.1 

Pejri . Az 1603 febr. 16-dikán Dengelegen tartott evang. 
reform, közzsinat Pejri Bálintot talán a mi Keszinkbe? 
(Kessiensis) küldte papnak.2 

Pekr i . Csili. Pekry 1543, Chili Pekry 1544, Pewkry, Chili 
Pökri 1545, Pokri) 1547, Chili Pokri), Pekri), Pokry 1549, Chyli 
Pekry 1551, Chyli Pekry, Chili Pökri), Pökry 1553. Miklós és 
Pál nevű tagjai szerepelnek nálunk. 1543-ban Miklósnak 
akarja eladni Csaholyi Péter néhai Csaholyi Farkasnak, néhai 
Boldizsár fiának Pánit, Oláh-, Magyar- és Felső-Csaholy és 
még más, szatmárvármegyei birtokait, minek Csaholyi Gáspár 
és néhai Csaholyi Imre leányai Anna és Katalin nevében 
ellentmond Melyth Pál." Ő és neje (Csaholyi Boldizsár özve-
gye) Anna, mint Csaholyi Boldizsár gyámjai 1544-ben meg-
intik Csepei Nagy Ákos Ferenczet, hogy bocsássa vissza néhai 
Csaholyi Miklósnak, az utóbbi Boldizsár osztozó testvérének 
szatmárvármegyei részbirtokait, miket az említett Cs. Miklós 
özvegyétől, Magdolnától, mint a kit azokból hozomány illetett 
meg, zálogban bír; néhai Csaholyi Imre Oláh-, M.-Csaholy, 
Vén és szatmárvármegyei részbirtokait, miket szintén zálog-
ban bír.4 1545 márcz. 17-dikén Ferdinánd meghagyja a leleszi 
konventnek, hogy Miklóst zálog czímen iktassa be a legelői 
felsorolt birtokokba, de ellentmondanak.5 Miklós neje ellen 
Csaholyi Péter és György 1545-ben előadták, hogy első férje 
halála után nála maradtak a birtokokra vonatkozó összes 
levelek.6 A leleszi konventnek 1547 ápr. 8-dikáról kelt levele 
bizonyítja, hogy Miklós és neje meg Csaholyi Péter és leánya, 
Thardi Literátus Máténé Anna — saját vallomásuk szerint 
a középszolnoki M.-, ().- és K.-Csaholv, Zölcze, Pánit meg 

1 GKG. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 624. 1. — 3 GKG. A. fasc. I. III — 
4 Lelesz, Act. an. 1544. nr. 17. — r* A leleszi konvent je lentése F e r d i n á n d h o z 
ápr . 17-dikén — GKG A. fasc. II. — . « ü . o. 
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más, szatmárvármegyei jószágokra nézve fogott bírák útján 
barátságosan megegyeztek,1 de a Pewkryek és Csaholyi Péter 
júl. 21-dikén is kiegyeztek, minek alapján Miklós jelentette, 
hogy a birtokot átadta Csaholyinak, nov. 8-dikán is Miklós 
és Csaholyi Péter egyezkedéséről értesülünk,2 Csaholyi Péter 
fiának, Ferencznek egyik szolgája ura nevében tiltakozott az 
ellen, hogy atyja, Péter bármi egyezségre lépjen Miklóssal a 
fenti birtokokat illetőleg.3 Miklósné Bánfi Annát 1551 febr. 
3-dikán is perelték, hogy nem akarta visszaadni az első férjé-
től visszamaradt javakat.4 Ügyvédje új ítéletet kért Csaholyi 
Ferencz ellenében. Ezért 1552 jún. 4-dikén meghagyják a 
leleszi konventnek, hogy Gsaholyit idézze meg,5 a ki 1553 
aug. 17-dikén is, mint felperes áll szemben Miklósnéval az 
ismert birtokok ügyében.6 Miklós és neje, az előbb jelzett 
egyezségek daczára még 1547-ben elfoglalták Tardi Máté 
deákné Csaholyi Anna szatmárvármegyei birtokait és ennek 
5000 forintot meghaladó kárt okoztak. Ezért a leleszi konvent 
Ferdinánd április 30-diki parancslevelére törvény elé idézte 
Miklóst.7 E konventnek 1548 júl. 31-dikén kelt levele szerint 
Kőrösy Albert deák mint a most említett Tardi Máté (de 
Thard) deák embere Csaholyi Anna Máté deák félesége meg-
bízottja tiltakozott, hogy bár Pekry Miklós és Anna asszony 
közt fogott bírák utján egyezés jött létre, mégis Miklós el-
fogatja embereit, megszegi a békességet.8 1549-ben Miklós és 
neje idézik meg Tardi Literátus Mátét és nejét, a kik szintén 
nem tartották meg azon kölcsönös szerződést, a melyben 
amazokat örököstársaiknak fogadták néhai Csaholyi Farkas-
nak már említett M.-, ().-, K.-Csaholy, Pánit, Zölcze és más 
szatmárvármegyei birtokaiban meg összes ingóságaiban/' 

1 GKG. A. fasc. II — Lelesz, Act. Bercs. fasc. 37. nr. 26. (prot. X. pag. 47.) 
Kelet nélkül — 2 GKG. A. fasc. II. — 3 U. o. C. fasc. XIX. — 4 U. o. A. fasc. II. — 
5 A leleszi konvent je lentése Újlaki Ferencz , magya ro r szág i he ly tar tóhoz 1552 
j ú n 23. — GKG. A. fasc II — 6 U. o. — 7 U. o. 8 U. o. - !> Lelesz, Act. 
an. 1549. fasc. 5. nr. 51. és fasc. 1. nr. 31. 
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1549-ben Miklós magyarcsaholyi jobbágyait öt, 1554-ben egy, 
1549-ben a panitiakat két, a középső- és felső-csaholyiakat 
egy-egy kapu után rótták meg adóval; 1554-ben utóbbi két 
faluban Pekri helyén Sulyok Ferencz és Csaholyi Ferencz 
fordúlnak elő. 1549-ben. ugyancsak Miklós részéről egy sze-
gényt jegyeztek föl Zölczén.1 1553-ban Miklósné Anna meg-
idézteti Ártánházi Bornemissza Boldizsárné Annát a magyar-
csaholyi vámház elfoglalása miatt.2 

1545 ápr. 13-dikán a váradi káptalan tanúsága szerint 
Csaholyi Péter kijelentette, hogy megsemmisít minden ítéle-
tet, melyet Pewkry Pál állíttatott ki, ha mindjárt ő maga 
kötelezte is le magát, és tiltakozik az ellen, hogv birtokait 
elvegyék.3 Melit György a saját, neje, Csaholyi Anna meg 
Horvát Miklósné Csaholyi Katalin nevében tiltakozik az ellen, 
hogy Chili Pökri Pál megvegye vagy bármi úton megszerezze 
Csaholyi Gáspártól a M.-, ().-, K.-Csaholy, Zölcze, Pánit meg 
más, szatmárvármegyei részbirtokokat.4 Pál és Bornemissza 
Boldizsár számára Csaholyi László, Gáspár és György vallo-
mást tettek a csaholyi részbirtokról és az itteni kúriáról, 
továbbá az oláh-, magyar-, felsőcsaholyi, paniti és zölczei 
meg egy szatmárvármegyei részbirtokról. De 1553-ban Székely 
Lászlóné Zoltán Katalin és Chepei Akos Ferenczné Vetési 
Piroska megintik a fenti Pökri özvegyét, Katalint, meg özv. 
Bornemisszánét ama vallomások érvénytelenítésére.0 

Pelbárrti György, Máté fia Jakab, János íiai: Ambrus 
és Mihály meg Mindszenti András fia János, Bálint íiai: 
László és Miklós számára 1418-ban vizsgálatot tartottak Szent-
királyi Jakab fia István, Miklós fia György, Péter fia Ernő 
(Erne), Simon fia Leusták és Simon ellen a Szent-Király 
birtok határában elfoglalt földekért.0 Lehet, nem is külön csa-
Iád, hanem a Mindszenti család tagjai. 

1 Dical. — 2 Lelesz, Act. an. 1553. fasc. 2. nr. 10. — a GKG. A. íasc. II. 
* Lelesz, Act. an. 1545. nr. 42. — 5 U. o. Act. an. 1553. fasc. 1. nr. 32. — 6 U. o., 
M. 84. f. 18. nr. 58. 
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Pe le i István, a Miklós fia, 1352-ben elősorolja András 
mester, az Endre fia, külső-szolnokvármegyei alispán s négy 
szolgabíró előtt — a mint ezeknek Szeődemeteren kelt levele 
mondja, hogy ellene az Ábrahám fia Pál minő hatalmas-
kodást követett el.1 

János fiai: András és Mihály azok között voltak, a kiket 
1450 júl. 26-dikán Szentkirályi Imre a maga és rokonai nevé-
ben eltiltott Szent-Király birtok elfoglalásától.2 

György, Benedek és Gergely tanúk a Csaholviaknak 
Tasnádszántón elkövetett erőszakoskodása ügyében.3 

Pelee-i (?) Albert jobbágyai 1475 körül 13 forint adót 
fizettek.4 

Imre királyi emberül volt kijelölve 1493-ban, a mikor 
Ilosvai Jeromost Girolt és Ilédtelke birtokok felébe iktatták.5 

Egy Imre neje K. Kémeri Erzsébet 1532." 
1520-ban nemes Peley Fülöp és Szunai István átadták 

Keszi részbirtokot Szodorói Ungvári Péternek.7 

1543-ban Ferencz pelei jobbágyait hat, a mindszentieket 
s a Péter pelei jobbágyait két-két kapu után.8 1549-ben Fe-
rencz mindszenti és pelei jobbágyait három-három, a Péter 
pelei jobbágyait másfél kapu után rótták meg adóval. Ugyan-
csak 1549-ben utóbbi helyen följegyeztek a Péter részéről két 
nemesi udvarházat is.9 1547-ben Albert Pele és Mindszent 
birtokainak felosztása tárgyában Kávási Györgyné Szunai 
Adviga, Pelei Elena, Paczali Farkas János és Pelei Péter meg-
intik Pelei Ferenczet.10 Ekkor ez (nemes Pelei Ferencz) is 
meginti Mindszenti Gencsi Imrét és Lászlót, hogy adják ki 
azon okleveleket, a melyek a fenti Pelei Pele és Mindszent 
részbirtokaira vonatkoznak.11 

Az ide tartozó családfa: 

1 Zichy-Oktár, II. köt. 479—480. lap. — 2 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min . 
p. 113. n. 4. et 5. — 3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 E m ü I. k. 178. 1. — 5 Lelesz, Stat. 
I. 76. — o Szgy. — 7 Lelesz, Prot . 5. fol. 104. an. 1520. — 8 Dical — 9 Dical. 
10 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 1. nr . 32. — 1 1 U. o. fasc. 2. nr. 27. 
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Pelei György 
I m re Albert 

Fe rencz 1547 Elena Erzsébet Katalin 
Paczali Fa rkas J á n o s 

1547 
Peley Péter 

1547 

1548-ban Pétert és Gáspárt (egr.) beiktatták a közép-
szolnoki Pele részbirtokba,1 ez utóbbinak pelei jobbágyai 
egy kapu után adóztak 1570-ben, a mikor még a Pelev 
Ferencz özvegyének a jobbágyait rótták meg adóval, még 
pedig Balázsházán három, Pelén két kapu után.2 1585-ben 
Ferencznének mindszenti jobbágyai tanúskodnak a Genesi 
Miklós másként Genesi Csöghy Miklós, Gencsi László íia 
részére Szeődemeteri Kenesv János ellenében Mindszenten 
tartott nyomozásnál.3 (Giróii özv. Pelei) Ferenczné, Csoma-
közi Julianna mindszenti jobbágyai 1586-ban is jelen voltak, 
mikor Ladmóczi Horváth Jánost, Bönyei Ferencz girolti bir-
tokrészébe akarták beiktatni.4 

Pelei Pelev Gáspár 1570—1586. közt királyi emberül 
jelölve, majd (1584-től) középszolnoki alispán.5 Neje Mind-
szenthi Sára. Peley Gáspár 1588-ban többedmagával pert in-
dít Ladmóczi Horvát János ellen Bőnyei Ferencznek közép-
szolnoki Girolt, Mihályfalva és Újnémet birtokaiért, de Bá-
thory Zsigmond Ítélete szerint csak 300 magyar forinttal, Mi-
hályfalva és Girolt ötödével s Újnémet felével elégítik ki őt 
és társait." 1604-ben Peley Gáspárné pelei jószága két rótt 
ház után négy forintot fizetett adóban.7 

Peley Ferencz 1674 előtt zálogba vett Pap Istvántól egy 
szakácsii jobbágyot.8 1674 márcz. 16-dikán Peley Fereneztől 
egy jobbágyot Szakácsiban e Pap István íia, szintén István 
számára foglal vissza két középszolnoki hites megyebíró.9 

1689 febr. 28-dikán Peley Gábor jobbágyai tanúskodnak egy 
szakácsii jobbágy marháiról tartott vizsgálatnál.10 

1 Lelesz, Stat. P. 123. — - Dical. — 3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 U. o. — 
5 U. o — Lelesz, Stat. H. 50. — Gencsi-lt. nr . 825. — ,J Szgy. és Nagyv. 
Múz. Bit. e. — " Dical. — s Nagyv. Múz. Bit. e. — ,J U. o. — 1 0 ü . o. 
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Pelei Miklós de Érmindszent 1781-ben homagiális es-
küt tett. 

1797-ben a család tagjai Ér-Mindszenten, Balázsházán, 
Zölczén, Szamosújlakon főbb, Kelenczén főbb és kisebb, Ha-
raklányban, Fürményesen, Újnémeten, Szakácsiban, Kis-Dobán, 
Oláh-Gsaholyban és Czigányiban kisebb birtokosok. 1805-ben 
Zsigmond, monói és Lászlóné, sz.-újlaki adómentes nemesek 
lovas, fegyveres, vagy gyalogos állításával járúlhattak a haza 
csöndességben tartásához. 1806-ban Lászlónak egy lakott 
antiqua jobbágytelke volt Ippon, 1808-ban Vaján egy antiqua 
jobbágytelket bírt Peleiné. Mihály 1803—1806., László 1804-
ben, Farkas 1815—1824. közt assessor, utóbbi 1821—1830. 
közt mint táblabíró van említve Közép-Szolnok vármegyében. 
A Mihály (Érmindszenti) fia La jos, a kinek neje Legényi-leány.1 

Lajos 1823 1829. tiszteletbeli aljegyző (1828-ban a zilahi ma-
gistratusban főjegyző), 1827-ben h. szolgabíró, 1829 és 1845 
közt főszolgabíró, 1835 és 1847 között táblabíró, 1841-ben 
követ (táblabíró), 1848- 1861 első alispán Középszolnok vár-
megyében. 1865- 1867 középszolnokvármegyei országgyűlési 
képviselő (Zsibó), Lajos 1871-ben középszolnok-, 1876-ban 
szilágyvármegyei árvaszéki ülnök. 1837-ben Peley nemes bir-
tokos Borzován és Pósán.2 

Lajos, alispán gyermekei: Móricz, Kálmán s négy leány.3 

Mór 1871 1875. középszolnokvármegyei (hadadi járás), 1876-
ban szilágyvármegyei szolgabíró. 

Nagy Iván, Lajoson kivül még Istvánt s Esztert említi, 
mint szilágysági birtokost.4 

P e l e n i Pál 1492-ben a Losonczi Bánfi Mihály ügyvédje, 
ennek a rokonsággal — krasznavármegyei birtokrészek iránt 
indított pőrében.5 

P e l e s z a r v a d i . 1445-ben birtak Hatvanban is.° 1455-ben 

1 Nagy I., IX. 204. - 2 Hodor K. Doboka, 523 és 537. 1. 3 Nagy I., 
IX, 204. — 4 U. o. 205. — 5 Orsz. Lt. G Csánki, I. 575. 
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nemes Pele Zarvadi Tamás elzálogosítja a középszolnoki 
Pele-Szarvad részbirtokát 25 arany forintért Fekete Pál- és 
Mátyásnak.1 1543-ban a Peleszarvadi Imre jobbágyait három, 
a László özvegyének itteni jobbágyait pedig egy kapu után 
rótták meg adóval.2 

Pe le ske i . Pelezkei László íia, István egyike ama szom-
szédoknak, a kik, mint tanúk 1388-ban bizonyítják, hogy 
négy birtok (Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza) Aranyos 
várához tartozik.3 

Pelte . Hethesi Pelte (Pete) László férje Kapi András 
leányának Annának 1615.4 

Percze l . 1808-ban Győrtelken tíz antiqua és tíz nova 
jobbágytelke volt Pertzel Antal «kapitány»-nak. 

P e r e c s e n i . Perecseni (de Pereche) Pál 1424-ben esküt 
tett le a leleszi konvent előtt ötvened magával a Deésházi 
Menyői László érdekében s a Kusalyi Jakcsok ellen.5 

1459 jún. 27-dikén Perecheni Gáspár, plébános (presbyter) 
zálogba veszi Csomafái Páltól, ki többek nevében szerepel, 
Kémer, Doh birtokokat meg a Somos és Domoszló prsediu-
mokbeli birtokokat 20 arany forinton.6 

Perecseni István egyike azoknak, a kik 1690 október 
30-dikán Zilah város javára 600 magyar forintot kértek köl-
csön Olasz Ferencz, somlyói főkapitánytól :7 1696-ban zilahi biró. 

P e r e c s e n i o láh ek l éz s ia . 1808-ban Perecsenben két 
nova jobbágytelke volt az oláh eklézsiának. 

P e r e s . Rendszerint Horváti (1422), egy ízben Paczali 
(1431), legutoljára Szopri előnévvel találjuk. Sűrűn szerepel-
nek (a tizenötödik századtól) a Horvátiak.8 

1422-ben (kétségkívül Horváti) Peres Miklóst a kraszna-
vármegyei Szalvatő és Mátyás-Horváti birtokokba iktatták.9 

1 Lelesz, Prot . 4. fol. 40. an. 1455. — 2 Dical. — Wl. — 4 GKG. A. 
fasc. VII. — 5 Szgy. — G Dl. 36,392. Km. Prot. E. min . pag. 53. nr. 2. — 7 Orsz 
Lt. Km. conv. fasc. O. nr. 2. (27. fiók). — 8 Csánki, I. k. 575. 1 — 9 Hazai Okml. 
V. k. 210—218. 1. 
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1450 febr. 12-dikén a kolozsmonostori konvent ügyvéd-
valló levele szerint Horwathi Peres Tamás s Iphi László 
Kémeri Miklós mestert, Bylgezdi Gergely deákot, Zeechi Ta-
mást és Andrást, Sárándi Jakabot, Moni Jánost, Bwdai Tamás 
deákot, Ráthoni Bwda Györgyöt, Háthoni Chobod Andrást, 
Forgách Istvánt és Bácz Jánost (ippi) stb. ügyvédjeiknek 
vallják.1 1459-ben Tamást Haraklányi Demeter, Haraklányi 
János és Haraklányi Áron László.2 október 8-dikán (Hor-
wathi Peres) Tamást és Lászlót Ippi László.3 Jún. 3-dikán 
(Horwathi Peres) László és Ilosvai István deák megszüntetik 
azon perüket, a melyet Tasnád városért folytattak és egyez-
ségre lépnek. Peres megbizottjaként testvére, Tamás szerepel.4 

1400 júl. 23-dikán (Horwathvi Peres) Tamás ügyvédjeiül Bá-
lyoki Szilvesztert, Adi Barla deákot, Zyrmai Kristófot, Peczeli 
Benedek deákot stb. vallja.5 Ót (Horwathi Peres Tamást) 
pedig Bátoni Lőrincz, Bátoni Szabó Antal meg Rátoni Ber-
talan és íia, János,6 1401 aug. 18-dikán Keczeli Szele László 
és Márton." Aug. 12-dikén Rathoni Albert Horváti Peres 
László nevében a királyt a krasznavármegyei Horwáth birtok 
(Sereden szomszédságában) eladományozásától, Tóth Istvánt 
annak elfoglalásától tiltja.8 1400 nov. 13-dikán (Horwathi 
Peres) Tamást és fiait Tormafalva birtok elidegenítésétől 
Szentannai Tót István a maga és fiai: György, Miklós, Albert, 
Balázs nevében óvásképen tiltja.9 

A Horváti Peresek (László, a kinek Péter, János, András 
testvérei; János és Péter, a László fiai) 1409 ápr. 10-dikén 
tiltakoznak, hogy a király az ő Thormafalva másként Má-
tyásülése birtokukat (Horwáth tartozéka) Szentannai Thóth 
Mihály, Marton. István. Miklósnak adományozza.10 A kolozs-

1 Dl. 3(3.391. Km. Prot . C. min. pag . 104. nr. 8. — 2 1)1. 36.392. Km. Prot . 
E. min . pag. 32. nr. 1 — :í U. o. min pag. 62a. nr. 1. 4 U. o. p. 46. nr. 1. 
5 U. o. p. 95. nr . 1. — 6 U. o. p. 98. nr. 1. 7 U. o. p. 129. nr . 4. — 8 U o. 
p. 129. nr. 1. — 9 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min. p. 6. nr. 1. — 1 0 Dl. 36.394. 
Km. Prot. G. p. 12 n r 1. 
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monostori konventnek 1475. nov. 9-dikén kelt tiltó levele 
szerint Horváthi János a királyt a Tormav? János birtoká-
nak a krasznavármegyei két Seredennek 1 s a Tóth István 
birtokrészeinek Szele Márton részére leendő eladományozá-
sától tiltotta.2 

Az itt szereplők:3 

1. H o r w á t h i Peres T a m á s 2. Zent-Annai Thotl i Miklós 
László Péter András J á n o s István 

G v ö r n v — Kechei Orsolya, 
| Rechei Péter leánya 

(Horváthi Pewrews) Tamás és László 1464 szept. 1-sején 
a kiküldendők között szerepelnek Pocsi Péter krasznavár-
megyei Dédáes birtokának új határjelekkel való ellátásához.4 

1467 jan. 9-dikén Tamás és neje, Ilona, László meg Sarmasági 
Klek megegyeznek az egymáson elkövetett hatalmaskodást illető-
leg.5 László ellen 1471-ben vizsgálatot tartottak azért, mert 
másokkal — elvett nyolez ökröt Báthori Miklós és Domonkos 
perecseni jobbágyaitól, a mikor ezek a nagyfalusi vásárról 
mentek haza.6 1471 máj. 9-dikén néhai Horwath-i (hihetőleg 
Peres) Tamás fiai: János és András; a Horváthi Peres Mik-
lós fia László; a Péter fia László a királyt a krasznavárme-
gyei Horwáth és Paliczka birtokok (a Peres László jószágai) 
eladományozásától, Parlaghi Mihályt s nejét Basillát pedig 
ugyanazok fölkérésétől tiltják.7 Ugyanekkor a fenti János és 
András ugvancsak a fenti Lászlót, a Miklós fiát bizonvos 

7 J 

krasznavármegyei Horwáthi részek elfoglalásától tilalmazzák.8 

1476 június 18-dikán Mátyás király meghagyja a kolozsmo-
nostori konventnek, hogy Horwathy Perews János Horvát és 
Paliczka krasznavármegyei birtokait lássák el új határjelek-
kel;" okt. 30-dikán Horwáthi Peres János a maga, Cseh Ta-

1 1476-ban is van itt részök. ^Csánki, I. k. 588. lap.) — - Dl. 36.404. Km. 
Prot. p. 126. nr . 1. — 3 U. o. p. 129. nr. 1. — 4 Dl. 27.679. — 5 Dl. 36.393. Km. 
Prot . F. min. pag. 12. nr. 2. — 6 Lelesz, B. 184. f. anni 1471. nr. 7. — ~ Dl. 
36.393. Km. Prot. F. min. p. 84. nr. 1. — 8 U. o. p 84. nr . 2. — 9 1)1. 28.866. 

Dr. PF.TRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 18 
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másné Anna és Ippi János nevében szintén ellentmond annak, 
hogy a kolozsmonostori konvent be akarja iktatni Újlak, Ma-
iadé és Szoros birtokokba Parlagi Györgyöt és Károlyi Jánost.1 

1489 márcz. 6-dikán vizsgálatot tartanak Mátyás király pa-
rancsára, hogv Horváthi Peres János sógorát. Mihályt, előze-O " J > 

tes megfontolással gyilkolta-e meg, vagy utóbbi megtámadta-e 
előbbi házát.2 

1487 márcz. 9-dikén János íia András 100 arany forin-
ton eladja krasznavármegyei Horvát, Alsó-Paliczka birtoko-
kat és Felső-Paliczka birtokrészt Keczeli Szele Mártonnak,3 

1492 szept. 27-dikén Horwathi Peres fiai, János, András 
a kolozsvármegyei Bathaháza pusztát a középszolnoki Sán-
dorházán levő birtokaikért a Sándorházi fiuknak (György, Pál 
s János) vallják.4 

1508-ban egy Tamás (Th. Peres de Horwathy) király-
biztosul volt jelölve Ilosvai Görbeth és T. Cheh sérelmeinél.5 

1546-ban H. P. Gáspár (egr.) meginti néhai Peres János fiát, 
Pált, hogy vegye fel ama költségeket, mikkel hozzájárult volt 
Felső-Paliczka birtok visszaszerzéséhez, az őt megillető bir-
tokrészt pedig bocsássa vissza.6 

1548-ban a kraszna vármegyei Alsó-Sereden és Felső-
Sereden részbirtokokat (Horwathi Peres) Gáspár kapja hű 
szolgálataiért,7 a ki 1549-ben mint Haraklányi Miklós meg-
bízottja szerepel azon perben, a melyet utóbbi egy, a Ha-
raklány birtokához tartozó földrészért folytat özv. Vajai 
Borzási Györgyné Borbála és fia, Miklós ellen.8 Panaszt is 
emel Haraklányi Miklós nevében ellenök, mert elfoglaltak 
és bevetettek Haraklányi Vártelek birtokán és nyirsidi birtok-
részén tizennyolcz hold szántót. Az országbíró helyszíni vizs-
gálatot parancsol.9 Ugyanekkor Ferdinánd király Horwathi 

1 Dl. 29.839. — 2 Dl. 29.864. — 3 Dl, 27.728. 4 Dl. 3(i.398. Km. Prot. M 
min . p . 91 nr. 1. — 5 Szgy. — ö Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 1. nr. 46. -
" Nemz. Múz. Becski-lt. — 8 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. B n r 60. —. 9 U. o 
II n r 1. 
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Peres Gáspárné Anna és Varsolczi Ferencz kérésére meg-
idézteti özv. Börzási Györgyné Borbálát meg fiait: Miklóst 
és Ferenczet bizonyos oklevelek kiadása tárgyában. Ezen 
oklevelek között vannak olyanok, a melyekkel Kémeri Mik-
lóst és utódait beiktatták Varsolcz birtokba meg olyan ado-
mány-, osztály-, valló- és kiváltságlevelek stb., a melyek Lecs-
mér, Zálnok és Csalános birtokokra vonatkoznak. Mindezen 
iratokat Kémeri Raphael fia, Mihály bizta Borzási György 
őrizetére, kinek halálával a megidézettek kezébe kerültek. 
Az alpereseket megidézték.1 1550-ben Horváthi Peres Gáspár 
(egr.) megidézi id. Peres Pált, a ki a krasznavármegyei Felső-
Paliczka birtokot köteles lett volna két egyenlő részre osztani.2 

1549 előtt Horwathi Perews Pálra bízta Nagyfalusi Lo-
sonczi Bánfi Gáspár Valkó várának kapitányságát és nagy-
falusi udvarházának ispánságát, miknek jövedelmeit egy évig 
szedte fel Peres, de azokkal sem Bánfinak, sem pedig ennek 
halála után özvegyének, Jaxith Annának be nem számolt, a 
miért is az özvegy megidéztette Peres t .Horvath i Peres Pál 
jelen lehetett, mint szomszéd. Varsolcz határának 1549-ben 
elrendelt megjárásánál.4 1553-ban a Peeres Pál horváti job-
bágyait kilenczedtel, a paliczkaiakat egy, a Gáspár horváti 
jobbágyait harmadfél, a paliczkaiakat két kapu után rótták 
meg adóval.5 Pál 1588-ban szintén mint szomszédos birtokos 
volt jelen, a mikor Kövesdí Sarmasági Miklóst a krasznavár-
megyei Récse birtokába iktatták.6 1590-ben mint nemes sze-
mély bizonyítja, hogy per folyik özv. Báthori Elekné Jakcsi 
Anna és Aszalós Tamás között.7 

1570-ben Horváti Peres János,8 1587-ben Peres Gergely 
krasznavármegyei alispán,9 utóbbi ez évi márcz. 12-dikén 
jelen volt Maróti Nagy Mihály végrendelkezésénél.10 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 20. U. nr . 1. — 2 Lelesz, Act. an. 1550. fasc. 2. 
nr . 47. — 3 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 35. Y. n r . 11. — 4 Lelesz, Metalium C. 
Kraszna nr . 1. — 5 Dical. — 6 Orsz. Lt. Gyf. káp t . lev. cent. G. 12. — " Wl. 
1592. évszámnál . — 8 Nemz. Múz. Becski-lt. — 9 U. o. — 1 0 U. o. 

18* 
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1604-ben Peres Zsigmond és özv. Pálné részéről Horváton, 
továbbá özv. Pandi Miklósné, özv. Erdőteleki Mártonné, 
Hídi Gergely, Járai István és Bideskúti Boldizsár részéről 
Lecsméren két jobbágyházat. 1605-ben Horváton csak özv. 
Peres Pálné részéről háromnegyed, Peres Zsigmond részéről 
egy jobbágyházat,1 Peres Zsigmond és Bátoni István részé-
ről Borzáson, továbbá özv. Kabós Tamásné, Vajda Boldizsár, 
Sándor János. Kulcsár János, Járai István, özv. Pandi Mik-
lósné és Dévai György részéről Varsolczon három telket 
adóztattak meg.2 1605-ben Zsigmond és öt társa részéről 
másfél telek adózott Ippon.3 1630-ban Zsigmondnak is joga 
volt Varsolcz falu Apró nemesek részé-hez.4 1631-ben Horváton 
(Kraszna vármegyében) lakik.5 A krasznahorváti evang. reform, 
papnak csupán jó akaratából s tetszése szerint fizetett. 

1667-ben aug. 1-sején Peres István, mint királyi előttemező, 
szerepel két lompérti jobbágytelek elzálogosításánál.6 1683-
ban (Peres István de . . .) Sarmasághi Erzsébet második ura.7 

Alsószopri Peres Jánost Középszolnok vármegye 1750 
tájt a szopri Lonkán levő hidakra való felügyeletért és egyéb 
szolgálataiért fölmentette az adózás alól.8 Peres János, alsó-
szopri lakos. 1757 jún. 8-dikán Közép Szolnok vármegyétől 
nemesi bizonyítványt kap.9 1797-ben Illés más telkén lakó, 
alsószopri adózó nemes, 1805-ben Jánost gyalogosnak vették 
föl az alsószopri adózó nemesek névsorába. Homagiális esküt 
is tett. 

P e r é n y i János férje 1478-ban Csáki Ferencz leányának, 
Magdolnának.10 

Pál fia Pál azok között volt, kiknek érdekében 1483-ban 
vizsgálatot tartottak Körösi Zsigmond ellen egy Sámson bir-
tokbei i föld lefoglalása miatt.11 

1 Dical. 2 ü . o. — 3 U. o — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 Szgy. — 6 Gen-
csi-lt. nr. 30. - 7 Szgy. — 8 Szv. lt. Középszolnoki 1744 1761. évi Protocoll., 
124. 1. — 9 V7. Test. 27. 1. — 1 0 Lelesz, P. 186. f. anni 1478. nr. 23. — 1 1 U. o._ 
B. 216. f. anni 1483 nr . 1. 
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1491-ben Pyriny Simon és Szántói Bekes László egyez-
séget kötnek a középszolnoki Szántó, Szilvás, Hídvég, Zölcze, 
Magyar-Csaholy, Szarvad, Közép- és Felső-Csaholy, Kávás, 
továbbá más szatmárvármegyei birtokbeli leánynegyedeket 
illetőleg.1 

Pereni Margit Somi Gáspár neje. (1526 előtt).2 

1555-ben Peréni János fiai is támaszthatnak jogot Drágfi 
(iyörgy középszolnoki Cseh, Horvát, Sülelmed, Ardó, Böősháza, 
Udvarhely, Inó, Széplak, Egerhát, Czikófalva, Debren, Görcsön, 
Mono, Vicsa, Kis- és Nagy-Babocza, Nyíres, Bhedefalva, So-
mos, Bikácza, Felső-, Alsó- és Középső-Várcza, Győrtelek, Szél-
szeg, Aranymező, Kozla, Csokmán, Tóhát, Köőd, Kelencze, 
Náprád, Kis- és Nagy-Goroszló, Kucsó, Paptelek, Bréd és Mojg-
rád birtokaihoz, a mi kitűnik abból, hogy ezek ellen is tilta-
koznak Kusalyi Jakcsi Mihály fiai: Boldizsár, Mihály és 
András.3 

1588 júl. 18-dikán Prinyi László szemrehányó levelet írt 
Károlyi Mihálynak valamely jobbágy miatt; mindegyik a 
magáénak tartotta, Károlyi «csatával küldött» érte, Perényi 
többek közt így ír: «Ha kegyelmed nem hagy Hatvanba 
vaionom (így), hiszem megengedi kegyelmed, Malomfalván 
hogy ihassam az Marusnak tiszta vizét».4 

P e r g e r József 1790-ben somlyai adózó. 
P e r j é m e s l . Szakácsi Peryemesi Pált 1441 máj. 4-dikén 

ügyvédjüknek vallották Nagydobai Csízér Mihály és Benedek; 
Csete Benedek és Gergely; Nagydobai Benedek és íia Illés; 
Nagydobai Márton és fiai: Illés, Benedek és Pál; Kakas Máté; 
Kisdobai Gergely és Bécséi Gergely.5 1474 jan. 17-dikén a 
néhai Vitéz Domonkos és Simon után maradt és a néhai 
Zakachi Peryemes Pál fiaitól: Jánostól, Antaltól és György-

1 Nemz. Múz. Becski-lt. — - Orsz. Lt. Km. conv. Prot . Ol. 36.402. p. 290. 
nr. 1. — 3 GKG. A. fasc. XX. — 4 Gr. Károlvi-lt III. 453. 1 — 5 Dl. Km. Prot . 
AB. min. pag 66. nr . 1. 
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tői visszaváltott szilágyszegi birtokrészeken megegyeznek 
Bideskúti Kún János utódaival Szilágyszegi Buda György 
utódai.4 

Mátyást (M. Perymessy de Zakachy) 1514-ben tanúnak 
jelölik L. Kaplyon Dénes zálogbirtokainak visszaváltásánál.2 

151(5 előtt (Perinesi Mátyás) pert folytatott a Szakácsi határán 
megtámadott és innen hatalmasul elhajtott marháiért az 
erdélyi püspök csögi jobbágyai ellen.3 1533-ban (Szakácsi 
Peryemesy Mátyus) Közép-Szolnok vármegye alispánja.4 

Zakachy Peryemessy Máté, mint Drágfi Gáspár ügyvédje 
szerepel abban a perben, melyet ez 1533-ban Kusalvi Jakcsi 
Mihályival folytat.5 1543-ban (Peryemessy Máté) özvegyének 
szakácsii jobbágyai négy kapu után adóztak.6 1570 június 
29-dikén Perjenessy Máté igaz örököseinek és ivadékainak 
állítják magukat: Szénássy Bálint és István, Gencsi János, 
Csűri (Chyuwry) István, Akosi Újnémethy István, özv. Szent-
királyi Istvánné Kaplyon Margit, özvegy Szénássy Lászlóné 
Kaplyon Erzsébet, özv. Akosi Mihályné Szénássy Dorottya, 
utóbbinak Borbála és Petronella nevű leányai, özv. Akosi 
Jánosné Papfalvi Apollónia s leánya Erzsébet s ellentmon-
danak, mikor Serédy István kapitányt a szakácsii birtokba 
ak árják beiktatni. Állításuk igazolására a fejedelemtől egy évet 
kapnak.7 (János Zsigmond fejedelem 1570 november 4-dikén 
Gyula-Fehérvárt kelt levelével néhai Perjenessy Máté e bir-
tokát Serédi Gáspárnak, a Nagyfaluban levő fejedelmi hadak 
kapitányának ajándékozta).8 

Perjemessy másként Hasas Ilona özv. Kispaczali Deák 
Jánosné ellentmond 1584-ben, mikor Csűry Istvánt és Gencsi. 
Jánost szakácsii jószágukba akarják beiktatni." 

P e r n e s z ! . 1549-ben Pernezy Imre sarmasági jobbágyait 

1 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min . p. 171. nr. 2. — 2 Szgy. — 3 Gencsi-l t . 
nr . 831. — 4 Nagyv . Múz. Bit. — 5 GKG. C. fasc. XII. — 6 Dical. — 7 N a g y v . 
Múz. Bit. — « U. o. — !> U. o. más. 
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nyolcz, a kövesdieket és szigetieket három-három, a derzsi-
daiakat, girókutaiakat és oláhkövesdieket egy-egy kapu után 
rótták meg adóval, továbbá az ő részén Alsó-Szopron két 
szegényt, Kis-Korondon egy szervitort és két pusztaházat, 
Tulsó-Derzsidán egy szegényt és egy puszta házat találtak. 
Ugyanezen évben Perneszi(?) Bertalan, szentkirályi egytelkes 
nemest 25 dénárnyi adóval rótták meg.1 1553-ban Pernezy 
Imre ippi jobbágyait három kapu után adóztatták meg.2 

Osztopúni (Oztopani) Pernezy Anna, előbb Hunyadi 
Losonczi BánfFy György, majd az Apanagyfalvi Apaffy István 
özvegye 1588 jún. 24-dikén, mint szomszédos birtokos jelen 
volt, a mikor Kövesdi Sarmasági Miklóst a krasznavármegyei 
Bécsé birtokába iktatták.3 

Allorjai báró Apor Péter följegyzése szerint Goroszlónál 
eseti el többek között Perneszi Farkas is.4 

Osztopáni Perneszi Gábor 1606-ban (okt. 11.) Középszolnok 
vármegye főispánja és kővári kapitány.5 

Pes te s i . 1556-ban a kolozsmonostori konvent följegyzi 
a Pestessi Máté és krasznai Pándi János ügyében tartott tanú-
vallomásokat.0 Pestessy István, Cseh vára igazgatója, tiltako-
zik Gyulafi István és László nevében az ellen, hogy Báthori 
Zsigmond 1584 nov. 6-diki parancsára be akarják iktatni 
Zsombori Lászlót egy böősházi birtokrészbe.7 

Pest i Mihály 1701-től ákosi, János 1762-ben lecsméri, 
1770-ben szilágyszentkirályi, József 1786-ban érkávási és ér-
mindszenti ev. ref. papok. Sámuelt gyalogosnak vették föl a 
Bagos községből 1808-ban összeírt adózó nemesek névsorába. 

Pete . L. Pelte. — Pethe Ferenczczel már Szilágy-Somlyó 
történetében találkoztunk.8 

1 Dical. .— - U. o. — 3 Orsz. Lt. Gyf. kápt. lev. cent . G. 12. — 4 Lusus 
mundi et ejusdem actus scenicus cz. tört . m u n k á j á n a k függeléke. Mikó Ferencz 
Históriája (Monumenta Hungáriáé Historica 258., 262. 1.). — 5 G. Lázár Miklós : 
Érdéig főispánjai. — 0 Tört. Tár. 1898. évf. 343. lap. — " Orsz. Lt Km. conv. 
lad. 27. S. nr 67. — 8 L. e mii IV. k. 587. 1. 
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Petel iáz i . 1465-ben zálogba adtak a nagyfalusi Mar-
thonoknak részbirtokokat Czigány-Vaján.1 

Petenye i . Pethene István, seredeni nemes 1341-ben, a 
mikor Dancs mestert Bogdánháza oláh falu birtokába beiktat-
ták, mint állítólag a Valkó várához tartozó birtokba, több 
seredeni nemessel együtt tiltakozik.2 

Peterczk i Pál 1790-ben somlvai adózó. 1808-ban iPe-
tertzky Pál) zálogban bírt Somlyón egy antiqua jobbágy-
telket. 

Petercli. Petherdi János 1454 márcz. 5-dikén a váradi 
püspök egyik kiküldöttje a Losonczi Bánfiak krasznavár-
megyei birtokainak elfoglalásakor.3 

Petkes . Pethkes Benedek egyike azoknak, a kiket 1449 
jún. 13-dikán Deésházi Eze Jakab eltiltott az ő deésházi bir-
tokrészének használatától.4 

Deeshazai Pethkes András, mint szomszéd van jelen 1493 
ápr. 12-dikén, a mikor Bőnyei Tamást Oláh-Nádasd birtokba 
iktat ták.András, deésházi egytelkes nemest 1549-ben 25 dé-
nárnyi adóval rótták meg.6 András és Bernát (de Désháza) 
1550-ben, a mikor a néhai Désházi Kelemen középszolnok-
vármegyei birtokrészeit osztják fel örökösei között, mint 
szomszédos birtokosok Dabjonban voltak jelen.7 

Tamás és Borbála Alszegi Erzsébet gyermekei 1024-ben 
Alszegi részöket Alszegi Jánosnak s Andrásnak vetették zá-
logba. (A nagymoni rétet, mely a Bányákon volt. nem adták 
az Alszegi részhez.)8 

István, Kereki Anna férje (1645,9 164610 és 1649"). 1646 
máj. 11-dikén bizonyos pénzt ad még Kereki Andrásnak 
zálogösszeg fejében Egerhát részbirtokért.12 1649 máj. 23-dikán 

1 Csánki, I. 575. — 2 Dl. 3422. — 3 Dl 27.609. és Hl. fasc. KK. nr . 16. 
4 Dl. Km. Prot . C. min. pag. 57. nr. 2. — 5 Dl. 36,398. Km. Prot . M. min. p. 123. 
nr . 1. — 6 Dical. — 7 Szgy. — 8 Orsz. Lt. Km. conv. Cottus Szolnok med. fasc. 
A. nr 4. (26. fiók). — ,J Gencsi-lt. nr. 1317. — 10 U. o. nr . 1307. — 11 U. o. 
nr. 1320. — 12 U. o. n r 1319. 
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visszaváltja Erdélyi Györgytől ama kél ilosvai szántóföldet, a 
melyeket Kereki Pál zálogosított el.1 Bizonyára ő az a Pet-
kes, ki visszaváltja nagy költséggel azon ilosvai házat és 
örökséget is, miket a nevezettnek vér szerinti atyaíia, Kereki 
Ferencz idegeneknek adotl volt el.2 1650 jún. 8-dikán zálogba 
vesz Szarvadi Mihálynétól egy lompérti Hídiféle rétet, a me-
lyet utóbbi is zálogban bír.3 1657-ben krasznavármegyei asses-
sor.4 1658 ápril 19-dikén megyebíró.5 1667. aug. 1-sején, mint 
királyi előttemező szerepel egy ilosvai jobbágy elzálogosítá-
sánál.6 

Erzsébet 1694 márcz. 14-dikén ilosvai curiális telkének 
felét id. Gencsi Györgynek zálogosította el.7 1698 jún. 4-dikén 
Gentzi (Gencsi?) Andrásné Petkes Erzsébet, ilosvai lakos 
örökbe fogadja Ilosvai Szabó Jánost oly módon, hogy ez 
bizonyos pénzösszegig örökölje ilosvai részbirtokának felét, 
továbbá az égerháti és bélteki részbirtokait egészen.8 

Petkes András, Dávid, Ferencz, István, János és Péter 
deésházi nemeseket Középszolnok vármegye 1705-ben lovas 
zsoldos állítására írta ki. 

Petkes János, Mihály, András Désházán 1741-ben homa-
giális esküt tettek. 

Id. András, nyolczvan év körüli, ilj. András, harmincz-
három év körüli, Mihály, hatvan év körüli és másik Mihály, 
huszonkilencz év körüli nemes személyek 1747 ápr. 14-dikén 
egy deésházi nyomozásnál tanúk. Ugyanekkor Petkes, más-
ként Szabó Péterről is szó van.9 András, 1774-ben a közép-
szolnokvármegyei Deésháza nótáriusa; Máthé István, deésházi 
bíróval együtt a nemes Nagymoni Balogh Benjáminnak meg-
bízást ad.10 

A Petkes család tagjai 1797-ben Deésházán saját telkü-

1 Gencsi-lt. nr . 1305. — 2 U. o nr. 1304. Kelet nélkül. — 3 U o. nr . 1306. 
4 U. o. nr. 39. — 5 Nagyv. Múz. Bit. más . — 0 Gencsi-lt. nr 32. — 7 U. o nr. 
1702. — 8 U. o. nr. 1321 — 9 Szgv — t o U. o 
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kön lakó adózó nemesek. Ferencz szeéri kántor. 1805-ben 
András, Bálint, másik Bálint, Benedek, Ferencz, ifjú Ferencz, 
János, József, másik József, ifjú József és Sámuel deésházi 
adózó szabad állapotú lakosokat gyalogosoknak írták ki. János 
1857 után deésházi főbíró. 

Petki . 1808-ban gr. Petki Antóniának Bagoson huszon-
három antiqua, Detrehemben (Br. Bánfi Józsefné Petki Antó-
niának) egy antiqua és három nova, Elyűsön négy antiqua 
és két nova. Füzesen két antiqua és négy nova, Gyümölesé-
nesen két antiqua és egy nova, Halmosdon (ifj. br. Bánfi 
Józsefné gr. Petki Antóniának) négy antiqua és négy nova, 
Hosszúaszón egy nova, Jaázon harmadfél antiqua és 
négy nova, M.-Valkón huszonnyolczadfél antiqua, két nova 
jobbágytelke, Nagyfaluban két kúriája, huszonnégy antiqua 
és hat nova, Oláh-Valkón három antiqua és hat nova, Som-
lyón tíz antiqua és egy nova, Új-Vágáson harmadfél antiqua, 
Váralján nyolcz antiqua és hét nova jobbágytelke volt. 

Petkő. Vérvölgyi Pethkő Benedek 1519-ben mint köz-
benjáró, békéltető szerepel, a mikor Kis-Dobai Szabó Antal, 
Pál, Lázár és Kristóf rokonaikkal osztozkodnak Kis-Dobán 
egy részjószágon.1 Talán Pető. 

Pet lendi . Az 1034 jún. 18-dikán Szatmárt tartott evang. 
reform, közzsinat Petlendi Mártont (Martinus) valamelyik Szép-
lakra küldte papnak. Mátyás varsolezi evang. reform, pap. 
(1073 előtt.)2 

Pető. Benseteluke, Kraszna mellett 1341-ben a váradi 
káptalannak I. Károlyhoz küldött egyik jelentése szerint Pethő 
(Pethev) Tamás és Lászlónak, a Mihály fiainak, továbbá Fark 
Mihálynak birtoka.3 Szántói Pethő (Zontowi Pethew) fiainak 
adják vagy zálogosítják el 1461-ben a kegyei birtokot Kegyei 
Márton fia János és ennek fiai, a mi ellen a Szakácsiak til-
takoznak.4 1378-ban vizsgálatot parancsolnak Zantou-i Pető 

1 Szgv. - 2 Tört. Tár. 1898. évf. 631. 1. — 3 Dl. 3422. — 4 Nagyv. Múz. Bit. 
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(Peteu) íiai: János és István számára Szarvadi László fiai: 
László és István ellen, a kik megölték és kifosztották előb-
bieknek kegyei szolgáját nyilt úton.1 Petew fia, János mes-
ter 1388-ban tanúsítja, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló és 
Turbucza birtokokat jogtalanul foglalták Kővárhoz; mert azok 
Aranyos várához tartoznak.2 

Nemes Petheőfalvai Petheő István egyike vala azoknak, 
kiknek javára 1608-ban egy Tatai gondnoki vallomást tesz a 
középszolnoki Tasnád meg más, szatmár-, szabolcs- és abaúj-
vármegyei részbirtokokról.:J 

1696-ban Pető Gáspárnak három kuesai jobbágya jótáll 
Szécsi Guthi Farkasnak egy jobbágyáért negyven forintig.4 

Pető István ekkor és 1727—1736-ig zilahi bíró, István 
1741-ben zilahi szenátor, egy István 1781-ben kraszna-utezai, 
másik István, Mihály, János székely-utczai, Füredi Pethő János 
tyúkól-utczai lakosok. 

Pethő János 1835-ben középszolnokvármegyei segéd-
alügyész, 1836 1837-ig esküdt. 

László 1822 1839? krasznahorváti evang. reform, káp-
lán, 1839-ben Menyőre ment s itt halt meg 1867-ben. 

Petők Adám előfordul a nemesi fölkelésben való rész-
vételre 1805-ben összeírt lelei szabadosok közt. 

Petrán Tivadar (Togyer) és Vazul (Vaszi) más tel-\ CjJ / 

kén lakó szilágyszegi adózó nemeseket fölvették a hadi se-
gedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírtak név-
sorába. 

P e t r á s Károly 1804-ben szilágycsehi iközépszolnokvár-
megyei) sebész. 

Petri . A Petri István íia 1424-ben a leleszi konvent előtt 
ötvened magával a Deésházi Menyői László érdekében s a 
Kusalyi Jakcsok ellen tesz esküt.5 

1 Lelesz, Act. 1378. nr. 24. — - \V1. — :í Lelesz, Prot. 50. folio 53. anno 
1608. — 4 Szgy. — 5 U. o. 
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Pethri Péter 1465-ben férje Körösi Jakab leányának, 
Katalinnak.1 

Petri Mátyásnak 1681-ben a tasnádi evang. reform, egy-
házzal volt valami pöre, a mire nézve a margitai közzsinat 
határozott.2 

Petri Márton 1774-től magyarvalkói, 1776—1791-ig bür-
gezdi evang. reform, pap. Mint egrespataki reform, papot 
fölvették a nemesi fölkelők 1797-diki névsorába. Egrespatakon 
1802-ben halt meg. 

Egy Petri Márton 1781-ben zilahi, székely-utczai lakos. 
Kétségtelenül különböző család tagjairól van szó. 
A Hollómezei előnevű Petri. Petrikás és Petrusz-család 

ugyanazonos. A Szilágyságba Belső-Szolnok vármegyéből, 
Hollómezőről jött. a hol I. Apafi Mihály fejedelemtől nyert 
nemességet, a ki 1662 augusztus 20-dikán Petrucz Péter, 
hollómezei puskást nemesíti meg, 1664-ben Tivadart és Ta-
mást emelte armalis nemességre.3 Az 1664-ben Szent-Iván 
havának 10-dik napján kiadott armalis, donatiós s egyszers-
mind exemptionális levelet. — melylyel a fejedelem az itt 
említett Tivadart és Tamást nemcsak megnemesíti, hanem 
hollómezei házaikat kiveszi minden teher alól Belső-Szol-
nok vármegyének közönséges gyűlésében 1665 Szent György 
havának 13-dik napján hirdették ki. A mint egy 1714-ben 
karácsony havának 8-dik napján kelt eskető levél mondja, 
Apafi Mihály beiktató parancsa erejével Kozárvári Ferencz 
Deák, belsőszolnokvármegyei főbíró s Alkéri Oláh Mihály, 
ugyancsak belsőszolnoki alispán iktatták be őket hollómezei 
külső és belső örökségeikbe, mely örökségeiket nemesi sza-
badsággal «minden közteher hordozásra való kényszerítés 
nélkül birták». Az iktatáskor a tisztek «egy egész hétig lak-
tanak» Tivadar csűrében, mikor megvendégelték őket s az 

1 Lelesz, K. 129. f. ann i 1465. nr . 24. — 2 Tt. ev. ref. I. 58. :J Apafi 
Mihály fejedelem s Bethlen János kanczel lár aláírásaival ellátva. 
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iktatásnak sem akkor, sem később nem mondott ellent 
senki. 

Tivadar 1676-ban is a hollómezei puskások közt van 
említve, a Hollómezei Petrucz nemes családról 1681-ben, majd 
pedig rólok Hollómezőn az egytelkes nemesek közt 1702-ben, 
1713- és 1810-ben van szó. 1714-ben Demeter azt igazolja, 
hogy armalisát Barcsai Ákos fejedelemtől kapta. 1866-ban 
Hollómező nemes jogú birtokosai közt a családnak harmincz-
egy tagja szerepel.1 

A fönnebb érintett Tamásnak, a ki úgy látszik, Tivadar 
testvére, ez a családfája: 

T a m á s 1664 
I. Simon 

I. Gábor I. J á n o s I Elek (Tasnád-Szarvad) 
M i h á l y ^ S z a k á c s i ) I I . J á n o s 

I I . S i m o n I I . K ü k I. L á s z l ó _ 1 8
A

0 ö - 1 ) e " k
é v e s . 

I ^rjgg — l ' a p Anna, 1814-ben özvegy 

L u k á c s 1 7 9 3 - 1 8 0 1 I I I . J á n o s ( P e t r i k á s ) 
— Saigi Maria 

M á r i a J u l i á n n á IV . J á n o s I I . G á b o r Á g n e s I I . L á s z l ó ( P e t r i ) 
— Ungváry — T e r e b e s s y bályoki lakos — Makold\ sz. 1 8 3 2 f 189:2 

Sámuel József Dániel 1 8 4 8 / 4 9 . honvédt izedes 
— Gulliy Teréz 

B e r t a I l o n a I r m a M ó r V i l m a M a r g i t 
— Török Károly — Nagy Károly — Kávássy Endre 

Tamásnak a íiát, Simont, Pap Simon, hollómezei nemes, 
a ki 1801-ben hetvenhat éves korában tanúskodik nemességök 
mellett, még látta; gyermekkorából jut eszébe, «hogy egy nagy 
ősz szakállú öreg ember volt». Simon fiaira is emlékszik. 
A Simon fia Gábor az erdélyi méltóságos törvényes királyi 
tábla hites íródeákja 1806-ban. 

Hollómezei P. János, tasnádszarvadi lakos nemességének 
igazolása ügyében 1793 nov. 9-dikén Bölöni József, közép-
szolnoki alispán tartott vizsgálatot Szakácsiban. A tanúk val-
lomásaiból kitetszőleg ez a (III.) János a károlyi sókamará-
hoz, mint «kontrás» szolgált akkor. — Gábor íia Mihály 
Szakácsiba, Simon fia Elek (Gábor testvére) pedig Tasnád-

1 Családi i ratok és Kádár J . : Szolnok-Doboka vármegye monographiája 
IV. k. 31—33. 1. 
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Szarvadra telepedett le. Mindketten Hollómezőről jöttek, «a 
hol örökös nemes jószágot birnak». «Az armalisban eximált 
és törvényes statntio által bíratott hollómezei jószágból az 
őket illető részt kivévén, bírták is egy ideig, de távol léte 
miatt azt nehezen használhatván, egyik atyafioknak kivált-
hatólag zálogba adták». III. János, tasnád-szarvadi, Lukács, 
szakácsii lakos nemességöket igazolták is (1793, 1801), a mi-
kor Tasnád-Szarvadon két, Erszentkirályon két, Csaholyban 
egy, összesen öt adófizető és közönséges terhet viselő szolgáló 
emberök volt. Az erdélyi nagy fejedelemség törvényes királyi 
táblájának M.-Vásárhelyt, 1801 decz. 10-dikén kelt jegyző-
könyve szerint «törvényes és egyszersmind birtokos nemes 
embereknek Ítéltetnek».1 

A tasnádi és krasznai uradalmak felének visszaszármaz-
tatása ügyében III. Szamadi Petrikás János és társai ellen 
indítottak pert 1795-ben Aspremonti Goberti János és neje 
Wolkensteini és Trostburgi Aspremonti Mária Anna.2 

Lukács, más telkén lakó, szakácsii adózó nemest meg 
János, tasnád-szarvadi saját telkén lakó, adózó nemest az 
1797-diki nemesi fölkelők közt is megtaláljuk. Jánost 1805-
ben is, a mikor ötvennyolcz éves, mint tasnádszarvadi adózó 
nemest vették föl a fegyverfoghatók névsorába, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy «maga alkalmatlan, de van fia alkalmatos». 

A család evang. reform, vallású. 
Az 1797-diki összeírásban Petrutz Vazul, inói kántort 

találjuk még, a ki más családból való. 
Nagy Iván egy Petrusz, másként Petróczy családot említ, 

melynek Márton nevű tagja 1792-ben kapott czímeres nemes-
levelet.'' 

P e t r i k Tógyer, örményesi molnárt fölvették az 1797-diki 
összeírásba. 

P e t r i k á s . L Petri. 

1 Családi i ratokból . — 2 Bl. fasc. yy. nr. 3. 3 Nagv I., IX. 279. 
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Petrovai . Petrovay László 1640-ben (júl. 2.) az akkor 
Közép-Szolnokhoz tartozó kővárvidéki Remetén lakott.1 

Petrov icza . A Petrovitza család tagjai (Flóra, Mitru stb.) 
1797-ben Ér-Hatvanban más telkén lakó adózó nemesek. 

1805-ben Potrovicza Tivadar (Tógyer, 60 éves), Flora 
(Flóris? 50 éves), Gábor (43 éves) és Demeter (Mitru, 50 éves), 
hatvani adózó nemeseket fölvették a fegyverfoghatók név-
sorába. Tivadarról és Demeterről megjegyezték, hogy erőtle-
nek, Flóráról pedig azt, hogy meglehetős erőben van. Gábort 
kivéve homagiális esküt tettek. 

Petrócz i . Petrucz . L. Petri. 
Pécs i . Pécsújfalusi. A tizenhetedik század második felé-

ben élt Mihály (neje Érkeserűi Fráter Mária) leánya, Klára, neje 
Gencsi Istvánnak 1732,2 1757:3 (1784 előtt) ;4 ezek a lompérti ev. 
ref. egyháznak telket adtak, melyen a templom ma is áll. 

1700 aug. 12-dikén az érmelléki ev. ref. egyházmegyére 
nézve Péchy Imre világi egyént választották meg, hogy a 
polgári törvényszékeken figyelemmel kisérje és sürgesse az 
egyházi ügyeket.5 Kétségkívül a Mihály és Csegei Wass Mária 
fia. a ki 1795 február 4-dikén halt meg s a kinek fia Imre 
(1753—1841.) a hétszemélyes tábla bírája. 

Az 1797 1808-diki összeírásokban Antal, Antalné és 
László (Péchi, Péchy, Pétsi) neveivel találkozunk; Antal 1797-
ben a tasnádszarvadi főbb, az ákosi, szakácsii kisebb, László 
az ököritói főbb, Antalné a domoszlói, zálnoki kisebb birto-
kosok közt említvék. Antalnak 1806-ban Porczon egy puszta 
antiqua, két lakott nova, Somályon hét lakott antiqua, Kémeren 
két lakott és két puszta antiqua. meg egy lakott nova jobbágy-
telke volt. 1808-ban László varsolczi nemest gyalogosnak írta 
ki Kraszna vármegye azon megjegyzéssel, hogy «adómentes, 
birtok nélkül való», nincs neki sem köntöse, sem fegyvere. 

1 Orsz. Lt. Kolozsm. conv. fasc. F. nr . 9. (26. fiók.i — 2 Gencsi-lt. nr. 110. — 
; í U. o. nr . 1009. — 4 U. o. nr. 470. — 5 Tt. ev. ref. II . 105. 1. 
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László kővárvidéki alkapitány (1788, meghalt 1809-ben) 
és Sarmasági Krisztina 1 fia (Pécsi, Péchy) István 1827—1829. 
középszolnokvármegyei (helyettes, 1828-tól rendes) főjegyző, 
1829 1835. (helyettes, 1830-tól rendes) alispán, 1834-ben 
országgyűlési követ, meghalt 1835-ben. Neje Petrichevich Hor-
váth Polikszéna.2 A czikói ágazat ezzel az Istvánnal indul meg, 
kinek gyermekei: László, István, Zsigmond, Mihály, Mária. Klára. 

Imre 1896-ban szolgabíró, majd főszolgabíró, (zsibói járás). 
Andor (szül. 1855-ben, Luczián, sárosvármegyei alispán 

fia) 1884 1887. szilágy vármegyei országgyűlési képviselő (tas-
nádi kerület). 

Családfájoknak a minket közelebbről érdeklő része:3 

M i h á l y 
Érkeserüi Frá ter Mária 

K l á r a 
— Gencsv István 

M i h á l y 
Csegeí W a s s Mária 

stb. 

L á s z l ó 
— Sombory Erzsébet 

L á s z l ó 
kővárvidéki alkapitány 1788 

f 1809 
— Sarmasági Krisztina 

M i h á l y 
— Zoltán Krisztina 

s t b . M i h á l y (vagy Antal ?) 
— aj Hégén Zsuzsa 
— b) Beck Amália 

a) M i k l ó s 

L á s z l ó 
— Tóth Klára 

E l e k L á s z l ó K á r o l v 

I m r e f 1795 
Komáromv Anna 

stb. 

F e r e n c z I m r e 
szeptemvir 

1 7 5 3 — 1 8 4 1 
— Prónay Krisztina 

F e r e n c z s t b . 
br . Friesz Francziska 

Antal stb. 

L á s z l ó s t b . 

M á r i a 
— Menszáros Károlv 

I s t v á n 
középszolnoki alispán 

f 1835 
— Petrichevich Horváth Polixéna 

K l á r a 
— Katona Pál 

L á s z l ó s t b . 

M á r i a 
- Bercsey 

Lajos 

L á s z l ó 
czikói bir tokos 

sz. 1824 
f 1871 

Bárczay 
Berta 

K l á r a 
- Kászonvi 

Sándor 

I s t v á n 
sárközujlaki 

birtokos 
— a ) Kerekes 

Emília 
— b) Csiffy Ida 

Z s i g m o n d 
zilahi mérnök 

műszaki 
tanácsos, most 

czikói lakos 
— Martonosi 
Sebe Sarolta 

I m r e 
sz. 1862 

zsibói főszolgabíró 
Latinovics Emma 

M á r i a 
— Mikő Béla 

István 
— Kaáli 

Nagv Ilona 

I r é n 
Kászonvi Lajos 

1 A z u t o l s ó S a r m a s á g i l e á n y a . — 2 N a g y I v á n , I X . 183. 187 

I m r e , z s i b ó i f ő s z o l g a b í r ó c s a l á d i i r a t a i b ó l . 

M i h á l y 
honvédezredes 

czikói lakos 
f l 8 9 9 d e c z , 1 0 . 
— a) Csik-

taplóczai 
Lázár Emma 

— b ) g r Dégen-
feld S. Mária 

a) Á r p á d 

a Péchv 
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A család czimere három részre oszlik: közepén vörös, 
felső és alsó részén kék udvar; a paizs alján a kék udvarban 
emelkedő sziklán holló áll, mely szétterjesztett szárnyaival a 
vörös udvar terét foglalja el. Sisakdísz: a paizsbeli holló. 
Forradék jobbról ezüst-kék, balról arany-vörös. 

Nincs közelebbi adatunk arról a Pécsi János presbyter-
ről, a ki 1547-ben a leleszi konvent kiküldöttje ama pernél, 
melvet Kusalvi Jakcsi Mihálv indított K. Jakcsi István özveave J ZjJ 

ellen,1 továbbá ama Pécsi Mihályról, a ki 1832-ben menyői 
evang. reform, pap. 

P é l i István, sámsoni evang. reform, pap 1717-ben halt 
meg Sámsonban. Nemes Péli József, más telkén lakó, sám-
soni adózó nemest fölvették az 1797-diki összeírásba. 1805-
ben Sámsonból őt, Mocsolyáról Sámuelt gyalogosoknak vet-
ték föl a fegyverfogható adómentes nemesek névsorába. Ho-
magiális esküt is tettek. József 1840 1847. középszolnok-
vármegyei esküdt, 1848-ban zilahi tanácsos, meghalt 1853-ban. 

P é n l e l í . 1459-ben Warsolchi Penthek Istvánt ügyvédjé-
nek vallja özv. Kémeri Miklós deákné Zsombori Ilona.2 Var-
soczi Péntek István, Bálint és Márton (egr.) 1401 márczius 
25-dikén zálogba veszik Kusalvi Jakcs Jánostól száz forinton 
mindkét Báldon birtokot.3 

Varsolczról a többek között Penthek Balázst, Benedeket 
és Pált is maguk mellé vették özv. Vajai Borzási Györgyné 
Borbála és íia, Miklós, a mikor elfoglaltak és bevetettek Ha-
raklányi Miklós Vártelek birtokán és nyirsidi birtokrészén 
tizennyolcz hold szántót. Ez ellen 1549-ben emel panaszt Ha-
raklányi nevében Horváti Peres Gáspár, mire az országbíró 
helyszíni vizsgálatot parancsol.4 

1792-ben a Péntek-család krasznai lakos, Bethlen Gábor 

1 Szgv. — — 2 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 45. n. 2. — 3 Lelesz, 
Act. an. 1545. nr. 38. — 1)1. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 49. n. 1. á thúzva és 
nr. 2. — Utóbbi helyen csak Bálint és Márton emlitvék — 4 Orsz. Lt. Km. 
conv. lad. 26. H. n. 1. 

Dr. PETRI MOR: Szilágy vármegye nio/iographiája. VI. 19 
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fejedelemnek a hosszúaszói praediumról szóló adományleve-
lét mutatja be, a melyet 128 szolgáló katonának adott 1610 
decz. 18-dikán, s azok közt Péntek István is nemesi sza-
badságot nyert.1 

1808-ban Ilosván Lászlónak más három társával együtt 
fél adózó lakótelke, Jánosnak Krasznán egynegyed antiqua 
jobbágytelke volt, ezen János fia Sámuel ez időben tanuló a 
kolozsvári reform, kollégiumban. Lászlót Ilosváról, továbbá 
Zsigmond, Gábor, János és másik László adózó nemeseket 
Krasznáról gyalogosoknak írta ki Kraszna vármegye, Gábor 
(Krasznán) «nyomorék», Lászlónak nincs sem köntöse, sem 
fegyvere. 

János 1826 1838 közt ardói, 1837 1840 közt monói ev. 
reform, pap. 

Miklós 1861-ben krasznavármegyei tiszteletbeli esküdt, 
1862—1863. főszolgabíró, Farkas 1862 1866. krasznavár-
megyei szolgabíró, 1896-ban zilahi polgármester; meghalt 
1903 aug. 9-dikén, hetvenkilencz éves korában. 

P é n z e s András a somlyai adózók 1790-diki névsorában 
szegényül van említve. 

Peres i . Az 1070 szept. 27-én Zilahon tartott evang. 
reform, közzsinat Pertsi Istvánt talán a mi Kisfalunkba küldte 
papnak.2 

Péter. A Rafael fia Péter nevű, a ki Thompus aranyos-
vári várnagy szolgája; 1341-ben Tamás erdélyi vajda és Szol-
nok vármegye főispánja nevében tiltakozik az ellen, hogy a 
Vaja falu határában levő két darab földet Dancs mesternek 
és fiainak, mint Valkó várához tartozó birtokot átadják.3 

Péter Lőrincz, lelei egytelkes nemes 1549-ben 25 dénárnyi 
adót fizetett.4 

Péter Borbála és fia, Bréda Péter, diószegi lakosok, egy 

1 Orsz. Lt. nem. invest. I. 8. Kraszna . — 2 Tört Tár., 1898. évf. 650. — 
8 1)1. 3422 4 Dical. 
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lompérti puszta házhelyet zálogosítottak el 1729-ben roko-
nuknak, iljú Gencsi Györgynek.1 

Péter István 1781-ben zilahi tyúkól-utczai lakos. 
Péterti . Péterfi József de Gagy 1741-ben Közép-Szolnok-

ban tett homagiális esküt. 1806-ban Péterffi Lajosnak Alsó-
Kaznacson két lakott antiqua, Felső-Kaznácson egy lakott 
antiqua. Márkaszéken egy lakott és két puszta antiqua meg 
nyolcz lakott nova jobbágytelke, Ippon egy adómentes lakó-
telke, meg három lakott és egy puszta antiqua jobbágy-
telke volt. 

P i k i e r Györgyöt gyalogosnak vették föl a Vérvölgy 
községből 1805-ben összeírt, fegyverfogható adózó nemesek 
névsorába. 

Piktor . 1439 márcz. 26-dikán Récsei (Rewchewi) Piktor 
Gergely, a Mátyás fia elzálogosítja Récse birtokát Dobai Mik-
lósnak.'2 

Pilisi . A Pylysi fia, Demeter és Pylysi István fia Benedek 
1424-ben esküt tettek le a leleszi konvent előtt a Deésházi 
Menyői László érdekében s a Kusalyi Jakcsok ellen.' 

1543-ban Pylyssy Demeter szodorói jobbágyait egy kapu 
után rótták meg adóval.4 

1548-ban Pilisi Pilissy Ferenezet, Szunai Istvánné Annát 
és Mindszenti Jánosné Erzsébetet a középszolnoki Szuna 
részbirtokba iktatták.5 Pilliss\v Erzsébettel 1564-ben is mint 
Mindszenti János nejével találkozunk.0 Pilisi Petronella 
Mindszentv Ferencz özveeye 1588.7 

Pintér Antal 1790-ben somlyai adózó. 
Pintye . Pintye Szilárd (Konstantinus), Péter és János 

Egerbegyről 1741-ben homagiális esküt tettek. Pintyék 1797-
ben Újnémeten saját telkükön vagy másén lakó adózó neme-

1 Gencsi-lt. nr. 86. — - Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 21. nr 1. — 3 Szgy. — 
4 Dical. — 5 Lelesz. Stat P n r 149 — 6 U. o. Stat M nr 61. — ' L ott. 
Nagyv. Múz. Bit. 

17* 
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sek. 1805-ben Jánost Újnémetről gyalogosnak vették föl a 
fegyverfogható adózó nemesek névsorába. Dol, újnémeti ne-
mes homagiális esküt tett. 

P i p a l y i . 1620 táján Pándi Péterné Pipalyi Borbála 
nemzetes asszon}' «élő nyelvével» vallja, hogy neki meg 
bátyjának, Vid Mihfdynak osztalékban egy szakácsii jobbágy 
jutott, de ő ebbeli részét bátyjának engedte húsz forintig.1 

E Borbála 1656-ban is Pándi Péterné.2 

Pip i s . L. Zoványi. 
Pipó. Csögi (Chewgi) Pipo László egyike vala azoknak, 

a kiket 1449 aug. 14-dikén ügyvédjeiknek vallottak Kisdobai 
Nagy István, György és Tamás meg Kisdobai Szabó István.3 

Pirbát István 1781-ben zilahi, székely-utczai lakos. 
Pirv Mihály, korondi molnárt fölvették az 1797-diki 

összeírásba. 
Piskol t i Gáspár — 1676 nov. 19-diki adat szerint 

Rátonyi Jánosné Bánfi Anna első férje volt.4 Piskolti János, 
1683-ban a középszolnoki Szécsben, mint a Kisrédei Rédei 
János hódoltsági jószágainak a gondviselője tiltakozik vala-
mely jobbágytelekre nézve.5 András 1781-ben zilahi, tyúkól-
utczai lakos. 

Pis táki . Pisztaki Luka 1561-ben Kraszna vármegye 
alispánja vagy szolgabírája.6 Literátus Pistháki Lukács 1570-
ben a Sarmasági Anna, Gyerőmonostori Kemény Jánosné 
ügyvédje a II. János király gyulafehérvári törvényszéke előtt.7 

1572-ben (Bongárti Pistaki Lukács deák), mint Károlyi László 
felperes ügyvédje szerepel Gyulafi László embereinek Sz.-
Cseh városában elkövetett hatalmaskodása ügyében.8 1577-
ben levelet nyújtott be Valkai Miklós és leánya Zsombori 
Lászlóné Zsuzsánna felperesek érdekében Báthori Kristófhoz 
Rátóti Gyulafi László ellen a Köőd birtok határán fekvő 

1 Szgy. — 2 U. o. — 3 Dl. Km. Prot . C. min. pag. 60. nr . 1. — 4 N a g y v 
Múz. Bit — 5 Szgy. — « U. o. — 7 U. o. — 8 GKG. A. fasc II. 
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Bakszeg nevű részjószág ügyében.1 1588-ban pedig, mint 
Sombori László felperesnek az ügyvédje van említve Kap-
lyon János és Horváth András ellen ama perben, mely egy 
középszolnoki böősházi birtokért folyt.2 

P o b r á n y i . Vitézlő Pobrányi János, ilosvai lakosra ha-
gyott két ökröt Fülpesi István s azután 1645-ben ennek neje is.3 

Pocsaj i . Szeődemeteren birtak. Pocsaj István fia János, 
Pocsaj Péter fia László meg Pályi Miklós fiai: László és 
János számára 1424-ben vizsgálatot tartottak Majádi Albert 
fiai: János és György ellen, a kik Szopor birtok erdejéből 
sertéseket hajtottak el, egy jobbágyot megvertek, többeket 
pedig a szeődemeteri (zeüdemei) templom építéséhez való 
fahordásban megakadályoztak.4 Pocsay István számára 1463-
bau Álmosdi Csire Tamás ellen tartottak vizsgálatot, ki a 
középszolnoki Szeődemeter birtokban elfoglalt két jobbágy-
telket, Vértes és Monostorpályi birtoki jobbágyokat, kik Er-
délyből sót szállítottak, elfogta az országúton.5 Potsayi István 
1477 jún. 30-dikán zálogba vette 28 arany forinton a Pocsaii 
Pályiak (Páli László fiai Jakab és Miklós) Szeődemeter bir-
tokát.6 

P o c s í (talán Porczi) Péter 1464-ben a krasznavármegyei 
Dédácson birtokos.7 

P o g á n y . Klopotivai Pogány István eredetéről már szól-
tunk a Hont-Pázmány nemzetségnél. Leszármazása:8 

^ o 

Miklós 
Bechend 

bán 1241—1247 
Ferencz 

1278—1287 
Pogány István I. 

küküllői* várnagy 1321— 1350 
a kitől származik a Klopotivai Pogány-család 

II. István Péter 
1336 1336 

1 GKG. A. tasc. II. és u. o. C. fasc XIX. — 2 Szgy. — 3 U. o. — 4 Le-
lesz, P. 169. f. 24. nr. 4. — 5 U. o f. ann i 1463. nr . 23. - « Dl. 30.047. — " Dl. 
27.679. — 8 Dr. Karácsonyi János : A Magyar Nemzetségek, II. k. 210 1. 
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Fogán István mester, a Ferencz íia. (St. dictus Paganr 

íilius Fr. de genere Huntpazman) ifjúságában rokonának, 
Szécsényi Tamás, erdélyi vajdának s Szolnok vármegye fő-
ispánjának szolgálatában állott s ettől kapja 1395-ben a Nagy-
Szamos mellett a szolnokvármegyei Rónát, a melybe az erdélyi 
káptalan ellentmondás nélkül iktatta.1 1336-ban (Pogan Ist-
ván a Huntpázmán nemzetségből) elcseréli Szilvás (Mező-), 
Septér és Eurménv (Örményes) birtokait a Zumburi fiainak 
(Gyula és Pető) s ezek fiainak következő birtokaival (melye-
ket ősapjuk s ők is bírtak, de a szükség s elpusztulás miatt 
nem használhatnak): Gorbó,2 Csernek (Csernuk), Bezdéd 
(Bezdidteluk), Salamontelek, Sombortelek (Sumburteluk),3 

Tiho (Thohoteluk), Komlóstelek,4 Bányika vagy Bajka (Banika)5 

és a két Klics (Kilich) hegy, melyek Gorbóhoz, továbbá Do-
boka és Szolnok vármegyéhez tartoztak. Ezeket adták át 
Zumburi fiai Pogan Istvánnak, mely alkalommal Gyula és 
Pető kijelentik, hogy e birtokok határa a Szilágy felől a 
Nagy-Szamos folyó, e folyó pedig részben a gorbói földhöz, 
részben a Szilágyhoz tartozik.6 Ezek közelében Bákos is az 
övé 1350-ben, a melynek határában Banka falut telepítette.7 

Mint vajai lakosokkal találkozunk Pogan nevüekkel 
1549-ben. Néhai Vajai Borzási György fiai: Miklós, Ferencz 
és Péter, a többek között Pogan Dénest, Benedeket, Imrét és 
Bálintot vették maguk mellé Vajáról, a mikor anyjuk, Borbála 
megbízásából betörtek Haraklányi Miklós vártelki erdejébe,8 s 
mikor elfoglaltak és bevetettek Haraklányi Miklós Varsolcz 
birtokán és nyirsidi birtokrészén tizennyolcz hold szántót. 
Liszti Ferenczné zsibói tiszttartója 1639-ben Pogány Ambrus.10 

1 Dl. 30.010. és Szgy., a hol 1339-beli pe rg . — - Részben Szolnok, részben 
Dobokához tartozott . — 3 Valamennyi a Nagy-Szamos mellett Belső-Szolnok 
vá rmegyében . — 4 Mindkettő Doboka vá rmegyében . 5 Az Almás folyó mel-
lett, Külső-Szolnok vá rmegyében . — 6 Dl. 30.295. és Szgy. — 7 Karácsonyi : 
i. m. II. k. 212. I. — 8 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 2(3. B. nr. 58. — ,J U o. IL. 
nr. 1 10 GKG. C. fasc. XIX. 
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A Csebi Pogány család a Sarmaságiak révén szerepelt 
nálunk. A második férje Sarmasági Katának: Csehi Po-
gány Menyhért (1077.)1 A mint már ezeket jórészt láttuk 
is: 1683-ban Apafi Mihály fejedelem Csebi Pogány Meny-
hért nejének, Sarmasághi Katalinnak kérésére átíratja és 
kiadatja azokat az okleveleket, melyek a sarmasági bir-
tokra, Sarmasághi György ingó és ingatlan vagyonára vonat-
koznak.2 1718-ban Csebi Pogány Ádámnak a felesége, Gyulafl 
Mária (?) a gyermekei: Ádám, Éva, Mária és Terézia fölött 
plenipotentiát ad.3 1724-ben Csebi Pogány György panaszt 
emel III. Károly előtt Kemény János és örökösei ellen anyja 
részbirtokaiért; ezek: Kövesd nemesi kúriával, Sarmasági 
Sziget, Kis- és Nagy-Derzsida, Szopor, Girókuta birtokok, 
továbbá Nagy-Korond, Remete és Majád príediumok, mind 
Közép-Szolnok vármegyében.4 1712-ben Pogány Klára (Mára-
maros vármegyében, Hosszúmezőn lakik) özv. Borosjenői 
Korda Ferenczné (a ki a Sarmasági Kata és id. Csebi Pogány 
Menyhért leánya) a kolozsmonostori konvent előtt a maga 
és testvérei nevében tiltakozik az ellen, hogy 1646-ban a 
néhai Sarmasági György halálakor id. Gyerőmonostori Ke-
mény János e S. Györgynek, az ő nagyatyjának a közép-
szolnokvármegyei részjószágait (Kövesd, Sarmaság stb. birto-
kokban) a kiskorú Kata gyámsága czimén elfoglalta s így őt, 
Pogány Klárát és testvéreit: Pogány Györgyöt, Pogány Krisz-
tinát (a ki Prinyi Imréné), és Csebi Pogány Menyhértet meg-
fosztotta jogos örökségüktől. 1681 jan. 31-dikén s február 
22-dikén tárgyalták az erdélyi rendek Nagy-Sinken (Nagv-
Sink-Székben, Erdélyben) az elfoglalt birtokok ügyét, melye-
ket 1712-ben a Gyerőmonostori Kemény László, Simon és 
özv. ifj. Gyerőmonostori Kemény Jánosné Teleki Anna kezén 
találunk. Teleki Anna a gyermekeinek: Kemény Zsigmond-

1 Gencsi-lt. nr . 780. — - Szgy. — 3 A leleszi conv. l t-ban 1761 márcz . 
15-dikén összeirt oklevél- la js t rom. Szgy. — 4 U. o. 
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nak, Sámuelnek, Krisztinának és Zsuzsánnának a gyámja.1  

III. Károly király 1717 jan. 15-dikén id. Csehi Pogány György 
(az id. Pogány Menyhért és a Kövesdi Sarmasági Katalin fia) 
kérésére kiadat egy vizsgálati jegyzőkönyvet, a melyet 1703-
ban vettek föl tanúvallatások alapján a Csehi Pogány György 
érdekében, az ő nagyatyja, Kövesdi Sarmasági György ha-
gyatéka ügyében.2 1718 júl. 14-dikén pedig ugyancsak az ő 
kérésére rendeli a kolozsmonostori konventnek, hogy úgy a 
Csebi Pogány, mint a Kövesdi Sarmasági-családra vonatkozó 
mindennemű oklevelet adjanak ki hiteles másolatban a ké-
relmező Pogány Györgynek, hogy azzal birtoklási jogait 
biztosíthassa. A konvent a rendeletnek eledet is tett.3 1709 
márcz. 6-dikán az ifj. Csebi Pogány Lajos kérésére Mária 
Terézia rendeli e konventnek, hogy minden okiratot, a mi 
csak a kérelmezőt érdekelheti, tehát a melyek a Csebi Pogány, 
Sarmasági és Gyulafi családra, mint rokonaira vonatkoznak, 
hiteles másolatban adjon ki. A konvent levéltárában találtak is 
három őt érdekelhető okiratot, a melyeket az olvashatatlan he-
lyek kivételével hiteles másolatban még ugyanazon évben ki-
adnak az ifj. Csebi Pogány Lajos birtoklási jogai biztosítására.4 

1797-ben az Érmeiléken Pogány Lajosnéval találkozunk, 
a ki Peérban főbb, Oláh-Kesziben és Pelében kisebb birtokos. 

P o g o n y i Dénes 1861-ben középszolnokvármegyei fő-
jegyző, majd (1863—1864.) alispán. 

P o i s e s . 1599-ben Sámsonban lakó Poises Gergely há-
zastársa Borbély Klára eladja szécsi részbirtokát száz magyar 
írtért Guthi Farkasnak.5 

Pok. <Puk, Puck, Pock.) E nemzetség Móriczhid/-ágából 
való Móricz 1258-ban Vata-Somlyót és a hozzátartozó falva-
kat (Percesen. Csehi, Győrtelek, Hidvég)6 vette meg. így válik 
a nemzetség krasznavármegyei birtokossá. 

1 Szgy. — 2 U. o. — a U. o. — 4 V. ö. e m ű II. k. 125—132. 1. — 5 Szgy. — 
<; Hazai Okmánytá r , VI. 60. V. ö Dr. Karácsonyi János : A Magyar Nemzetségek, 
II k. 438 és 440. 1 
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Medgyesi Miklós, erdélyi vajda, a Móricz íia. Ma szintén 
Móricz mester, a ki 1329-ben szerepel s 1355 előtt halt meg. 
(1331-ben Móricz mester szolgái és jobbágyai Nagyfaluból 
Talpas István Borzás birtokban levő házába mentek.1) 
E Móricznak gyermekei: a) Anna, 1351-ben a Báthori László 
neje, 1355-ben több gyermek anyja, a ki valószínűleg 1378 
előtt halt meg; b) Simon mester.2 1351-ben Anna asszony 
testvére Simon mester javára lemond az atyai és ősi javak-
ban való jogairól, a minek ellenében Simon leánynegyed, 
továbbá anyai és nagyanyai hitbér fejében átadja nővérének 
a Kraszna vize melletti Somlyó várát a hozzá tartozó birto-
kokkal és Somlyó, Perecsen, Győrtelek, Hidvég helységek-
kel (s a hídvégi vámmal) stb. s vetette meg alapját, a Bá-
thoriak somlyai ágának.3 Simon mester nagyatyja és atyja 
némely Somlyóhoz tartozó részeket elidegenítettek: Újlakot 
Sudaknak és unokatestvére Miklósnak, Szécs birtokot László-
nak s Péternek, ezeket a részeket továbbra is a most meg-
nevezetteknél hagyják. 

Móricz családfájának minket érdeklő része: 

Móricz 4 

— Rá tót leány 
Miklós 

erdélyi vajda 1270—1319 
— Dáray Erzsébet 1281 
— Nagymihályi Katalin 

Móricz 
bakonyi ispán 1319—1340 

Simon Anna 
1339—1365, f 1378 előtt 1351, f 1378 előtt 

| — Báthory László 
J á n o s István 

1378-1409 1378, f 1405 előtt 
Miklós Simon 

1409 1409 

1 Bl. fasc. MM. — 2 Baczka-Madarasi Kis-Bálint: Az Árpádok királyi vére 
Magyarország családaiban, 28. 1. — 3 V. ö. Dr. Karácsonyi J á n o s : A Magyar 
Nemzetségek, II. k. 440. 1. — 4 V. ö. Dr. Karácsonyi J á n o s : A Magyar Nemzet-
ségek, II. kötet 437. és Baczka-Madarasi Kis Bá l in t : Az Árpádok királyi vére 
Magyarország családaiban, 28. lap. 
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.János mester, a Simon bán fia a saját és fiai: Miklós 
és Simon nevében a most említett javakat (Somlyó várát, 
Perecsen. Csehi, Győrtelke és Hidvég helységeket, a híd-
végi vámmal stb.) Istvánnak, a Báthori Szaniszló fiának, 
Jánosnak, a Báthori György fiának, Antalnak és Barna-
básnak. ugyanezen György fiainak s összes örököseiknek 
visszabocsátotta 1409-ben. Ugyancsak e János mester a 
Simon bán fia, saját és fiai nevében a nevezett István-
nak, Jánosnak, Antalnak és Barnabásnak s örököseiknek 
azt is megígérte, hogy ha Újlak és Szécs (Sech) birtokosai, -
Sudaknak s ennek unokatestvére Miklósnak, valamint László-
nak és Péternek utódai, — fiörökös nélkül halnának el, 
akkor Újlak és Szécs is ugyancsak rájok t. i. a fenti Istvánra, 
Jánosra, Antalra és Barnabásra, továbbá örököseikre száll-
janak.1 

Miklós 1280-ban Aranyos-Medgyest kapta. Innen szár-
mazik Meggyesi, Meggyesaljai előnevök. ígv pl. 1351 decz. 
6-dikán Báthori Lászlóné, mint Medyesi Móricz leánya van 
említve, mikor elismeri I. Lajos király előtt, hogy őt kielé-
gítette fivére Simon, pozsonyi, győri és bakonyi ispán leány-
negyedi illetőségére nézve, a mennyiben, mint előbb is mon-
dók, Somlyó castrumot a Kraszna folyó mellett, stb. neki 
átadta.2 

Ez Anna 1352-ben, 1355-ben, 1356-ban is Meggyesi Mór 
mester leányának van írva.8 

Meggyes Mauritius unokáit Zsigmond király 1393 aug. 
29-dikén fölmenti az alól, hogy atyai nagynénjök, Anna 
leánynegyedét illetőleg ennek dédunokáit, Báthori Szaniszlót 
és Györgyöt újból kielégítsék, mert már 1378 ápr. 24-dikén 
kielégítették. Ez ügyben a király örökös hallgatást parancsol.4 

1 V. ö. Baczka-Madarasi Kis Bál in t : Az Árpádok királyi vére Magyarország 
esaládaiban. 23—27. 1. — - Anjouk Okt. V. 532—534. 1. — Fejér . IX. 2. 757. — 
Dl. 29.992. 3 Dl. 4233, Dl. 31.098., Fejér , IX. 4. 058. U. o. IX. 4. 661. — 
4 1)1. 6522. 
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A Meggyesaljai Móricz — Moróeznak is van mondva, 
mint újlaki birtokos 1476-ban s 1487-ben, a mikor a Megyes-
aljai László és István (a Simon fia: János íiai) ellen a kraszna-
vármegyei Újlak birtokért Báthori János, Miklós, Domonkos 
és Zsigmond folytattak pert.1 

P o k o l János, hűtős ember előtt 1637-ben tovább zálo-
logosítottak egy ákosi telket." 

Petrét gyalogosnak vették föl az 1805-ben összeírt, dab-
jonujfálusi adómentes nemesek névsorába. 

Polgár i István 1781-ben zilahi, tyukól-utczai lakos; 
talán ő az az István, kivel 1811 1821., mint zilahi esküdttel 
találkozunk. 

Sándor 1788-ban zilahi szenátor. Egy (Zilahi Polgári) 
Sándor 1844 1848-ig Zilah város főjegyzője.3 

Márton 1792 aug. 29-dikétől zilahi evang. reform, pap. 
Mint prosenior halt meg 1830 aug. 7-dikén. 

Fia Lajos Kolozsvárt, hova a zilahi kollégiumból tanul-
mányai folytatása végett ment, gróf Kun Kocsárd nevelője. 
1826—1830. középszolnokvármegyei (helyettes, 1828-tól rendese 
a 1 ügy ész, 1831—1834. assessor, 1835 1841. főügyész, 1842 
1846. táblabíró, 1848-ban zilahvárosi képviselő, s 1851- 1860-ig 
s 1862-ben (Zilahi Polgári Lajos) Zilah város polgármestere4, 
1861-ben némelykor, mint középszolnoki alispán5, más alka-
lommal, mint fizetéses törvényszéki bíró szerepel. 1832—1836 
közt róla mint zilahi orátorról van szó. 1855—1867. a 
zilahi evangelikás református kollégium algondnoka. 1868 
június 4-dikén halt meg utód nélkül; vagyonát közczélokra 
hagyta.6 

P o l l i o s Miklós és Csízér (Chyser) Tamás fia János Zador 
Pál fiainak és Chvseri Balogh András leányának, Elenának. o 

1 Csánki, I. k. 388. 1. — Lelesz, 13. 227. f ann i 1487. nr. 1. — - Nagyv. 
múz . Bit. — 3 Nagy Iván, IX. 330. — 4 U. o. — 5 U. o. — 0 A zilahi, á l lamilag 
segélyezett evang. re form, kol légium Értesítője az 1894 1895-diki isk. évről 
CXIX—CXXI. 1. Végrendelete az iskola levél tárában. 
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adják 139."j febr. 12-dikén Csízér birtok negyedét leánynegyed 
fejében.1 

P o l o s . Szentkatolnai Polos István, mint özv. Kölesei 
Kende Gáborné Bánfi Zsuzsánna teljhatalmú megbizottja vette 
föl 1676-ban az elzálogosított Balla, Baksa és a Szilágy-Som-
lyó várához tartozó birtokokért meg a perecseni részbirtokért 
az 1000 frt zálogösszeget és a birtokokat a Bánfiaknak visz-
szaadja.2 

P o n g r á c z . 1465 szept. 24-dikén Dengelegi Pongrácz 
János, erdélyi vajda és székely ispán zálogba veszi Bályoki 
Szilvesztertől a bihar- és krasznavármegyei Sommály birtokot, 
Dersek, Sírmező, Almás, Heerharzó, Sárhíd birtokok felét, Her-
barth, Kétnyárló, Réwtelek pusztákat, a középszolnoki Szarvad, 
Szent-Miklós, Bajom (Bóján?), Zálnok birtokokat, meg más, 
heves- és pestvármegyei egész- és részbirtokokat.3 1469 aug. 
5-dike körül (Dengelegi Pongrácz János, magnif.) ügyvédjének 
vallja Szakácsi (Zakachyi) Istvánt, Ákosi (Akwsi) Antalt, stb.4 

1475 körül birtokos Szarvad, Szent-Miklós, Sőte, Kene, Szeő-
demeter, Bajom, Tövised, Zálnok, Derzsida és Babuktelke 
helységekben.5 A Dengelegi Pongráczok 1476-ban birnak Pe-
tenyefalván is." 

Nagymihályi Pongrátz László eladja 1300 frtért a doboka-
vármegyei csömörlői, nyárlói, ördögkuti, pósai, hidalmási, 
vaskapui, szentgyörgyi és bodjai részbirtokait Nagy-Dohai 
Spáczai Mihály-, János- és Miklósnak.7 

Pongrátz Pál 1734-től varsolczi evang. reform, pap. 
Pongrácz Sámuel de Sz.-Miklós 1781-ben Közép-Szolnok-

ban assessor. 
A Pongrátz-család tagjai 1797-ben más telkén lakó adózó 

nemesek. 

1 Dl. 8035. — 2 Bl. fasc. O. nr. 16. — a Dl. 36,393. Km. Prot . F. min. 
pag. 108. nr . 1. — 4 U. o. p. 139. nr. 2. — 5 Csánki, I. 576. — « U. o. 588. 1. — 
1 Gencsi-lt. nr . 381. Kelet né lkül 
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Pongrátz Györgyöt és Andrást lovasoknak vették föl az 
ákosi fegyverfogható adózó nemesek 1805-diki névsorába, 
homagiális esküt is teltek. 

Özv. Pungrácz Sámuelné előfordul az 1797-ben összeírt 
monói főbb birtokosok között. 

Pop. Popa. L. Pap. 
Popojes . 1808-ban Halmosdon egy antiqua jobbágytel-

kök volt Popojes János, Vaszul (Vaszilly), Simon stb.-nek, a 
kik közül négyet gyalogosnak írt ki Kraszna vármegye. 

P o p o v i c s . Popovits Mikuláj, szakácsii oláh papot föl-
vették az 1797-diki összeírásba. 

Porczi . Ipi. (.Povchíj, Porczy 14(51., 1478.)1 1477-ben Porczy 
János de Ip leánya, Margit, Reszegei Pál felesége az oktávás 
törvényszék előtt bevádolja Porczy Pétert (de Ip), hogy ez a 
krasznavármegyei Ip, Dédács és az oláh lakosságú Porczallja 
községekben levő fele birtokrészeket, a melyek az ő édes-
atyjának, Porczy Jánosnak a halála után, mint jogos örökösre, 
ő reá szállottak volna, jogtalanul bitorolja. A váradi kápta-
lannak és Kraszna vármegye alispánjának meg szolgabiráinak 
egymással egybehangzó két vizsgálati jegyzőkönyve alapján 
megítélnék Margitnak a felerészt, de literátus Mihály de Tha-
másy ellenkezőleg tanúskodik Porczy Péter érdekében, hogy 
a peres birtok nincs is jelenleg az alperes birtokában. Az ok-
távás törvényszék az alperest a kolozsmonostori konvent elé 
utasítja eskületétel végett.2 Pétert (de Porcz) 1491-ben Ulászló 
király a néhai Losonczi Bánfi András krasznavármegyei ha-
gyatékának felosztására küldöttként jelöli.3 Bizonynyal e Pé-
ter (Pocsi) dédácsi birtokát látják el még 1404 szept. 1-sején 
új határjelekkel.4 

Nemes Ippi Porczi Istvánt, Ferenczet és Andrást 1547-ben 
megintik Kidéi Lászlóné Reszegei Csemperdi Zsófia és Kávási 

1 Csánki, I. Ő88. — 2 Dl. 28.315. és Lelesz, R. 74. f. anni 1477. nr. 17. — 
3 Dl 27.737. — 4 Dl. 27.679. 
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Csompasz Benedekné, Reszegei Csemperdi Katalin az iránt, 
hogy adják ki Ippi János Ipp és Porcz jószágaiból az utób-
biakat megillető leánynegyedet.1 1549-ben tiltakozik ellenök 
az itt említett Ipp és Porcz részbirtokok elfoglalása miatt az 
előbb szintén megnevezett Zsófia 2 1553-ban Porczv István 
porczaljai jobbágyait hét. az ippiakat és rézaljaiakat egy-egy 
kapu után rótták meg adóval.3 1605-ben özv. Porczv Jánosné 
és öt társa részéről másfél telek adózott Ippon.4 

P o r c s a l m i . Az 1654 jún. 7-dikén Szatmár-Németiben 
tartott ev. ref. közzsinat Porcsalmi Jánost talán a mi Udvar-
helyünkre küldte papnak.5 

Portsaimi István, zilahi nemest Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. István 1768(?)—1794. 
krasznavármegyei szolgabíró,6 1794—17957 (Zilahi Porcsalmi 
István) főszolgabíró;8 1786-ban helyettes alszolgabíró (s. v. 
szbíró),9 1793-ban rendes alszolgabíró.10 1795-ben táblabíró.11 

1781 febr. 8-dikán intő-levelet, febr. 10-dikén szerződésmáso-
latot ilosvai stb. részbirtokok elzálogosítása tárgyában írt alá.12 

Porcsalmi János de Zilah. továbbá István, András, Sámuel, 
zilahi nemesek, 1741-ben, egy András 1781-ben is, homagiális 
esküt tettek. János és István 1781-ben zilahi, tvukól-utczai, 
Sámuel székely-utezai lakosok. László 17(57—1709. nagypaczali, 
László 1858 1874. récsei evang. reform, pap. 

Porcsalmi Mihály egyik építője 1771-ben a lecsméri ev. 
reform, egyház kórusának, melyen neve olvasható. 

.József 1783—1784., 1787 1790., 1804—1806 (harmadíz-
ben) krasznaczégénvi, 1796—1797. érmindszenti evang. reform, 
pap. Mint ilyent, fölvették az 1797-diki összeírásba. 

1808-ban Perecsenben egyharmad kúriájuk, hatodfél an-
tiqua és négy nova jobbágytelkük van a Portsaimi árváknak. 

1 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 3. nr. 31. 2 U. o. C. Kraszn. Prot. 10. 
fol 174. — 3 Dical. — 4 U. o. — 5 Tört. Tár. 1898. évf. 638—39. 11. — 6 Gen-
csi-lt. nr. 436,439,630. , 1119. és 1394. — 7 U. o. 1 0 6 0 . — « N a g y Iván, IX. 456. 
9 Gencsi-1. nr. 1107 — *» U. o nr. 1109. — 1 1 ü . o nr. 1070 1 2 U. o. nr. 482. 
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E telkek, úgy látszik, Porcsalmi Ferencz kezén vannak. Az e 
részről fölvett gyalogosnak nincs sem köntöse sem fegyvere. 
Az ujabb időben élt (Zilahi Porcsalmi) Ferencz árvái. Ilona 
és Eugenia, Ippon s másutt birtokosok.1 

P o r k o l á b . A kolozsmonostori konventnek 1450 febr. 0. 
kelt ügyvédvalló levele szerint Porkoláb Lőrincz többekkel 
együtt (Biró Albert, Ráthoni Tamás, Bozyási (iái és Benedek) 
ügyvédeket vall (Kémeri Miklós mester, Sárándi Jakab, Bylgezdi 
Gergely deák, Nagydobai Chvzer Gál s Fülöp. Kerezthwri 
Mihály, Rathoni Bwda György stb)2. Rátoni Porkoláb Lőrincz 
fiait, Pétert és Lukácsot a krasznavármegyei Középcser és 
Szilva meggy fő erdők elidegenítésétől tiltja el 1463 jan. 14-dikén 
Bátoni Bertalan László fia Péter a maga és János, Imre, Má-
tyás (I.), Péter (II.), Ambrus, Mátyás (II.), valamint Rátoni 
Chobod András íiai János és Kelemen, Rátoni Dienes György 
fia Kelemen, Nagyfalvi Márton fia Mihály meg Rátoni Fodor 
Ambrus nevében.3 

Kysdobai Porkoláb Domokost 1459-ben ügyvédjöknek 
vallják Haraklányi Demeter, Haraklánvi Ráthon János és Ha-
raklányi Árva László.4 

Ez évi oki. 4-dikén Porkoláb Benedeket. Bélteki Drágfi 
Miklós és neje, Jakcsi Erzsébet vallja ügyvédjéül.5 E Benedek 
szakácsii (Zakachyi), a ki 1461 jún. 4-dike előtt özvegy Beth-
leni Gergelyné, Kusalyi Jakcs Hedvignek az ügyvédje.6 

Sándorházai Porkoláb Balázs 1461 márcz. 23-dikán Ku-
salyi Jakcs Péter ügyvédje." Sándorházai Porkoláb Balázs 
íiai György. Pál, János, a kik a középszolnoki Sándorháza. 
Menyő birtokbeli részöket Sándorházi Jánosnak a Tamás fiá-
nak kötötték le 1467 július l-sején.s Sándorházán, Menvőn 
kívül Szilágyszeg helységben, továbbá Bodótelke pusztán is 

1 Nagy Iván, IX. 456. — 2 Dl. 36.391. Km. Prot C. min. pag. 104. nr. 2 
11 Dl. 27,677.; egyk. kiv. - - 4 1)1. 36,392. Km Prot E. min. p. 32. nr . 1. 
5 U. o. p. 60. nr. 1. — 6 U. o. p. 112. nr. 3 7 U. o. p 102. o. nr. 4 — 8 Dl. 
36,393. Km. Prot. E. min . p. 30. n r 2. 
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birtokosok.1 Báthory István országbíró 1492 aug. 13-dikán 
meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy Annát, Szi-
lágyszegi (Zylagzegy) Pál feleségét, Lelei Ady Márton lányát, 
és Szakácsi Kecskés (Zakacsi Ketskes) János fiát, Lászlót ve-
zesse néhai Sándorházi Porkoláb Mihály Sándorháza, Menyő, 
Szilágyszeg, Bodolótelek középszolnoki birtokaiba.2 1549-ben 
Ferdinánd király előtt megjelenik Kusalvi Jakabfi máskép 
Korpazdy László fia Imre, kinek anyja Potencziána, a Sán-
dorházy néhai Miklós lánya, néhai Sandorhazy Porkoláb Mi-
hály unokája, és előadja, hogy Sandorhazy Gáspárral és Meny-
hérttel, az Ambrus fiaival, László unokáival fenti Porkoláb 
Mihály másodunokáival, és Katalinnal, Kysdobai Boda Balázs-
néval, fenti néhai Sandorhazy László lányával, a középszolnok-
vármegyei Sándorháza birtok Thelek nevű eddig osztatlan ré-
szén. mely fentieket egyenlő jogon megilleti, meg akar osz-
tozni. A király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, 
hogy szólítsa fel őket erre, ellenkezés esetén pedig idézze 
meg. A konvent jelenti, hogy a parancsnak eleget tett.3 

Sándorház i Porkoláb Mihály 
Miklós László 

Potencziána Ambrus Katalin 
Kwssali Jakabffy : TT . • . Kisdobai Boda Balázs 

máskép Korpazdy László G a S P a r M e n y h e r t 

I m r e 

Sándorházi Porkoláb Mihály íiait Miklóst és Lászlót mint 
alpereseket idézték perbe, 1480 ápr. 5-dike előtt a középszolnoki 
Bodolótelke, máskép Pósatelke birtok elfoglalása miatt, Menyői 
László és Pál, Gelendi Antal deák és fiai meg Mocsolyai Ba-
lázs, Ambrus, Péter, a mely birtok a felpereseket örökség 
utján illeti.4 

1401 jún. 12-dikén Nagydobai Porkoláb Miklós és fiai: 
László, Tamás, György zálogba veszik Nagydobai Balázsnak 

1 Csánki. I. 576. — 2 Dl. 27,977. — :í Orsz. Lt. Km. conv. lad 27. S. 
nr. 33. — 4 Dl. 27,939. 
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Nagydobai Bartos Gyögygyel és Nagydobai Ábrahámmal közös 
Nagy-Doba birtokát.1 Miklós és fia László és Nagydobai Chyzer 
Gál, néhai István fia Balázs ügyvédjeikül vallják ekkor Bar-
lam deákot Kusalyon stb.2 Okt. 12-dikén a fenti Miklós ismét 
ügyvédeket vall.3 Márcz. 23-dikán őt is (Dobai Porkoláb Miklóst) 
ügyvédjének vallotta az imént említett Kusalyi Jakcs Péter/' 

1579 szept. 3-dikán Somlyói Báthori Kristóf meghagyja, 
hogy Nagybányai Ötvös Pálné Porkoláb Anna, Kraczmer Ta-
másné Vajda Katalin és Sámsoni Veres Gergelyné Vajda Anna, 
mint néhai Vajda János leányai örökvalló levele alapján az 
ezeket atyai örökségkép megillető Szilágy-Cseh, Benedekfalva, 
Kis-Debreczen, Kecskésfalva és Vicsa birtokokba iktassák be 
a fenti Kraczmer Tamásné leányát, Annát és általa férjét, Baksai 
Lőrinczet. 1580-ban a kolozsmonostori konvent jelenti, hogy 
a Benedekfalvába való beiktatásnak ellentmondott Kusalyi 
Jakcsi Boldizsár nevében ennek e^v völcsöki zsellére.3 

Porkoláb István a somlyai adózók 1790-diki névsorában 
szegényül van említve. 

Porte lek i . Portheleki Pál egyike azoknak, kiknek érde-
kében 1470-ben vizsgálatot tartottak: 1. Paczali Márton, Tamás, 
László, Mihály és Álmosdi Csire Tamás ellen, mivel ezek 
elfoglalták jobbágyaikkal a középszolnoki Bede birtokot; 
2. Guti Zsigmond fia Ferencz és Guti János ellen, kik job-
bágyaikkal a szabolcsvármegyei Vidthelek birtokot foglal-
ták el.<! 

Porzso l t . Porsolt Sámuel 1787—1789. görcsöni evang. 
reform, pap. 

Posta . 1792-ben Posta Péter s György, somlvóujlakiak, 
I. Leopoldtól 1701 nov. 7. kelt s Bihar vármegyében 1702-ben 
kihirdetett armalist mutatnak föl.7 1806-ban Posta Györgynek 
és Jánosnak egy-egy adózó lakótelkük volt Somlyó-Újlakon. 

1 Dl. 36,392. Km. Prot . E. min. p. 114 nr. 1. — 2 U. o. nr . 2. — 3 ü . o. 
p. 138. nr. 1. — 4 jj 0 p 1 0 2 . 0 . n r 4 __ 5 0 r s z . Lt. Km. conv. lad. 26. B. 
nr. 12. — e Lelesz, Z. 137. f. ann i 1470. nr . 25. — 7 Orsz. Lt. nem. inv. Kraszna . 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 20 
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P o s z t ó s . 1755-ben Nemes Rátoni Posztós György özve-
gye, Préda Anna tanúskodik a Rátoni Nagy Andrásné és fiai 
birtokviszonyai ügyében Krasznán tartott nyomozásnál.1 

P o t a Tódor más telkén lakó sülelmedi adózó nemest fel-
vették az 1797-iki összeírásba. 

Poti András, peéri molnár előfordul az 1797-diki össze-
írásban. 

Potrovieza . L. Petrovicza. 
Potyász . 1543-ban Pathyaz György mindszenti jobbágyai 

egy kapu után fizettek adót.2 

1553-ban megidézik Sámsoni Pothyaz Györgyöt, a ki 
Szentmarjai Gáspár társaságában elfoglalta Sámsoni Buda-
házi Menyhértnek egy sámsoni szántóját.3 

Potyó . Pottja fia Tamás 1330-ban egyike azoknak, kik 
l grin fia István és Ramacsa fia András menvői birtokai O 

ügyében határt jártak.4 Pottljo Tamás és László a Miklós fia 
menyői nemes birtokosok ekkor.5 

P o t y ó d i . Pathiodv Miklós, a ki 1588-ban Dobó Ferencz 
és Bai Miklós megbízottja,6 talán nem is ide való. 

P o z s y a i Mihály 1567-ben «tuggya», hogy Borza János 
Jázon Bozzásy Lukácsnak bor árával adós.7 

P o z s o n y i . Csomafái Posoni Mózes 1794—1815 körül 
adóíró biztos és táblabíró.8 1803-ban tiszteletbeli aljegyző és 
levéltáros, 1808-ban és 1813-ban assessor Kraszna vármegyé-
ben. 1808-ban (Posoni Mózes) előfordul a somlyói nemesség 
névsorában. Ugyanekkor Posoni Mózesnének fél antiqua és 
egy nova jobbágytelke volt Somlyón. Posonyi József előfor-
dul az 1797-ben összeírt más telkén lakó, peéri adózó neme-
sek között. 1808-ban Yarsolczon egy adómentes lakótelke volt 
Posoni Lászlónak, a kit Kraszna vármegye gyalogosnak írt ki, 
de nincs neki sem köntöse sem fegyvere. 

1 Szgy. 2 Dical. — 3 Orsz Lt. Km. conv. lad 27. M nr. 18. 
4 Szgy. 5 U. o. — 6 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr . 15. — 7 Nagyv. Múz. 
Bit - s Nagy Iván. IX. 465 
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P ó c s . Pocii Jakabot 1374-ben a váradi káptalan előtt 
bevádolja a Szakácsi Erdélyi Gergely fia, Jakab, hogy többed 
magával az ő Kegye, Szakácsi és Gyúró nevű birtokai terü-
letén erőszakosan jószágokat foglalt el és határjeleket állí-
tott fel.1 

Adi (Odi) Poch Demeter azok között van. a kik 1441 
decz. 4-dikén eltiltják Od birtokuk jogtalan visszatartásától 
Odi Pétert meg Kusalyi Jakcs Györgyöt és ifjú Lászlót.7 

Ugyanekkor e Demeter, kinek testvére Dobai Réth Miklós, 
elzálogosítja odi birtokrészét, kivéve leánya, Ilona jogát, 
tizenöt arany forintért — úgy látszik — néhai Erdélyi Bálint 
I eá nyá n a k, Bariá nak .2 

P ó c s i . L. Porczi. (Pocsi Péter 1404.):í 

P ó c s i k János 1888—1898. ardói evang. reform, pap. 
P ó k a . Debreczeni Póka István 1639 körül tasnádi evang. 

reform, pap. 
P ó s a . A Pousa-nemzetség bírta 1291—1345-ig Poósát; 

tőlük származik a helység neve is.4 

Báthori Kristófnak 1578 nov. 22-dikén kelt ítélete sze-
rint Pósa Péternek bizonyítania kellett a középszolnoki Szép-
lakra vonatkozó állítását Szent-Györgyi Makrai Bertalan fel-
peressel szemben.5 

István 1790-ben a somlyai adózók közt van, 1792-ben (Posai 
István, somlyai lakos) nemessége productiojáról Kraszna vár-
megyétől nyert bizonyítványát mutatja fel.6 Posa Istvánt és 
Ferenczet gyalogosoknak vették föl a somlyói adómentes 
nemesek 1808-diki névsorába. 

P ó s a l . L. Pósa. 
P r a f f Mózes, tasnádi kereskedő örményt fölvették az 

1797-diki összeírásba. 

1 Nagyv. Múz. Hit. — 2 1)1. Km. Prot . AB. min. pag. 91. n r . 1. á thúzva. — 
y U. o. pag. 90. nr. 4. á thúzva. — 4 Hodor : Doboka, 524 1. — 5 Tört. Tár. 
1898. évf. 346 1 — 6 Orsz. Lt. nem. invest. Kraszna. 

20 : 
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P r á g a i György (45 éves; alacsony) gyalogos az Ér-
Mindszent községből 1805-ben összeírt, fegyverfogható neme-
sek közt. 

P r e k s a Mártonnak 1808-ban Ilosván fél adómentes lakó-
telke volt. Kraszna vármegye gyalogosnak írta ki, de nincs 
neki sem köntöse, sem fegyvere. E Preksáról megjegyezték, 
hogy szabó mesterember. 

Prendl i József, királydaróczi róm. kath. kántor elő-
fordul az 1797-diki összeírásban. 

Preznér i . 1708-ban Hídvé«en Preznerv-rész van. A ke-o ^ 

gyelmes úr ő felsége Eesedi János ezredes (óbester) kezébe 
bocsátotta e birtokot.1 

Préda. Praeda János Dabjonból 1741-ben homagiális 
esküt tett. Prada? János, kisdebreczeni saját telkén lakó adó-
mentes nemest fölvették az 1797-diki összeírásba. 

Prépos tvár i . Prepostwary Bálint középsőcsaholyi job-
bágyait egy, a felsőcsaholyiakat félkapu után adóztatták meg 
1570-ben.2 1577-ben vele (Prépostváry Bálint egr.), mint Thardi 
Dorottya férjével találkozunk.3 1579 aug. 25-dikén (Lokacsi 
Praepostvari Bálint) egyike azoknak, a kik II. Budolftól a kihalt 
Csaholyi-család középszolnoki M.-Csaholy, Középső- és Felső-
Oláhcsaholy, Zölcze, krasznavármegyei Pánit és más, szatmár-
vármegyei birtokait kapták.4 Báthori István 1585 nov. 23-dikán 
kelt levelével neki,5 meg Kapi Andrásnak, továbbá Sulyok 
Istvánnak szab határidőt valami egyezség véghezvitelére, a 
hol Cseh került szóba. Prépostvári helyett azonban Lónyai 
István jelent meg a tárgyaláson.6 E Bálint és Tardy Dorka 
(Tardv Máté deák leánya 1593 jan. 15) gyermekei: Bálint és 
István; továbbá Anna (István ispánné, fiacskája is vala Ist-
ván nevű), Borbála (Suránvi Gáborné) és Sára (hajadon leány). 

1 Orsz. Lt. Cons. et Urbar , fasc. 113. nr. 57 — 2 Dical. — 3 Lelesz, Sig-
nat. Lib. 5. folio 167. — 4 Szgv. egvk. más. — 5 Keresztnév hiányzik. — G GKG. 
C. fasc. XXI 
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Bálint 1593-ban ezt írja családjáról Károlyi Mihálynak, hogy 
a meghalt szerelmes házastársának a nagyapja Csaholyi Péter 
volt, azon az ágon bírja Csaholyt, aztán így folytatja: «de 
az Csaholyi Pétör feleségének, azaz feleségöm nagyanyjának, 
ki egy volt az kegyelmed atyjával, nem tudom ki volt a 
neve, mert itt arról való leveleim nincsenek. Mindazonáltal 
attól az Károlyi asszonytul való Csaholyi Anna volt, mely 
Csaholyi Anna feleségömnek anyja volt».1 — 1583-ban Pré-
postváry Bálint gyermekei: Bálint és Anna (egr.) mint alpe-
resek perelnek Bátoni Benedekkel, mint felperessel, Pánit 
részbirtokért,2 a melyet Melith György és fiai: István és Pál 
elvesztettek hűtlenségi per folytán. 1584-ben e perről ítéletet 
adnak ki számukra.3 1622 előtt Prépostvári Bálintné Csáky 
Annának Er-Szent-Királyt telke volt, melyet eladott Ér-Szent-
Királyi Szikszay Györgynek.4 

Egyik Bálint, mint egri főkapitány, ásatta az egrespataki 
halastavat.5 

1598-ban Praeposthvary István (mfc.) meg Surányi Csarna-
vodai Borbála és Alagi Sára megosztozkodnak a középszol-
noki Magyar-Csaholy, Középső- és Felső-Oláh-Csaholy, Zölcze 
meg más vármegyebeli részbirtokokon.6 

Prépostvári Miklós egyike azoknak, a kik mint fogott 
bírák tanúsítják 1600 jan. 16-dikán, hogy Gyulafi László volt 
Bánfi Tamás árváinak a gyámja s hogy az, mint ilyen, minő 
menyegzői ajándékot adott Haraklányi Istvánné Bánfi Er-
zsébetnek.7 

Prepostvary Zsigmond peéri jószága 1604-ben két rótt 
ház után négy forintnyi adót fizetett,8 Nagyfalúban pedig 
az ő (Prsepostvary Zsigmond) és Bánfi István részéről négy 
jobbágyházat adóztattak meg. Ez utóbbi helyen 1605-ben 

1 Gr. K.-ltár, III. 575. 1. — 2 Lelesz, Act. an. 1583. nr. 20. — 3 ü . o an. 
1584. nr. 32. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 3 E m ű I. k. 133. 1. — 6 Lelesz, Prot. 44. 
lói. 12. an. 1598. — " GKG. C. fasc XIX. — 8 Dical. 
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Prépostvári részéről csak fél telek adózott.' 1009-ben Gábor 
fejedelemnek amaz adománylevelére, melylyel Gardánfalvát 
Rátóthi Gyulaíi Lászlónak adja, Prépostvári Zsigmond, Kraszna 
vármegye főispánja sajátkezűleg ezeket jegyzé: «Gardánfalvá-
ról való donatio, kit én szerzettem megh az Giulafy famíliá-
nak. Ez falut penigh én attam örökben az én kereszt leaniom-
nak, Giulaffy Borbala assoninak».2 1610-ben is krasznavár-
megyei, 1024 1629. azonban többnyire Lokacsi előnévvel 
középszolnokvármegyei főispán.:í Zsigmond könyörög Báthori 
Gábor fejedelemhez Gardánfalva birtok tárgyában, melyet a 
fejedelem parancsára, elvettek tőle.4 Gábor fejedelem aztán 
1611-ben neki (Príepostvári Zsigmondnak) és nejének, Szécsi 
Katalinnak meg Gyulaíi Sámuelnek. Zsuzsánnának és Bor-
bálának adományozza Gardánfalvát;5 1612. jún. 2-dikán meg 
is hagyván Közép-Szolnok vármegyének, hogy foglalja el 
Prsepostwary Zsigmond számára Sütő Györgytől a falut, a 
melyet előbb csakugyan Prépostvárinak igért volt s csak 
azután adományozta Sütőnek.6 

Zsigmond s neje Szécsi Kata építették 1014-ben a szilágy-
csehi evang. reform, egyház tornyát.7 Zsigmond második 
férje Szécsi Katának (1015 nov. 26.),8 a kire 1017-ben a férj 
(Lokachi Prsepostvary Zsigmond, mfc.) a középszolnoki Ma-
gyar és Oláh-Egrespatak birtokait irat ja 4000 forintért." 1626-
ban Károlyi Mihály végrendeletében őt rendeli egyik gyá-
mul. ,u 1627 decz. 31-dikén tőle (Lokaczi Praepostvári Zsig-
mond) 1556 jó ezüst tallért vettek föl özvegy L. Bánfi Jánosné 
Lónyai Fruzsina és íiai: Kristóf és Zsigmond, hogy kiválthas-
sák Yarsolczot, melyet ezután Prépostvárinak zálogosítottak el.11 

Zsigmond hatalmasul meg is tartotta a varsolezi részjószágot; 

1 Dical. — 2 GKG. A. fasc. XVII. - * Gr. Károlyi-lt. IV. k. 207. lap. 
GKG. A. fasc. XVII. és C. fasc. XIII — 4 GKG. A fasc. VII — 5 Orsz. Lt. Km. 
conv. fasc. P. nr. 5. 27. fiók « GKG. A. fasc. VII. — ' E m ű I k. 614. 1. 
8 GKG. A. fasc. XV. XVI. — » Lelesz, Prot. 59. folio 71. an. 1617. — IO Gr. Ká-
rolyi-lt. IV. 207 1 — 11 GKG. A. fasc. XV. XVI 
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ezért 1628-ban meginti őt özv. Lónyai Istvánná Szaniszlófi 
Báthori Kata, mint fölperes.1 Szilágyi Sándor említi, hogy 
1631 táján Prépostváry Zsigmondot a magyarországi urak 
többször fölléptették erdélyi trónkövetelőnek.2 Präpostvari 
Zsigmond Henczidán 1631 febr. 15-én kelt levelével Peérban 
levő házát, jószágát s minden ott levő örökségét is leköti 
4500 írtig meghihatlanul házas társának Szécsy Katának, 
mely összeget Szécsy K. Dobra nevű falu megvételére adott.a 

Neje Szatmárról Sennvei Sándortól 1 (>31 márczius 12-dikén 
arról értesül, hogy Gyulafi a császár ellen fegyverkezik.4 

Zsigmond egyike vala azoknak, kiket Gyulaíi Sámuel 1637 
márcziusában kelt végrendelete végrehajtására kijelölt.5 

Alaghi Ferenczné Prsepostvari Sára ellen 1607-ben Kapi 
András tiltakozik a csaholyi jószág eladása ügyében.6 

Prini . L. Perényi. 
P r o k u p Von előfordul a nemesi fölkelésben való rész-

vételre 1805-ben összeírt illésfalvi szabadosok között. 
P r u s k l János 1688-ban (november 2.) somlyói helyettes 

kapitány.7 

P u h a (Puhó) Mihály, adómentességet nem élvező, szi-
lágycsehi járásbeli szabad állapotú lakos az 1805-diki össze-
írás szerint a haza csendességben való tartására gyalog ki-
állhat. 

Pulker i czáu . L. Purkereczán. 
Pungrácz . L. Pongrácz. 
P u n g u r Gyula 1870 után peéri, 1871 1877. nagyfalusi 

evang. reform, pap, azután a zilahi államilag segélyezett köz-
ségi polgári fiúiskola tanára, most az ornithologiai központ-
ban teljesít szolgálatot. 

P u r k e r e c z á n (s Purkeritz) Tivadar (Togyer) 1781-ben, 

1 Wl. és Nemz. Múz. Becski-lt. — 2 Rákóczi (I.) és Pázmány. — 3 GKG. 
A fasc. XVII. Sajátkezű pecsétes levél. — 4 GKG. A. fasc. XV. XVI. — 5 U. o 
C. fasc. XXI. — 6 GKG. — 7 Nagyv. Múz. Bit. 
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1797-ben szélszegi saját telkén lakó adózó nemes. 1805-ben 
Pulkericzán Tógyer és Vaszali adómentességet nem élvező 
szélszegi szabadállapotú lakosok. 

Purkericz. L. Purkereczán. 
Puskás. Nemes Puskás Lászlót 1790-ben a somlyai adó-

zók közt találjuk. 1792-ben is somlyai lakos és Rákóczi 
György fejedelemtől 1637-ben nyert armalist mutat föl.1 

1808-ban gyalogosnak vették föl Somlyóról az adózó neme-
sek közé. 

A Puskás-család tagjai 1797-ben Oláh-Nádasdon saját, 
Kucsón saját zálogos telkükön lakó adózó nemesek. 

Puszkajler Sámuelt (br. Kemény Farkas udvarbírája) 
lovasnak vették föl a sarmasági fegyverfogható adómentes 
nemesek 1805-diki névsorába. Homagiális esküt is tett. 1807-
ben Tasnád város esküdt nótáriusa.2 

Puszta i . Posztai Ádám 1797-ben Czigányiban és Harak-
lányban kisebb birtokos. 

Putnoki György és János 1741-ben zilahi civisek, Mi-
hály 1781-ben zilahi, kraszna-utczai lakos. 

Pünkösti Ferencz 1865—1867. kémeri evang. reform, 
pap, az uzoni papi állomásra hívták meg. 

Püsök Mihály, diósadi nemest Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. A Püsök-család 
tagjai 1797-ben Diósadon saját telkükön lakó egyházi, és más 
telkén lakó adómentes, Sámsonban más telkén lakó adómen-
tes nemesek. — Udu. Püsök István és fia István, Kelentzei 
Püsök István és íia Márton, Püsök András, László, másik 
László, Benedek, Márton, Miklós és fia Márton, János, Pál, 
László (III.), György, István, György és fia Pál, Gergely és 
íia János, továbbá Péter, diósadi, György, kusalyi adózó, 
István, sámsoni nemesek 1805-ben homagiális esküt tettek. 

Püspök. 1623-ban Püspök János előtt végrendelkezik 

1 Orsz Lt. nem. invest. Kraszna. — 2 Szgy. 
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Diósadon Adi István, a ki Püspök Bálintot is említi.1 1790-ben 
Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte a diósadi 
Püspök-családot előbbi adómentességébe azon megokolással, 
hogy meghallgatás és elítélés nélkül került be e család az 
adózók névsorába. Püspök József, Bálint, János, Sándor és 
másik János, diósadi adózó nemesek 1805-ben homagiális 
esküt tettek. 

P ü s p ö k i . 1009 jan. 4-dikén Püspöki János, mint királyi 
előttemező szerepel ilosvai és lompérti jószágok elzálogosí-
tásánál." 

Ferencz 1732-ben szilágysomlyói róni. kath. pap. Másik 
Ferencz 1790-ben a somlyai adózók közt van. 

Sámuel 1733-ban rátoni evang. reform, pap; «kiment a 
szilágyi papok társaságából.» 

János 1813 1848. böősházi, Zsigmond 1819-1826. nagy-
moni, 1828—1848. szilágyfőkeresztúri, József 1860—1865. gör-
csöm evang. reform, papok. János és Zsigmond Szilágyfő-
Keresztúron haltak meg. 

Rabécz i . Rábétzi Sámuelt gyalogosnak vették föl a sza-
kácsii fegyverfogható adómentes nemesek 1805-diki névsorába. 

Rabló . 1789-ben ifjú Rabló Mihály gondviselésére bíz-
ták gr. Bethlen Adámné Bánfi Zsuzsánna tasnádi ingó, ingat-
lan vagyonát és termékeit, melyekről lelettárt vettek föl.3 

Radák. Szilágyszécsi. Özv. Szécsi Radák Lászlóné Ber-
talan, másként Rátonyi Katalin ellen is perelt 1634 decz. 
16-dikán bizonyos ellentmondás miatt Sasi István.4 1667 okt. 
10-dikén említve van, hogy néhai nemes szilágyszécsi Radák 
György vér szerinti utóda Kosik Pál, beregvármegyei hetei 
lakos, nemes személy.5 

1797-ben br. Radák István Szilá"V-Csehben főbb, Ádám 
A.-Berekszón, B.-Tótfaluban, F.-Berekszón és Nagy-Paczalban 
kisebb birtokos. 

1 Szgy. — 2 Gencsi-lt nr. 472. — 3 Bl. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 Szgy. 
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1837-ben Onagten Radák bárók birtokosok Rákoson.1 

Báró Radák Istvánné, szül. Rhédei Klára grófnő és 
Mikó Imre gróf 1864-ben segítséget adtak a tasnádszántói 
evang. reform, templom építéséhez. Badák báróné ez egyház-
nak több klenodiumot is adott. 

R a d l c s . Radits András, István és Mihály 1781-ben zilahi, 
' J 7 

székely-utezai lakosok. 1797-ben Gáspár tövisedi főbb birto-
kos meg érszodorói és tövisedi saját telkén lakó egyházi ne-
mes, János lelei saját telkén lakó adózó nemes, András ma-
gyarnádasdi iskolamester. Az 1805-diki összeírásba lovasnak 
vették föl Ferencz, harminczhárom éves, érszodorói fegyver-
fogható nemest, ki homagialis esküt is tett; ugyanez évben 
Gáspár (64 éves), tövisedi nemes, mint fegyverszolgálatra al-
kalmatlan. fordúl elő a felülő nemesség névsorában. 

Hadnót. L. Kökényes-Radnót. 
R a d n ó t i János 1674 előtt? récsei evang. reform, pap, 

ki «mint szentségtörő, végképen kivettetett» s így nyilván 
más az a Radnóti (?) János, ki 1678-ban kusalyi evang. re-
form. pap. 

1705-ben Sámuel, zilahi nemest Közép-Szolnok vármegye 
lovas zsoldos állítására irta ki. 1781-ben András és Márton 
zilahi, tvúkól-utczai lakosok. 

Radváncz i . Márton 1501-ben Kraszna vármegye al-
ispánja vagy szolgabírája." 1572-ben mint Gyulafi László, al-
peres megbízottja és Horváth Boldizsár alperesért folytatja 
Zsombori Lászlóné Zsuzsanna megbízottjával, Sándorházi 
Jánossal a Drágfi Gáspár és Csire Ferencz között — úgy lát-
szik Vicsa, Horvát és Széplak miatt támadt pert, a mely 
ügyben Báthori István megparancsolja itéletlevelében Közép-
Szolnok vármegyének, hogy a bírságot hajtsa be alperesek 
birtokain, járja körül és becsülje meg javaikat.3 Rátóti 
Gyulafi László alperes ügyvédje akkor is, midőn ennek em-

1 H o d o r K. : Doboka, 548. 1. — 2 Szgy. — 3 GKG. A. fasc. II. 
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herei Sz.-Cseh városában hatalmaskodtak s ezért Károlyi 
László pert indított,4 majd (Radwanczy Márton) azon perben, 
melyet Gyulafi 1573-ban Sarmasági Miklós ellen folytat.2 

R a d v á n y i . Radváni Tamás 1-154 márcz. 5-dikén a vá-
radi püspök egyik kiküldöttje a Losonczi Bánfiak krasznavár-
megyei birtokainak elfoglalásakor.3 

Ilajali . 1651 jan. 12-dikén Rajak György egy szécsi ne-
mes házhelyet ad Guthi Istvánnak cserében egy paraszt 
szőlőért és 20 magyar forintért.4 

UajUai. L. Ráskai. 
R a k a m a z i . Káuási Rakamazi László nemes (L. Raka-

mazy de Kavas) 1590-ben jelen van Ladmóczi Horváth Já-
nosnak a girolti udvarházba, mihályfalvi és új németi részekbe 
való beiktatásánál.5 Rakomazy Andrást 1632 nov. 19-dikén 
ügyvivőnek vallja Bályogi Szénás Boldizsár és ennek neje.6 

1665 júl. 14-dikén (Rakamazi András) tanú Hatvani Jánosné 
végrendelkezésénél.7 Rakamazy Istvánt 1634 decz. 6-dikári 
szintén ügyvédjének vallja a fejedelem előtt Szécsi Sasi István.8 

R a m o c s a . Ramacsaházi. Valószínű, hogy a Ramocsa-
házi csak előnév, mert, mint alább látni fogjuk, egy és 
ugyanazon személy egyszer Ramocsának, máskor pedig Ra-
mocsaházinak van mondva. Míg a Ramocsák rendszerint 
Menyői, vagy Benedekfalvi előnévvel Lele, Menyő és általá-
ban Cseh környékén, addig a Ramocsaháziak főként Szilágyfő-
Keresztúron tűnnek föl. A Ramocsa és Bamocsaházi név 
sürün váltakozik az Krmelléken s Szilágy-Szécsen is. A Menyői-
ághoz tartoznak az Ijnémeten, Vérvölgyön, Nagymonban sze-
replő Ramocsák is. 

Menyői. 1330-ban Ramatha íia András és Ugrin fia István 
panaszt emeltek Márton, dévai várnagy és ispán ellen menyői 

1 GKG. A. fasc. II. — a U. o. C. fasc. XXI. — Dl. 27.669. — 4 Szgy. — 
Nagyv. Múz. Bit. egyko rú másola tból és Szgy. — (! Nagyv. Múz. Bit. 

" U. o. — 8 U. o. 
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birtokukért. Tamás vajda meghagyja az erdélyi káptalannak, 
hogy ezen birtok határait járassa fel, a régi határokat állítsa 
vissza és nekik meg örököseiknek a privilegiális levelet adassa 
ki.1 Ramatha Andráson kívül Péter a János fia is menyői 
nemes birtokos. 1.337 nov. 27-dikén is Ramacha fia András 
(Menyewi ?) kap részt a lelei, kislelei és cserii (Chery) birtokok-
ból.2 Menewi Ramacha István tanúnak van kijelölve 1412-
ben, a mikor beiktatják Kusalyi Jakcs Istvánt, Jánost, Dénest, 
Györgyöt és Lászlót Erked birtokába.3 1426 február 26-dikán 
Zsigmond király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, 
hogy vizsgálja meg azon erőszakoskodást, a melyet Menewi 
Ramocha István követett el Menyő birtokban Menyői László 
és Moni Tamás ellen.4 1450 júl. 28-dikán Menyewi Ramacha 
István meg fiai: Illés és Péter, Menyői Albert és Moni Barta 
Pál ügyvédeiknek vallják Kerepeczi Jánost, Bőkeni Andrást, 
Iíőresi Lászlót, Balázsházi Mihályt és Györgyöt, Nagydobai 
Bíró Miklóst, Nagydobai Csízér Fülöpöt és Gált, Deésházi 
Cze Pált, Sándorházi Nagy Lászlót és Lelei Kaplyon Ger-
gelyt." Még ez évi ápr. 1-sején a nádor meghagyja a kolozs-
monostori konventnek, hogy Menyewi Ramacha (Pamacha?) 
Albertné Katalint és Moni Baksai Pált iktassa be az őket néhai 
Baksai Tamás fiától, Bálinttól zálogjogon megillető Baksa bir-
tokba;6 júl. 26-dikán Menyewi Ramacha Albertet ügyvédjük-
nek vallják Szentkirályi Imre és neje, Szentkirályi Moldvai 
Erzsébet.7 Ez a Ramocsa Albert (de Wynemelh) lehet 1462-ben 
a középszolnokvármegyei Ujnémeten8 is birtokos.9 1472 júl. 
17-dikén Mátyás király meghagyja a kolozsmonostori kon-
ventnek, hogy Menyewi Ramocha Albert menyői és alsó-
baksai három jobbágy telkébe iktassa be Baksai Barlát, nejét 
és gyermekeit, meg özv. Baksai Albertné Erzsébetet, kiket ama 

1 Szgy. — 2 Dl. 31.082. — 3 Wl. — 4 Zicluj-Okt. VIII 265. és 266. 1. — 
5 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. pag . 112. nr. 4. — 6 Dl. 27.882. — 7 Dl. 36.391. 
Km. Prot . C. min. pag. 113. nr. 6 — 8 Ujnémeten a Ramocsaház iakró l is szó 
lesz 1628-ban alább. — 9 Szgy. 
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telkek zálogjogon megilletnek.1 Néhai Menewi Ramocha Ist-
ván fiának, Albertnek fia, János előfordúl amaz oklevélben, 
a mely szerint 1459 jún. 27(?)-dikén Menyői Domokos eltiltja 
Menyői Albertet és fiát Mon birtok elfoglalásától. Ezen Menyői 
Albert talán egy személy a fenti Ramocsa Alberttel.2 Menyei 
Ramocsa Illés neje Lucza és fiai: László, Tamás és Mihály 
1476-ban átveszik néhai Felsőbaksai Dúl Mátyásné Moni 
Magdolnának Felső-Baksán levő részbirtokát és hozományait.3 

1549 előtt mintegy 14 évvel Bamacha János és Imre meg 
Török Gáspár elfoglalták ama vérvölgyi puszta telket, mely 
a közöttük még előbb létrejött egyezség szerint Bideskúti 
Györgynek jutott. Ezért most utóbbi panaszára Ferdinánd 
király megidézteti a fentieket.4 1539-ben Ramocha Demetert, 
mint szomszédot Megidézték, a mikor Sámsoni Körösi Fe-
renczet beiktatták két diósadi5 telekbe.6 1543-ban Ramocha 
Imre nagymoni jobbágyait egy kapu után adóztatták meg.'7 

1545-ben Menyői Ramocha Imre (egr.) meginti Deésházi La-
jost és más menyői nemeseket, a kik hatalmaskodtak előbbi-
nek menyői birtokán.8 1546-ban nemes Menyői Ramocha 
Imre és Lőrincz, Dohai Pál és Szilágyszegi László megintik 
1. Török Pált, Miklóst, Jánost, Györgyöt és Dénest, Kún más 
néven Antos Pált és Mihályt, Lőrincz Benedeket és Albertet, 
Gál Illést meg Simon Mihályt bizonyos nagymoni puszta 
jobbágytelkek visszabocsátására; 2. Nagydobai Csízér Lő-
rinczné Zsófiát, Csögi Antalné Katalint, néhai Bíró Balázs 
leányát, Borbálát, özv. Németh Jakabné Ágnest, Ördög Fe-
renczet és Mihályt meg özv. Haraklányi Antal Orbánné Po-
tencziánát néhai Barta Albert vagy Pál keresztúri részbirto-
kának visszabocsátására.9 1549-ben Bamochia Imrének Me-
nyőben nemesi kúriája van s nagymoni jobbágyai egy kapu 

1 Dl 27.921. — 2 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 54. nr . 2. — 3 Szgy. — 
4 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 26. — 5 Diósad szomszédos Baksával, a 
hol mint láttuk, a Menyőiek bir tokosok. — 6 Orsz. Lt Km conv. lad. 27. K 
nr. 20. — 7 Dical. — » Lelesz, Act. an. 1545. nr. 12. — 9 U. o. 1546. fasc. 1. nr. 33. 
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után fizettek adót, János, vérvölgyi egytelkes nemest 25 dé-
nárnyi adóval rótták meg.1 1554-ben nemes Menyeői Ramoeha 
Lőrinez tiltakozik Menyői Ramocsa Imre ellen Menyő, Nagy-
111011 és Keresztúr részbirtokok elidegenítése miatt.2 1555-ben 
Menyewi Ramoeha Imrét vagy Werweolghi Ramochya Pétert 
tanúknak jelölte ki Ferdinánd király, a mikor meghagyta, hogy 
iktassák be Székely Lázárt és Kristófot Nagv-Mon birtokokba.3 

Imre (1558-ban Mőnvei Ramocsa Imre, 1560-ban Ramochya 
lmreh. 1563-ban Ramoeha Imrei 1558—1563. Közép-Szolnok 
vármegye a 1 i spánj a.4 

Benedekfalwai Ramothya László egyike azoknak, kiknek 
1569 márczius 19-dikén meghagyta János Zsigmond, hogy 
Gyulafi Lászlót iktassák be Cseh város és vára, Széplak. 
Nagy-Goroszló, Ardó stb. birtokokba meg az udvarhelyi, 
nagyszegi, köődi stb. részjószágokba.5 1570-ben Ramoeha 
László benedekfalvi jobbágyai egy kapu után fizettek adót.6 

(1572 nov. 2-dikán «Menyei» Ramochay Lászlóné Katalin 
fordul elő azon oklevélben, a mely Benedekfalva adományo-
zására vonatkozik.)7 Özv. Ramoeha Lászlóné Kerekes Mattha 
(Márta ?) egyike azoknak, a kik, mint szomszédok, jelen van-
nak 1579-ben, a mikor be akarják iktatni Rátóti Gyulafi 
Lászlót a középszolnoki Köőd, Kelencze birtokokba és Ara-
nyosmező másként Aranyos-vára prsediumba.8 

Menyei Ramothia Istvánt Báthori Zs. 1580 máj. 9-dikén 
kijelölte Borsoló János itélőmesternek a középszolnokvár-
megyei Benedekfalva, Kecskésfalva és Debreczen birtokokba 
való beiktatásához.9 Haraklányi Miklós Ramoeha Istvánné 
személyében van azok között, a kik megalkusznak a Gyula-
fiakkal a csehi vár és város meg tartozékai tárgyában.10 1641-
ben Ramocsa István, benedekfalvi lakos nemes személy.11 

1 Dical. — 2 Lelesz, Prot . 13. fol. 262. an. 1554. — 3 Orsz. Lt. Km. conv . lad. 
27 S. nr . 20. — 4 N a g y v . Múz. Bit. és GKG. A. fasc. II. — 5 GKG. A. fasc. I., III. -
í ! Dical. — " GKG. A. fasc. I , III. — s GKG. — 9 A v á r a d i k á p t a l a n c s o n k a 
levele, u. o. A fasc. II. — 1 0 Orsz. Lt. Km. conv . fasc. G. nr . 1. 26. fiók. — 1 1 GKG. 
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1642 febr. 16-dikán Ramocsa István kecskésfalvi jobbágyai 
tanúskodnak Egerháton tartott tanuvallatásnál.1 A Szentkirályt 
1658 márczius 20-dikán tartott ev. ref. synoduson merült fel 
nemzetes Ramocsa Istvánnak és feleségének az az ügye, hogy 
«pápista pappal koplaltatták volt magukat.» Ramocsa István 
megesküdt, hogy a pápista pap előtt hittel magát pápistaságra 
nem kötelezte, a szenl ekklézsiát és kiváltképen az Istent 
megkövette. A felesége nem volt jelen az egyházmegyei 
ülésen, azt aztán arra kötelezték, hogy otthon Benedekfalván, 
a templomban szokott székiben ülvén, csak «azon ülőszéké-
ben felállván, kövesse meg az Istent és az ekklézsiát.»2 

1646-ban Ramocsáéknak szántóföldjük van Széplak ha-
tárán;' Ramocsa Mihály 1646-ban és 1647-ben szolnoki 
szolgabíró.4 1654-ben (Benedekfalvi Ramocsa Mihály) Közéji-
Szolnok vármegye assessora.5 1656-ban (Ramocsa Mihály 
benedekfalvi lakos) Közép-Szolnok vármegye egyik alispánja.0 

Ramotsa Mihály benedekfalvi nemest Újlakról Közép-Szolnok 
vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

1688 oki. 2-dikán Közép-Szolnok vármegye előtt Ramocsa 
Anna és férje, nemes Lokcsai Furenda Simon deák kölcsönösen 
megfogadják, hogy megbecsülik egymást, mint házastársakhoz 
illik.7 1692-ben (jún. 13.) Ramocsa Anna már Kis Balázs neje8 

A Ramocsákat Haraklánvi előnévvel is találjuk (1489).9 

Ramocsaházi. Ramachházi Györgyöt 1441 május 9-dikén 
Filpesi Mihály,10 1446 aug. 14-dikén (Ramocsahazi György) 
Moni Imre meg Deésházi Ferencz és Sebestyén,41 1448 aug. 
11-dikén (Ramachaházi György) Deésházi László fia, Deme-
ter, Deésházi Miklós fia, Máté meg Deésházi Jakab fia: Se-
bestyén és Ferencz ügyvédjüknek vallják.12 

1 GKG — 2 P s. E I. r . 70. 1. — 3 GKG. A. fasc. VII. — 4 Nagyv. Múz. 
Bit. és Szgy — 5 GKG. A. fasc. XV., XVI. — G Orsz. Lt. Km conv. fasc S 
nr. 4. 27. fiók. — 7 Szgy. — 8 Nagyv. Múz. Bit. — ,J Csánki, I k. 576. 1. 
1 0 Dl. Km. Pro t AB min. pag 67. nr . 3. á thúzva . 11 U. o. C. min. pag. 20 
nr. 1. — 1 2 U. o. pag. 38. nr. 2. á thúzgálva . 
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Kétségkívül Mihály falui az előneve annak a Ramocha 
Jánosnak, a ki királyi emberül van kijelölve, a mikor 1572-
ben Berekszói Hagymási Kristófot beiktatták a középszolnoki 
nagypaczali, bajomi, usztatói, etei. csányi meg a biliar- és 
krasznavármegyei kispaczali részbirtokokba.1 Mihályfalvi Ba-
moesaházy Jánosné Magdolna Keresztúri Dobzay István nő-
vére 1579.2 1584 nov. 6-dikán Mihalfaluai Ramochai Jánost 
tanúnak jelölte ki Báthori Zsigmond, a mikor meghagyta, 
hogy iktassák be Zsombori Lászlót egy böősházi birtokrészbe.3 

1580-ban (Bamacsa János) mint Közép-Szolnok vármegye al-
ispánja van említve.4 

Bamochiaházi János szilágyfőkereszturi lakos, egyike 
azoknak, a kik 1591-ben, mint közbírák megosztoztatják Ja-
kabfi Kusalyi Móriezot stb. a kusalyi és nagymoni részjószá-
gokon.'"' Ramoesaházy János fogott bíró 1600 jan. 16-dikán is, 
a mikor arról Ítélkeztek, hogy Gyulaíi László volt Bánfi Ta-
más árváinak a gyámja s hogy az, mint ilyen, minő menyegzői 
ajándékot adott Haraklányi Istvánné Bánfi Erzsébetnek.6 

Ramoesaházy Mihály 1594-ben Közép-Szolnok vármegye 
esküdtje.7 Talán az a Ramochiai Mihály, a kit 1588 május 
18-dikán tanúnak jelölt ki Báthori Zsigmond fejedelem 
a mikor meghagyta, hogy iktassák be Fajdasi Horvát Gábort 
és nejét, Zetheni Németi Zsófiát Peér, Ete, Szeődemeter, Csány 
és Szopor birtokokba. Kamocsa (Bamocsa?) Mihályt, mint 
szomszédot is megidézték ekkor.8 Nemes Bamochahazy István 
és Mihály cserelevelet kötnek 1610-ben a középszolnoki dió-
sadig kucsói és keresztúri meg a szabolcsvármegyei ramocsa-
házi részbirtokok tárgyában.9 Majd 1028-ban a Bamochiahazi 
nemesek a pestvármegyei N.-Kőrös város, a középszolnoki ke-
resztúri, kucsói, diósadi, zálnoki (Szánok), csalánosi, új-

1 Lelesz, Stat. H. 50 — 2 Orsz. Lt. Gy. kápt . lev. cent. EK. 28. — 3 C. o. 
Km. conv. lad. 27. S. nr . 67. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 Orsz. Lt. Km. conv. 
fasc. D. nr . 46. 26. fiók. — « GKG. C. fasc. XIX. — 7 Nagyv. Múz. Bit. — 
* Orsz. Lt Km. conv. lad. 34. E. nr. 15 — 9 Lelesz. Prot. 53. folio 77 an. 1610. 
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németi, krasznamihályfalvi meg szabolcs-, szatmár-, borsod-
és biharvármegyei részbirtokokra nézve kötnek cserelevelet.1 

1638-ban Ramocsaházi István középszolnoki assessor.2 

1640-ben nemzetes Ramocsa István, szilágyfőkeresztúri lakos, 
és Barcsai Zsigmondné Gyulafi Borbála szolgája kérésére, 
fejedelmi parancsra Közép-Szolnok vármegye kiszállott, hogy 
a sülelmedi és benedekfalvi nemes udvarházakat Gyulafi 
Borbála és Zsuzsánna között megoszsza.0 1642-ben Szilágyfő-
Keresztúron lakó Ramocsaházi István egy jobbágyáért száz 
magyar forintig kezességet vállalnak Hídi Gergely özvegyének 
Erdélyi Borbála asszonynak jobbágya, valamint Vesselényi 
Istvánnak Kis-Solymoson lakó jobbágya: Nagyszegi Ignácz.4 

Ramocsa Erzsébet Szilágyfő-Keresztúri Luka Mihály neje 
1685-1690.5 

Szilúgyszécs. Ramocsaházi István és Ramocsaházi (Ra-
motzaházi) Mihályné Guthi Anna Guthi Miklós középszolnoki 
szolgabíró idejében (1628 1643.) zálogban bírják Arkosiné 
Borbély Annának (Szécsen?) Baksa felé eső rétjét.6 Ramocsa-
házy Mihály szilágyszécsi lakos 1659-ben nemes személy.7 

1722 október 30-dikán Ramotsa-jusson való szilágyszécsi 
házhelyet zálogosít el Stall Mátyásné Luka Anna (iuthi Ben-
jáminnak.8 

Ramocsaházy András 1646 körül tasnádi evangelikus 
református pap. 

Közép-Szolnok 174-1-diki összeírásában Ramocsa Lászlót 
s Istvánt találjuk. 1181-ben meg 1797-ben (Romotsa, Ramotsa) 
Antal, István, Mihály és Sámuel saját telkükön lakó egyházi 
adómentes, ifjú István más telkén lakó adómentes nemesek 
Benedekfalván ; (Romocsa) Ferencz Kecskésfalván és (Romotsa> 
János Kis-Debreczenben saját telkökön lakó adómentes, öreg 

1 Lelesz, Prot . 68. fol. 60. an 1620. — 2 Tört. Túr, 1898. évf. 534. 1. 
•l Az al ispán és szolgabíró je lentése a fe jedelemhez szept. 15-dikén. GKG. A. 
fasc. XV., XVI. — 4 Szgy. 5 Nagyv Múz. Bit. egyszerű foga lmazvány . — 
0 Szgy és Gencsi-lt. nr . 48. — 7 S z g y — 8 C. o. 

Dr. PETRI MÓR : Szilági] vármegye monograpliiája. VI. 21 
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(Romotsa) István Ér-Szentkirályt adózó nemesek, másik Ist-
ván — szintén érszentkirályi — urasáéi tiszt. 1805-ben Ro-W O 

motsa Antal, István, ifjú István, János, Kosztán, Lajos (Ra-
mocsa) és Sámuel, benedekfalvi, Miklós és Mon, kecskésfalvi 
adómentes, Flóra és Nuez, kisdebreczeni fegyverfogható adó-
mentes és János érszentkirályi fegyverfogható adózó nemese-
ket gyalogosoknak, ifj. és id. István, érszentkirályi fegyver-
fogható adózó nemeseket lovasoknak írták ki, Ferencz és Mi-
hály pedig mint alkalmatlanok (inhabiles) fordúlnak elő a 
nemesi fölkelésre összeírt kecskésfalvi adómentes nemesek 
közt. Közülök az érszentkirálviak meg a kecskésfalvi Mihály, 
Miklós és Salamon homagialis esküt tettek. 

Oláh eredetű család. Romocsákkal ma csak Benedekfal-
ván és Kisdebreczenben találkozunk; valamennyien gör. kath. 
oláhok. 

R a v a s z d i . Ravazdi György 1545-ben zálogba vette 
R. Gyulafi László fiának, Lászlónak dobokavármegyei Fűzes 
és Szent-Péter birtokait 2000 forinton, mely összeget le is 
fizetett. Utóbbinak sereg előállíthatása végett volt szüksége 
erre a pénzre.1 

Ravazdi Erzsébetet 1018-ban a krasznavármegyei Czigányi 
(Czyánv), Várthelek és Somos birtokokba iktatják.2 

Ravazdi Istvánné Vajda Katalinnak is van joga 1630-ban 
Varsolcz falu Apró nemesek részéhez3 Csalánosi Ravaszdi 
István (Rewazdi István de Kelanos), mint alperes, 1031-ben 
szintén perel L. Bánfi Ferencz és Mihály felperesekkel a 
krasznavármegyei Alsó- és Felső-Perje, Csizér, Alsó-Bán, Bo-
ronamező és Ballaháza birtokok kiváltása ügyében. Rákóczi 
Gy. fejedelem Ítélete szerint a váltságdíjat közös felbecsülés 
alapján fizetik.4 

1 A gyula fehérvár i kápta lan 1595 máj. 4-diki kiadványa. GKG. A. fasc. II. 
- Orsz. Lt. Km. conv. 20. fiók. fasc. R. nr . 5. — « Nagyv. Múz. Bit — 4 Bl. 
fasc. QQ. nr . 24. 
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1674 július 7-dikén Somlyó végvárban kell levél szerint 
Homokszentiváni Keresztes András, somlyai várkapitány, Som-
lyai Bornemissza és Ilosvai Balajthy Ferencz krasznavármegyei 
szolgabírák előtt Apáti Bavazdy Zsigmond perije fogja Ko-
czonyas Boldizsárt bizonyos levelek elvétele és erőszakosko-
dások miatt. Mivel az alperes nem jelent meg, elítélik.1 

Ravaszdi (Ravazdi) Katalin 1797-ben Szilágyfő-Keresztúron 
és Tasnád-Szarvadon főbb, Magyar-Csaholyban és Zálnokon 
kisebb birtokos; 1806-ban (Ravazdi) ugyancsak neki Somályon 
kilencz lakott antiqua, Porczon egy j)uszta antiqua és két 
lakott nova jobbágytelke volt. 

Rácz.Racz lánosIppról(\ph) egyike azoknak, a kiket 1450 
febr. 12-dikén ügyvédjeiknek vallottak Horváti Peres Tamás 
és Iphi László,2 a ki 1459 okt. 8-dikán Racz Jánost és Ger-
gelyt vallja ügyvédjeinek.3 

Mihály falni Rácz János (J. racz de Mihalfalva) nemes 
jelen van 1590-ben Ladmóczi Horvát Jánosnak a girolti ud-
varházba, mihályfalvi és újnémeti részekbe való beiktatásá-
nál.4 1791-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége a kraszna-
mihályfalui és gyöngyi Rátz, másként Pap-családot előbbi 
adómentességébe helyezte vissza a Szatmár vármegyétől 1773 
aug. 30-dikán nyert bizonyítvány alapján. Rátz Pap Filep és 
Sztratyi, a Simon fiai, mint középszolnoki széplaki lakosok 
kapnak 1770 febr. 9-dikén nemesi bizonyítványt Közép-Szol-
nok vármegyétől. E család András nevű tagja Szinyérvár-
alján lakott.5 

1605 szept. 16-dikán Rácz György Zilahi kapja jutalmul 
Bocskaitól, a miért Segesvárt neki feladta. Zilahon 1781-ben 
Rátz János székely-utczai lakost találjuk. 

Boros-Jenöi Rátz Péter, a János fia s a Mihály unokája 

1 Kiadja az itéletlevelet Erdőte leky György, Kraszna vá rmegye és a feje-
delem somlyai tö rvényszékének jegyzője . — Nagyv. Múz. Bit. — 2 Dl. 36.391. 
Km. Prot. C. min. p. 104. nr. 8. — 3 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 62a. nr. 1. -
4 Szgy. e. és Nagyv. Múz. Bit. egyk. más. — 5 V. Test. 150. 1. 

2 1 * 
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1745-ben folyamodik Mária Teréziához a maga s a testvérei: 
Miklós, ifjabb János és Mária férjezett Kalota-Szentkirálvi 
Zámbó Ferenczné nevében, hogy a felmutatott okleveleket, a 
melyek mind az ő birtokaikra vonatkoznak, együtt lemá-
solva adassa ki hitelesen. Mária Terézia rendeletére a sze-
beni kir. Ítélőtábla 1745 máj. 31-dikén az okiratokat szóról-
szóra átmásolja, de már az eredeti okleveleket a rongálódás 
miatt nem tudták mindenütt elolvasni. Ezeknek az oklevelek-
nek a tartalma a következő: 1. Néhai Kusalyi Jakesi Boldi-
zsár és Valkai Miklós meg veje: Zsombori László birtokcserélő 
bevallása 1577-ből. 2. Szegedi Gábor elismerő levele, hogy 
Kémer. Ipp és Dom oszló részjószágokat a testvére, Szegedi 
Katalin tudtán kívül eladta s egyszersmind teljesen átengedi 
neki a még osztatlan Újlak, Köőd és Kelencze részjószágokat, 
1666. 3. A Huszton lakó Ujabbik Rátz Mihály és felesége Sze-
gedi Kata 1666 decz. 10-dikén, tekintve rokonuknak nemes Ko-
váts Péternek rokoni hűségét s igazságát s azt a körülményt, 
hogy némely jószágaikat «Kováts Péter uram mint igaz vér 
és atyafi, sok fáradtságával és költségével, sőt néha életének 
utolsó tzikkellyén való maradásával is» szerezte össze; saját 
költségén váltogatta vissza: e Közép-Szolnok és Kraszna vár-
megyékben levő jószágokat Kováts Péternek és mindkét ágon 
levő maradékainak zálogba adják tíz esztendeig 100 ezüst tal-
lérért mindennemű hozzátartozókkal együtt. Péter és utódai 
a zálogba adott jószágoknak feltétlen urai tíz éven át, s ha 
az elzálogosítok, vagy utódaik azok birtokában háborgatnák 
vagy több pénzt akarnának venni a használatért, Kováts egy 
alispánnak, vagy egy szolgabírónak commissi ójával végrehaj-
tást vihet reájok 100 tallér erejéig. A tíz év elteltével két hónap-
pal előbb figyelmeztetést kap s a 100 tallért köteles elfogadni 
az elzálogosítóktól, vagy azok utódaitól; a kik kötelezik ma-
gukat. hogy a tíz év leteltéig minden jogtalan háborgatással 
szemben meg fogják védelmezni Kováts Pétert az elzálogosí-
tott jószágok birtokában. Az elzálogosított jószágok: Alsó- és 
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Felső-Szopron, Domoszlón s Ippon vannak. 4. Egyezség Zsom-
bori János és Rátz Mihály között: hogy amaz átenged ennek 
az anyai ágon örökölt bizonyos részjószágokat, magának pe-
dig másokat tart meg. Egyszersmind megígéri annak a be-
bizonyítását, hogy e javakhoz a leányági örökösök nem tart-
hatnak igényt, 1 (>85. 5. A Rátz Mihály és Kováts Péter között 
fölmerült pörben hozott határozat, 1686.1 A középszolnokvár-
megyei Cseh (Ché) várában lakó Boros-Jenei Rátz Mihály és 
felesége, Ippi Szegedi Kata asszony és rokonuk a Szatmár 
vármegyében, Szatmár-Németiben lakó Kováts Péter 1686. 
Szt. Jakab hava 3-dik napján a krasznavármegyei Somlyón 
a Felszeg-utczában, a Balog Mihály házában megjelennek 
Guthi István alispán, Somlyai Varjú György és Almási László 
hites assessorok és Peretseni Erdőteleki György krasznavár-
megyei hites nótárius előtt. Előadják, hogy a krasznavár-
megyei Domoszlón, Kémeren, Ippon és a Szatmár vármegyé-
ben levő némely jószágokról van nekiek egy Szatmáron, 
1666 decz. 10-dikén kelt szerződésük, a melynek alapján 100 
tallér követelése van Kováts Péternek, ehhez számítva még 
külön 20 frt kölcsön kért pénzt is. E tartozásokat törvényes 
úton akarja Kováts megkapni említett két rokonától. Nehezen, 
de békés egyezségre jöttek ez ügyben. Kováts Péter lemond 
a 100 tallér követeléséről véglegesen, a mire egészen jószántá-
ból esküt is tett. Az Ippon levő két házjobbágy a puszta 
telekkel együtt külön van zálogban Kováts Péternél tizenöt 
forintért, de e tizenöt forintért Bideskúti Ferenczet kell fel-
keresni, a kitől Rátz Mihály és Szegedi Kata vissza is váltják 
(1672). A szerződésben levő 20 frtot Kováts Péter a saját erszé-
nvéből adta volt át magának Bátz Mihálynak. Mindezért sokat 

~ o 

költött és sokat fáradt be Somlyóra Kováts Péter, adjon tehát 
Rátz Mihály és felesége 23 frtot; a mit ezek le is íizetnek. 
Kováts Péter ez ügyre s a peres birtokokra vonatkozó min-

1 Szgy 
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den hatalmában levő okiratot tartozik átadni perlekedő ro-
konainak s a szerződést semmisnek nyilvánítják.1 A nemes 
Rátz Mihályné Szegedi Kata javára 1 (573 okt. 14-dikén Kéme-
ren tartott tanuvallatás szerint Szabó János, ki most Debre-
czenben lakik, Szegedi Györgyöt vagy Zsomborinét szolgálta 
«Ipra». E tanuvallatásnál a fenti Ráez kémeri jobbágyai is 
tanúskodtak.2 Borosjenei Ráez Mihály középszolnoki hites 
assessor előtt 1686 jan. 29-dikén szerződést kötnek Perecsenyi 
Lindvay máskén Kovács Mihály és nővére.3 

E Mihályt Újlaki előnévvel is találjuk; ő és neje Szegedi 
Kata 1690 márczius 13-dikán egy köődi puszta házhelyöket 
s tartozékait köődi Farkas Jánosnak zálogba vetik.4 Ráez 
Mihálynak két Közép-szolnoki kelenczei jobbágya 1691-ben 
jótáll Szécsi Guti Farkasnak Bálás Tivadar nevű kelenczei 
jobbágyáért 10 10 írtig.5 Talán egy vele ama Csehi Ráez Mihály, 
középszolnokvármegyei lakos, hites assessor, ki jelen volt, mikor 
beiktatták Fónyi Istvánt és Jódi Simont Szikszay Györgynek 
középszolnokvármegyei szamosujlaki ősi részjószágába/' 

A Ráez, Szegedi, Zsombori és Valkai családok rokonsági 
viszonyait az alábbi táblázat tünteti föl: 

A l m o s d i C h y r e A n d r á s 

Chyre Petronel la Ferencz 
Magyar -Nagy-Sombor i Sombor i J á n o s Ippi Valkai Miklós (1577-uen 

— Hátszegi Anna 1577 már nem él) 
Z s o m b o r i J á n o s Z s o m b o r i L á s z l ó neje: V a l k a i Z s u z s á n n a 

1685 1577-ben az erdélyi tized * 1577 
bérlője, -ffiftS  

I p p i Z s o m b o r i G á b o r 

Zsombor i Erzsébet 
— Ippi Szegedi György 

Katalin 7 

Boros-Jenei ifj. Rátz Mihály 
1666-ban Huszton, 1686-ban Cseh várában lakik 

J á n o s 
Rátz Péter Miklós ifj. J ános Mária 

1745 1745 ' 1745 — Kalota-Szent-Királyi Zámbó Ferencz 
1745 

1 Szgy. — 2 U. o. a Nagyv. Múz. Bit. — 4 Szgy. - 5 U . o . - c U. o. 
~ Kováts Péter, mint a Rátz Mihály és felesége, Szegedi Kata rokona szerepel 
1666-ban, 1672-ben; 1671-ben Káro lyban , 1686-ban Szatmár t lakik. 

Szegedi Gabor 
(1666-ban Szatmárt lakik) 

I 
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Rátz István kusalyi, meg János úr és Sigmond szamos-
ujlaki nemeseket Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas 
zsoldos állítására írta ki. Szamosujlaki Rácz János Domoszlón, 
Dohon és Somoson (Kraszna vármegyében) bir pusztatelkeket 
1717-ben. Egy Rácz János a XVÍII-dik század közepe táján 
Közép-Szolnok vármegyében assessor. 

Rácz Anna s Lengyel István 1720-ban a peéri evang. 
reform, egyháznak egy ónba foglalt kőkorsót adtak. 

1747 Szent-György havának 11-dik napján Rácz István 
nemes személy, ötven év körüli, tanúskodik egy deésházi 
tanuvallatásnál.1 

Itj. Rácz András és neje, Komjátszegi Klára 1756-ban a 
tasnádi evang. reform, egyháznak egy nagy ónkannát adtak. 

Bolgárfalvi Rácz Zsuzsánna 1776 ápr. 13-dikán Szilágy-
Nagy faluban született; atyja: Rácz Miklós.2 1808-ban pedig 
Nagyfaluban egy antiqua jobbágytelkük volt Rátz Lászlónak, 
Miklósnak, Sándornak stb.-nek, a kik közül hármat gyalogos-
nak írt ki Kraszna vármegye. 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte Rátz Ferencz, szakácsii nemest előbbi adómentes-
ségébe azon megokolás alapján, hogy nemesi adómentességé-
ből ezelőtt három esztendővel elitélés nélkül adóztatták meg. 

Közép-Szolnok vármegyének ÍIM-diki homagiális össze-
írásában Borosjenei Rácz Istvánt és Jánost, Böszörményi Rácz 
Mihály assessort, Törökszentmiklósi Rácz Andrást, továbbá 
Deésházán Rácz Istvánt, Kusalyban Rácz Jánost, Leié ben 
másik Jánost, a csehi járásbeli Széplakon Rácz Urszulyt és 
Simont találjuk, az /7#/-diki összeírásban Rácz Mihály asses-
sor de Borosjenő szerepel, azután Rátz Sándor de Boros-
Jenő, szamosujlaki nemes, Rácz Sámuel de Oőr(?), assessor, 
Rátz Filep, szamosszéplaki adózó nemes, Rátz István, telei 
nemes meg a már Zilahon említett János fordúlnak elő. 

1 Szgy. — 2 Szi lágynagyfalusi evang reform, egyház anyakönyve . 
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1797-ben a (Rátz és Ráez) család tagjai Ákoson, Benedek-
falván, Dabjonban, Deésházán, Kelenczén, Kirván, Köődön 
(Katona R. János) Kusalyban, Leiében,Nyírmonban,Oláh-Nádas-
don, Szakácsiban, Szamos-Újlakon, Széplakon, Szilágy-Szegen, 
Tasnád-Szántón és Zsákfalván főbb, vagy kisebb birtokosok, 
saját telkükön lakó egyházi adómentes, saját telkükön lakó 
adómentes, vagy adózó vagy pedig más telkén lakó adózó 
nemesek; Márton szilágyszegi «oskolamester.» 

Ádám, benedekfalvi, István, érszentkirályi (gyalogosok), 
Károly, köődi (lovas), meg Farkas, Józsefné, Mihály (kiállhat-
nak lóval, fegyverrel, vagy gyalog) és Péter (lóval), szamos-
ujlaki adómentes, Sándor, ákosi, Demeter, csögi adózó neme-
seket, Vi la (Rátz), illés fal vi, Ferencz és István (Rácz), lelei 
szabadosokat fölvették az 1805-diki összeírásba. Ezek közül 
az ákosi, csögi és érszentkirályi, továbbá Ferencz, György, 
János és Mihály, kusalyi nemesek homagialis esküt is tettek. 
1806-ban Rácz Jánosnénak egy lakott antiqua jobbágy telke 
volt Kerestelken. Rácz Farkas 1801—1804. assessor, Pál 1816-
ban helyettes szolgabíró, majd assessor, Tömösvári Rátz Ádám 
1828—1835. assessor, Közép-Szolnok vármegyében 1833-ban 
Benedekfalván, mint assessor, okiratok másolatait hitelesíti.1 

Rácz Mátyás 1801—1867. esküdt Közép-Szolnok vármegyében. 
Péter 1868-tól napjainkig magyarkeczeli evangélikus refor-
mátus pap. 

R á c z k a i . L. Ráczkevi. 
R á c z k e v i . 1701 aug. 31-dikén megintik Szécsi Györgyné 

Guthi Juditot, hogy a Szécsi György jogán Rátzkévi István, 
tasnádi lakost illető magyarcsaholvi, érszentkirályi, csányi, 
paczali, balázsházi és kávási részjószágokat bocsássa ki,2 1702 
júl. 13-dikán vizsgálatot is tartottak Sombori János számára 
arról, hogy Rátzkövi Istvánnak hagyta-e végrendeletileg Szécsi 
György e birtokokat, melyeket Dancs Jánostól bírt zálogban:' 

1 Péchy család levelei Sárköz-Újlakon. 2 Gencsi-lt. nr 188. 3 U. o. nr . 192. 
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1712 szept. 17-dikén Ráczkövi István Gencsi Györgyné Dobai 
Erzsébetet idézteti meg, a ki nem akarja kiadni azon — neki 
tényleg végrendeletileg hagyományozott -— birtokokat.1 Rátz-
kövi János és István 1700 márcz. 6-dikán Közép-Szolnok vár-
megyétől nemesi bizonyítványt kap. Tasnádon bírt a család.2 

Kétségkívül egy Ráczkevi (Rátzkai) adott át 1742-diki tanu-
vallatás szerint Tasnádi Szakmári Miklósnak egy balázsházi 
puszta telket, mely Dancs-rész lett volna.a 

R á d . Rád Makaria Egerbegyről 1741-ben homagiális es-
küt tett. 1797-ben Rád Farkas (Lup), dabjoni saját telkén 
lakó adómentes, Makarie, illésfalvi saját telkén lakó adózó, 
Györgyié, egerbegyi, másik Lup, felsőszivágyi és Von éger-
háti más telkén lakó adózó nemesek. A dabjoni Farkast (Lup), 
most már mint fegyverfogható adózó nemest, gyalogosul föl-
vették az 1805-diki összeírásba is, melyben Vaszalia, alsó-
szivágyi, Vonucz, égerháti, Lup öreg (senex), felsőszivágyi és 
Makaria, illésfalvi adózó nemesek neve is előfordul. 

R á d a. 1797-ben János (Vonul) nyírmoni főbb birtokos, 
András oláhnádasdi saját telkén lakó adózó nemes. Danila és 
Péter oláhnádasdi szabad állapotú lakosokat gyalogosokul 
vették föl az 1805-diki összeírásba. 

R á d i . 1718-diki tanuvallatás szerint özvegy Kara Bene-
dekné Rádi Kata és Somlyai Egeresi Miklós zálogjogon nyer-
ték és birták Boros Lászlótól és nejétől Gálfi Zsuzsától a híd-
végi és győrtelki részbirtokokat.4 

R á j h e r t Tivadart, Urszot és Demetert gyalogosoknak 
vették föl a csögi fegyverfogható adómentes nemesek 1805-
diki névsorába. Homagialis esküt is tettek. Egynek látszik 
líáj tervel. 

R á j s z István, királydaróczi árendátort fölvették a hadi 
segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek 
névsorába. 

1 Gencsi-lt nr. 957 — 2 V. Test. 137. 1. — :í Bl. — 4 Bl. 
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Rájter György és Ursz 1797-ben csögi saját telkükön 
lakó adómentes nemesek.1 

R á k o s János 1791-ben homagiális esküt tett Közép-
Szolnokban. Talán egy Rákosival. 

Rákos i . Rákosi Menyhért 1498-ban tasnádi vikárius.2 

Rákosi Márton, hadadi pap, 1575-ben aláírta a Jakcsi 
Boldizsár s K. Jakabfiak közt Hadadon létrejött egyezséget.3 

Márton 1759 és 1770 közt tasnádszántói, 1766 és 1770 
közt érkőrösi, 1780 1782. érszodorói, 1780-ban pedig nagy-
paczali evang. reform, pap. 

Rákosi András de Mártonfalva 1781-ben Közép-Szolnok-
ban tett homagiális esküt. Paczalban tiszttartóskodott.4 

János 1797-ben saját telkén lakó érszentkirályi, másik 
János más telkén lakó tasnádi adózó nemes. 1805-ben is 
mindketten (a tasnádi ekkor 48 éves) szintén adózó nemesek 
gyalogosok s homagialis esküt is tettek. Mihály, szakácsii 
fegyverfogható adózó nemes és József, adómentességet nem 
élvező, szilágycsehi járásbeli szabad állapotú lakos szintén 
gyalogosok. 

1808-ban llosván másfél adózó lakótelkük volt Istvánnak 
és Ferencznek, a kiket Kraszna vármegye gyalogosoknak írt 
ki, de nincs nekik sem köntösük sem fegyverök. 

Rákócz i . Rákóczi és Felsővadászi. II. Rákóczi György s 
neje Somlyai Báthory András és Zakreska Anna leánya Zsófia, 
I. Rákóczi Györgytől a kárásztelki, krasznai, ballai, baksai, go-
roszlói, bagosi, pecselyi, mároni birtokokat. Hosszúaszó prse-
diumot, a zoványi, m.- és o.-valkói, ujvágási, füzesi, alsó- s 
felső-gyümölcsénesi, alsó- s felső-jaázi, mindkét bagolyfalvi, 
(Bagolyeghfalwa), bucsumi, halmosdi, túszai, ballaházi, tót-
falusi. felső- és alsóbáni, bogdánházi, boronamezői, bolyáni, 

1 V. ö. Rájhert. — 2 Bunyi ta i : Schematismus, 37(3. 1. — 3 Szgy. — 4 Annak 
az Andrásnak fia, a ki a kükü l lövármegye i I lenczfalván pap. A család előneve 
Felsűcserndtoni, egyik á g a : KézdimártonJ'alvi. (Kovásznai Bogdán család levelei 
Máramaros-Szigeten.) 
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csizéri, alsó- s felsőkaznacsi s detrehemi, továbbá a tasnádvá-
rosbeli,csögi, érkisfalusi, csáni és usztatói részbirtokokat kapják, 
még pedig oly föltétel mellett, hogy, ha örökösök nélkül hal-
nának el, id. Rákóczi György második fiára, Zsigmondra (de 
Felsővadász) szállnak a birtokok. Zsigmond úgy van említve, 
mint a magyarországi hét vármegye helytartója, a székelyek 
generálisa, Udvarhely, sepsi, kézdi és orbai székely székek 
főkapitánya.1 Az adomány levél 1648-ban kelt, de Perecsen-
ben, Varsolczon, Egrespatakon már előbb szerepel, mint bir-
tokos ifj. Rákóczi György fejedelem. 1647 aug. 18-dikán azt 
írja Nagybányai Lónyai Zsigmondnak (magnificus), hogy a 
mint már Kővárról írta, «a pénznek letételével nem sokáig 
késik, csak Perecsen ben legyenek úgymond — a kegyel-
med arra rendelendő emberei, a pénzt letétetjük . . . minthogy 
még a rétekben imitt-amott maradtanak kaszálatlan, s a var-
solczi és egrespataki jobbágyink reá mennek, s meg akarják 
kaszálni, abban is ne tartson kegyelmed ellent.»2 

Ifj. Rákóczi György, erdélyi fejedelem 1648 Szent .Ja-
kab hava 26-dikán, Szolnok vármegye főispánjával Barcsai 
Zsigmonddal és nejével Gyulafi Borbála asszonynyal a paczali 
jószágot illetőleg egyezkedik. Rákóczi feltételei szerint Barcsai 
és neje a fejedelem kezébe bocsátják Zoványt minden hozzá-
való örökséggel pénz nélkül, de Paczalt a hozzátartozó fal-
vakkal háborítás nélkül bírhassák, majd id. Barcsai Zsigmond 
fia Ferencz, ennek holta után pedig Kapi György. Ezek ki-
haltával Rákóczi vagy maradékai 10.000 magyar frtot kötele-
sek lefizetni Barcsai Zs. és Gyulafi Borbála örököseinek, kü-
lönben nem nyúlhatnak e jószághoz.3 Hogy a Lengyelország-
ban megvert s a fejedelemségről letett II. Rákóczi György tisztes-
ségesen élhessen, több jószágot engedett át a Rákóczi-háznak az 

1 Orsz. Lt. Gyf. kápt. 24-dik Lib. Reg. fol. 17. és Bl. fasc. KK. nr. 4. 
2 Ifj. Rákóczi Gv. sa já tkezű levele. Wl. — :í Kemény Boldizsár hitelesítette 
k i a d v á n y ; GKG. A. fasc. XV., XVI. 
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1657 okt. 27-diki fejérvári országgyűlés. K jószágok közt újra ott 
van a tasnádi is. A nov. 1-sején Fejérvárt kelt biztosítéki ok-
iratot a három nemzet nevében Kraszna és Közép-Szolnok 
vármegyék követei is aláírták. 

Rákóczi György, fejedelem 1658 aug. 8-dikán a szakácsii 
dézsmállak tizenhatödát az ottani prédikátornak adja. 

1718-ban tartott tanuvallatás szerint Felsővadászi idősb 
Rákóczi György Báthori-jogon birta a hídvégi és győrtelki 
határok szélén fekvő Széperdő nevű helyet és makkos erdőt.1 

1734-diki tanuvallatás szerint néhai Rákóczi Gy. fejedelemnek 
a most csak csonka kőfalaiban fennálló tasnádi nagy kastély 
után való majoros szántóföldjei és szőlei még osztatlanok 
Boros Borbála maradékai és Vainé között. A hol ekkor Rhédei 
József pinczéje volt. ott egykor Bákóczi György fejedelem 
korcsmaháza állott.2 Az 1742-diki tanuvallatás szerint Rákótzi. 
Gálfi és Bikfalvi-részből állanak az oláhcsaholyi lakatlan, 
puszta jobbágy telkek.3 

II. Rákóczi Györgyné Báthori Zsófiának a középszolnoki 
Tasnád város, Csög, Felső- és Oláh-Csaholy, Gyöngy birtokai, 
a krasznavármegyei Kraszna városában levő kúriája, Pecselv 
birtoka meg ().- és M.-Valkó, Fűzes stb. részbirtokai a Bánfi-
családra szállottak. Ezen birtokokban 1753-ban a rajtuk levő 
teher kifizetése után meghagyják L. Bánfi Farkasné Bagosi 
Erzsébetet.4 

Wolkenstein-Trostburg gróf felesége Aspremonti Anna 
1795-diki vallomása szerint a kincstár (fiscus) a többek közt 
a következő birtokokat és részbirtokokat vette el Bákóczi 
Ferencztől: 1. a krasznai uradalomhoz tartozó Rögpatakát és 
Széket: 2. a tasnádi uradalomhoz tartozó Somályt, Bajomot(?), 
Dohot. Gyöngyöt, Geneset, Balázsházát, Czégényt, Szakácsit, 
Babuczát, Maiadét és Bobotát.5 

1 Bl. — a U. o. — 3 U. o. — 4 ü . o. fasc. XX. nr . 19. — 5 ü . o. fasc. 
yy. nr. 2. 
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Rákótzi János, Dávid, Péter, új németi, Páskuj, tasnád-
szántói lakosok 1764 febr. 21 dikén Közép-Szolnok vármegyé-
től nemesi bizonyítványt kapnak.1 Bakoltzi János, újnémeti 
nemes 1781-ben homagiális esküt tett. 

Az újnémeti Rákóczi családot Közép-Szolnok vármegye 
közönsége 1790-ben visszahelyezte előbbi adómentességébe. 
Az újnémeti Rákotzi-család vérségi kötelékben azon Rákócziak-
kal állt, a kiket a kir. tábla 1754 nov. 30-dikán adómentes 
armalistáknak itélt. 

1797-ben (Rákótzi) Gábor és Vonyiszia újnémeti saját 
telkükön lakó, György, Ilié, János, Márk, Moka és Páskuj új-
németi más telkén lakó adómentes nemesek, továbbá István 
más telkén adózó nemes. 1805-ben (Rákótzi) György, ákosi, 
István, szakácsii, Pásk, Gábor, János, Tódor, Illés (Ilia), Simon, 
Márk és ifj. Pásk, újnémeti adómentes nemesek gyalogosok, 
Moka, újnémeti adómentes nemes lovas. Az ákosiak és 
újnémetiek homagialis esküt is tettek. 

Rápolt i . 1330-ban Tamás vajda meghagyja az erdélyi 
káptalannak, hogy Rápolthi Tamás íia András vagy Bakai 
(Baksai?) Mátyás jelenlétében járassa fel Ugrin fia István és 
Ramacsa fia András menyői birtokait." 

Rápolti Szerafinnal és Bálinttal (1632 előtt) Dohai János, 
(iuthi Anna férje, megegyezett a szamosközi és szilágyi jószá-
gokra nézve, melyeket neje hagyott neki, oly módon, hogy 
a szamosközi jószágot visszabocsátja a Rápoltiaknak, de meg-
tartja a szilágyiakat.3 Rápoti Szerafin és Bálint át is írták a 
majádi, száldobágyi és derzsidai részbirtokokat Dohai Já-
nosra. 1632 jún. 10-dikén Ilosvai Dohai Banga Miklós meg-
inti Sándorházi Istvánné Dohai Zsófiát ama reszbirtokok 
visszabocsátására,4 a kinek a javára ez évi szept. 22-dikén 
tanuvallatást tartottak e jószágokról.5 Rápolti Szeraphin és 

1 V. Test. 287. 1. — 2 Szgy. — 3 Gencsi-lt. nr. 815. — 4 U. o. nr. 821. 
5 U. o. nr. 815. 
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B á l i n t zálogba vették 164,3 jún. 23-dika előtt Dobai Istvánné 
Horváth Petronellától az ilosvai részbirtokot és kúriát meg 
a hosszumezői részbirtokokat, de mindezeket mint távolabbi 
atyafi, kiváltotta a most említett Sándorházi Istvánné Dobai 
Banga Zsófia.1 

1575-ben Vasaljai Literátus Gábor a maga és Rapolthy 
Szerafin (egr.) leánya. Erzsébet személyében tiltakozik azon 
egyezség ellen, melyet ezen Szerafin meg Chegedy András és 
neje, Rápolthy Anna a krasznavármegyei ilosvai, lompérti, 
hosszumezői, a középszolnoki majádi, szoldobágyi, derzsidai 
részbirtokokra, Babukteleke prtediumra és más, szatmár-, meg 
szabolcsvármegyei részbirtokokra vonatkozólag akarnak kötni,2 

majd 1576-ban Dobai János fia, György ellen ezen birtokok 
elidegenítése miatt.:! 

1656-ban Rápolti Bálint utóda, Sándorházi Ferenczné 
Túri Zsuzsánna lemond az ilosvai, lompérti, hosszumezői, 
majádi, derzsidai, száldobágyi és babuktelki részbirtokok-
hoz való jogáról férje, továbbá Sándorházi János, István, és 
Kémeri Lorán Andrásné Sándorházi Katalin javára.4 

Rápolti Mihály 1687-ben bagosi iskolamester, talán ő 
(Rápóti Mihály akadémikus) 1689-ben bizonyára a biharvár-
megyei nagybajomi,5 1692-ben monói evangelikus reformá-
tus pap. 

1797-ben Rápóti Kata Kis Andrásné szilágyfőkeresztúri 
saját telkén lakó adózó nemes. 

1805-ben Rápolti Pál, nagydobai adózó nemes homagia-
lis esküt tett. Rapóti Ferencz a nemesi fölkelésben való rész-
vételre összeírt lelei szabadosok között fordúl elő. 

R á s k a i . Mihályfalvi László leánya, Rajkai vagy Ráskai 
Sebestyénné Ilona kezén van Mihályfalva birtok egy negyede, 
a mely Darai (Darahi) Lászlót és Istvánt illeti; 1464 márcz. 

1 Gencsi-lt nr. 762. — 2 Lelesz, Signat. Lib. 5. folio 24. — 3 U. o f. 94 
4 Gencsi-lt. nr . 817. — 5 Tt. ev. ref. I. 67. 
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29-dikén és 1405 febr. 28-dikán is meghagyják a kolozsmo-
nostori konventnek, hogy utóbbiakat iktassa be.1 

Ráskai Krisztina Csaholyi Imre neje volt. 1532-ben öz-
vegy, a kit János király ez évi marcz. 17-dikén kelt nvilt leve-
lével védelmébe vesz, meghagyván, hogy minden javaiban 
oltalmazzák." Csupán a Csaholyi név terelte rá a figyelmet. 

Riitkai. Ratkai István, zilahi civis 1741-ben homagiális 
esküt tett. 1781-ben Ferencz és József alszeg-utczai gazdák, 
másik Ferencz és Mihály székelv-utczai lakosok Zilahon. 

Rátoni . (Rathoni.) 1347-ben a krasznavármegyei bírák 
és ispánok igazolása szerint Mihály fia Péter ispán, Byl-
gezdi Jakab ispán és Miklós mester jegyző három egyenlő 
részre osztották a Borzáson levő negyedrész birtokot s a ha-
tárt megállapították.3 

1388-ban Ger^elv fia Pál krasznavármegyei nemes tanús-
kodik a mellett, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza 
nem Kővárhoz, hanem Aranyos várához tartoznak.4 

Rátonyi István 1380 körül Kraszna vármegyében Ráton-
ban élt és bírt, fiai: Tamás és Benedek.5 

Tamást, István fiát (Th. f. St. de Rathon) 1410-ben király-
biztosnak jelölik a Kusalvi Jakcsiak birtokba iktatásához.6 

Jánost és Tamást 1412-ben is tanukul jelölik, a mikor ugyan-
csak a Kusalvi Jakcsiakat (Istvánt, Jánost, Dénest, Györgyöt 
és Lászlót) iktatják Erked birtokába." Domokos fia János a 
krasznavármegyei ráthoni birtokrészét 1414 jún. 12-dikén 
eladta 08 Írtért Choba Tamás fiainak, Györgynek, Mihálynak 
és Jánosnak.8 

1449 márcz. 14-dikén a Ráthoniak a Ráthoni-család többi 
tagjait eltiltják, hogy azok a ráthoni birtokrészük negyedébe, 

1 Dl. 27.911. és Dl. 27.909., az utóbbi oklevélben : Raskai. Kávásnál ma 
is van Rajkat vagy Rajgá t nevű p a t a k ; de nem valószínű, hogy e csa ládnév 
azzal összefüggésben van. — 2 GKG. A. fasc. II. — V. ö. Rajkai. — 3 Bl. fasc. 
MM. nr. 20. — 4 WI. — * x a g y i v á n , IX. 645. 1 — 0 Szgy. pe rg . — 7 Wl. 
8 Dl, 27.635. 



H A T O M . 

valamint a néhai Bíró Imre harmadrészébe magukat beiktas-
sák. A szereplők: 1. Ráthoni Ferencz s íiai: György, Máté, 
Antal. Mihály, Pál, Domokos; Ráthoni Bwda Máté s fiai: 
István, György. 2. Ráthoni Nagy Lőrincz (László?); Ráthoni 
András s fia Jakab; Ráthoni Simon s fia Péter; Ráthoni 
Nagy Pál (néhai) íiai: Demjén és István; 3. Bíró Imre (néhai) 
a kinek vagyonára Ferencz tart igényt.1 

Mihályt és Jánost ügyvédjüknek vallották 1449 június 
13-dikán Menyői Domokos, Moni Bálint és Moni Imre,2 János 
deákot 145U jan. 12-dikén Vérvölgyi Dénes és János,3 Mihály 
deákot ez évi jan. 29-dikén Víg János és Keresztúri Révész Imre,4 

február 6-dikán Récsei Gergely,5 Kelement, Mártont és Mihályt 
Rátoni Buda György,6 Mihály deákot febr. 7-dikén Dobai 
György és Horváti György,7 febr. 25-dikén Kémeri Péter, 
Dávid és Pál testvérek meg Kémeri László fia, János,8 1459 
szeptember 15-dikén Ilosvai Gelberth László," okt. 4-dikén 
Bélteki Drágfi Miklós és neje, Jakcsi Erzsébet,10 1460 július 
23-dikán Mihály és Albert vallanak ügyvédeket,11 ez évi 
július 31-dikén ismét Mihály deákot Rátoni Lőrincz a néhai 
Jakab fia, Rátoni Szabó Antal meg Bátoni Bertalan és íia 
János, a kik Miklós fiát Pétert s (talán másik) Bertalan fiát 
Mátét is,12 1469 máj. 29-dikén újra Mihály deákot Kusalyi Jakcsi 
György,13 1450 febr. 6-dikán Rathoni Tamás, Porkoláb Lő-
rincz, Bíró Albert meg Borzási Gál és Benedek egymást és 
még más kilenczet,14 1459-ben Albertet Haraklányi Demeter, 
Haraklányi Ráthon János és Harakiányi Árva László,15 1401 
okt. 30-dikán Haraklijáni Rathon lánost szintén a most em-

1 1)1. Km. Prot . C. min . pag. 64. nr . 3. 2 U. o pag. 57. nr. 3. — :í Dl. 
36.391. Km. Prot . C. min. pag. 102. n r . 2. — 4 U. o. pag. 103. nr. 4. — 5 U. o. 
p. 104. nr. 0 6 U. o. p 104. nr. 3. — 7 U. o. p. 104. nr. 7 — 8 U. o. p. 105. 
nr. 5. 9 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min . p. 58. nr . 1. U. o. p. 60. nr. 1. -
11 U. o. p. 95. nr . 1. 1 2 U. o. pag. 98. nr. 1. — 13 Dl. 36.394. Km. Prot . G. 
pag. 23. nr. 1. — 14 Dl. 36.391. Km. Prot. C. min. p. 104. nr. 2. Dl. 36.392. 
Km. Prot. E. min. p. 32. nr . 1. 
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lített Haraklyáni Demeter és Haraklyáni Árva László vallják 
ügyvédjüknek.1 

Rátonyi Mihály deák 1466-ban ellentmondott, mikor Ippy 
Lászlót és fiát, Jánost Ipp birtokába beiktatják.2 Mihály deák 
egy ippi telkét egy széplaki telekkel 1469-ben Borzási Bene-
deknek zálogosította el 4 frtért.:í A rokon Borzásiak Ippot 
ekkor egyszersmind visszakövetelik.4 

R. Lőrincz egyike vala azoknak, a kik ellen 1471-ben vizs-
gálatot tartottak azért, mert elvettek nyolcz ökröt Báthori 
Miklós és Domonkos perecseni jobbágyaitól, a mikor ezek a 
nagyfalusi vásárról mentek haza.5 Lőrincz, továbbá Losonczi 
Bánfi Dénes és Paposi Ördög Miklós visszaadták Komjátszegi 
Lászlónak a nagyfalusi részeket és ingóságokat, a melyek őt 
öröklési jogon illetik. Erről 1481 febr. 4-dikén Komjátszegi 
elismervényt állít ki a fentiek számára.0 

Albert 1461 aug. 12-dikén tiltakozik Horváti Peres László 
nevében az ellen, hogy a király Tót Istvánnak adományozza 
a krasznavármegyei Horvát birtokot.7 

A Jakab fiait Jánost és Lőrinczet 1463 január 14-dikén 
a krasznavármegyei Középcser és Szilvameggyfő erdők elide-
genítésétől tiltja el Bátoni Bertalan László fia Péter a maga 
és János, Imre, Mátyás (I.), Péter (II.), Ambrus, Mátyás (II.), vala-
mint Bátoni Chobod András íiai János és Kelemen, Rátoni 
Dienes György íia Kelemen, Nagyfalvi Márton fia Mihály, 
végül Rátoni Fodor Ambrus nevében.8 

Antalt" s Lászlót (de Rathon) Majádi István, János és 
György 1492-ben az Iloswai György birtokaira való igényük 
megvizsgálására akarják kiküldeni.10 

Mátyás 1492-ben krasznavármegyei szolgabíró.11 

1 Dl. 36.382. Km. Prot . E. min. p. 140. nr . 4. — 2 Nagyv. Múz. Bit. 
;i Nagyv. Múz. Bit. az Ákosi Kis Ferencz-féle levelek jegyzéke . — 4 Csánki, I. k. 
Ö88. lap. — 5 Lelesz, B. 184. f. ann i 1471. nr . 7. — 6 Dl. 36.395. Km. Prot . I 
p. 28. nr. 1 — " Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 129. nr. 1. 8 Dl. 27.677. 
9 Valószinüleg a Bertalan fia. — 10 Szgy. perg . — 11 U. o. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 2 2 
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A kolozsmonostori konventnek egy 1495 ápr. 29-dikén 
kelt oklevelében az ekkor már néhai Rátoni Bertalan utódait 
is megtaláljuk, a kik a középszolnoki szilágyszegi birtokukat 
Zvlaghzegi Pálnak («comes eastri Gergen») örökbe vallják.1 

Család fáj ok: 
f H á t h o n i B e r t a l a n 

— Borzási Mihály leánya Katalin 
Dorot tya Pál Antal Ferencz Margit 

— f Raxai András — Rátlioni Chabad János 
Péter Bálint 

Ráthoni György nemes 1519-ben, a mikor Kis-Dobai 
Szabó Antal, Pál, Lázár és Kristóf a krasznavármegyei Bür-
gezden levő közös részjószágon, illetve a mikor a Bürgezd 
határában levő ötödrészjószágot tevő Zohárhegy nevű hegyen 
és az Istenkelete2 nevű földrészen akarnak osztozni rokonaik-
kal, Nagyfalusi Bánffy Gáspár, István, András és Miklós 
nevében tiltakozik a felosztás ellen. A leleszi konvent Lajos 
király elé idézi, hogy adja okát tiltakozásának.3 Nemes Ra-
thony György íiai: Mihály, Benedek és Miklós azok között 
vannak, a kik jogtalanul bírják néhai Rátoni Margit (R. Lite-
rátus Mihály leánya) rátoni részbirtokát és a kiket azért 1545-
ben megintenek Majádi Boldizsár, Spáczai Menyhért, Keresz-
túri Dobszai Jánosné Spáczai (?) Anna és Kisdobai György 
(Gergh) Ferenczné Spáczai (?) Petronella.4 1548-ban Rathoni 
Mihály Miklós nevű jobbágyát is magukhoz vették Krasznai 
Török Gáspár és Rátoni Alszegi Mihály, a mikor megtámad-
ták Alszegi Bertalan István és Miklóst.5 

Rathoni György talán jelen volt, mint szomszéd, Var-
solcz birtok határának 1549-ben elrendelt megjárásánál.6 

1523 nov. 26-dikán Rathoni Rathony Péternek vallja 
örökbe Keczeli Szele Miklós az alsóseredeni birtokát.7 1525-

1 Dl. 36.398. Km. Prot . M. min. p . 239. nr . 1. — 2 Ma nagyfalusi határ-
rész. — 3 Szgy. — 4 Lelesz, Act. an. 1545. nr . 39. — 5 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 
26. B. nr. 7. 6 Lelesz, Mctalium C. Kraszn. nr. 1. — 7 Dl. 36.400. Km. Prot . 
B. min. p. 189. nr 1. 
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ben Nemes Rathoni Péter ellen tiltakozik Tarkányi László, 
mert nem akarja kiadni utóbbi kárásztelki jobbágyának ötven-
négy elveszett és Rátonban megtalált disznóját.1 

1523 decz. 28-dikán Haraklvani Rathony Miklós tiltako-
zik Borzási N. nevében az ellen, hogy Dobai Macsi Mátyás 
elidegenítse Puszta-Báldon prsediumot Haraklányi Miklósnak.2 

a ki 1525 jan. 14-dikén az ellen tiltakozik, hogy Rathoni Ra-
thony Miklós és Gáspár elidegenítsék a haraklányi nemes 
telköket.:í 

1546-ban Adorjáni Rathony Gáspár (I. György íia) és 
György (I. Ferencz íia: II. György) megintik Nagy Jánost, 
Ráthoni György íiait: Mihályt, Benedeket és Miklóst meg Rá-
toni Péter íiait: Istvánt, Mihályt, Jánost, Pétert és Györgyöt, 
hogy adják vissza a néhai Rátoni György és Ferencz Ráton rész-
birtokáról szóló okleveleket, a melyek e Ferencz özvegyének, 
(majd Almási Nagy Jánosné) Margitnak kezéből néhai Rátoni 
(vagy Nagyráthonvi) Antal másként Alszegi Antalur (Antal úr?) 
fiainak: Györgynek és Péternek, mint a fenti néhai Rátoni 
György és Ferencz osztozó testvéreinek kezébe jutott és a 
mely oklevelek az utóbbiaktól aztán a megintettekhez ju-
tottak.4 

Ráthoni-Alzeghy Miklós meg Rathoni János (alter) királyi 
emberek 1546-ban. a mikor Krasznai Pándi Literátus Ferencz 
lecsméri részbirtokát,5 Borzási Szőke László érdekében Bor-
zás és Czigány-Vaja birtokok határát akarják járni.6 János 
1548-ban is királyi emberül van jelölve, a mikor Körösi Ferenczet 
beiktatták a krasznavármegyei Puszta-Báldon prsediumba.7 

lános és Miklós jelen lehettek, mint szomszédok, Varsolcz 
birtok határának 1549-ben elrendelt megjárásánál.8 

1 Lelesz, Act. an. 1525. nr. 51. — 2 Dl. 36.400. Km. Prot . R min. p. 200. 
nr. 1. — 3 Dl. 36.401. Km. Prot . T. min. p. 24. nr. 1. és Szgy. — 4 Lelesz. 
Act. an. 1546. fasc. 2. nr . 5. — V. ö. Nagy Iván, IX. k. 645—646. 1. — 5 Lelesz, 
Metalium C Kraszn. nr. 2. és nr. 4. — G U. o. nr . 3. — 7 Orsz. Lt. Km. conv . 
fasc. K. nr. 10 19. fiók. — 8 Lelesz, Metalium C. Kraszna nr. 1. 
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R. Miklós 1606-ban mint krasznavármegyei esküdt asses-
sor szerepel egy egyezségnél Pereesenben.1 

Bálint íia, István azok között van, kiket 1549-ben a kö-
zépszolnoki Menyő birtok összes szántóföldjeinek, rétjeinek 
és szőlőinek elfoglalása miatt megidéztet Menyői Fodor más-
ként Nagy Bálint.2 

János férje Majádi Erzsébetnek 1551 körül,8 talán az 
(Rathony János), a kinek a részén 1553-ban egy szegényt és 
két leégett házat találtak Ilosván,4 egy szegényt Lompérton,5 

míg a (nemes Rathoni János) borzási jobbágyait másfél kapu 
után adóztatták meg.6 

János 1563—1568. Kraszna vármegyében alispán.7 1565-
ben (Rátony János krasznavármegyei alispán) felszólította 
II. János király, hogy L. Bánfi Farkast és örököseit iktassa 
be több krasznavármegyei birtokba.8 

1552-ben Tamás Haraklányi Miklósné Deésházi Borbála 
és fiai meg Móré János és Péter megbízottja.9 

1553-ban és 1563-ban Rathony András krasznavármegyei 
(I.) szolgabíró.10 

1583-ban Benedek, mint felperes perel Prépostvári Bá-
linttal és Annával, azon paniti részbirtokért, a melyet Melith 
György és fiai: István és Pál elvesztettek hűtlenségi per kö-
veti veztében.11 (Az e tárgyban hozott ítéletet 1584-ben kiadják 
a fenti alpereseknek).12 

1604-ben Rátoni István és Peres Zsigmond részéről Bor-
záson, továbbá özv. Kabós Tamásné, Vajda Boldizsár, Sándor 
János, Kulcsár János, Járai István, özv. Pándi Miklósné és 
Dévai György részéről Varsolczon három telket adóztattak 
meg.13 Rátoni István, Pató Ferencz, Zsombori Zsigmond, Szabó 
Péter, özv. Majádi Lászlóné, Körösi Mihály, Zilahi Benedek, 

1 Szgy. — 2 Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 5. nr. 14. — 3 Gencsi-lt. nr. 286. — 
4 Dical. — 5 U. o. — 6 U. o. — 7 Nagyv. Múz. Bit. — 8 Bl. fasc. M. nr. 11. 
° Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. R. n r . 3 — 10 Dical és Szgy. — 11 Lelesz, Act . 
an. 1583. nr. 20. — 12 U. o. 1584. nr. 32. — 1 3 Dical. 
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Literátus Gáspár és Berei Pál részéről egy jobbágyház adózott 
Ilosván és Lompérton.1 István 1613-ban és 1615-ben szolga-
bíró Kraszna vármegyében.2 

1604-ben Rátoni Ferencz és Körösi Mihály részéről egy 
lelek adózott Magyar-Valkón, 1005-ben pedig külön-külön fél-fél 
telek.1604-ben Rathony Ferencz. Dancs György és özvegy Dancs 
Istvánné részéről három lelek adózott Kémeren. 1605-ben 
Bátoni Ferencznek két és fél telkét adóztatták meg itt.4 1609-ben 
Gábor fejedelem újólag megerősíti Ráthony Ferenczet, Annát 
és Mihályt, továbbá Latrán Istvánt, Borbálát, Erzsébetet és 
Jánost, Donczi (Dancs?) Ferenczet, Kémeri Juditét, Erzsébetet, 
Katalint és Annát, Juhos Györgyöt, Bányai Zsigmondot és 
ifjú Dancz Ferenczet a krasznavármegyei Kémer és Dohtelke 
birtokokban, miket őseik is birtak.5 

Nemes Rathony Péter egyike azoknak, a kik 1616-ban 
tiltakoznak Tombolth Miklós ellen a lompérti és más, szatmár-
vármegyei részbirtok elidegenítése miatt.6 

Rathoni Boldizsárné Akosi Kata és fia, Rátoni Mihály 
azok között vannak, a kik 1624 okt. 23-dikán megosztozkod-
nak egy ákosi jószágon.7 

Rátonvi másként Bertalan Katalinról (1634 decz. 16.) már 
volt szó.8 

Rathonj János, krasznavármegyei szolgabíró, rátoni lakos, 
1649 jún. 8-dikán Perecsenben zálogos levelet ír alá.9 1650-ben 
is (Rathony János) Kraszna vármegye egyik hites szolgabírája.10 

Újnémeti Ferencz középszolnokvármegyei szolgabíró, Kis 
Ferencz és Szántó Tamás, hites bírák előtt Pap István egy 
Kalistán kívül eső szántóföldet adott cserében 1655-ben Rá-
tonyi Mihálvné Sikolya Juditnak. Sikolya Judit azonkívül egy 
almáskertet is visszabocsátott Pap Istvánnak.11 

1 Dical. — 2 Gencsi-lt. nr. 595., Névk. ev. ref. 1878. 4. 1. — 3 Dical. 
4 U. o. — 5 Bl. fasc. JJ. — o Lelesz, Prot . 58. fol. 29. an. 1616. - ' Szgy. — 
8 Nagyv. Múz. Bit. — 9 Szgy. — 1 0 U. o. — 11 Nagyv. Múz. Bit. Ákoson, 1655 
m á j . 18-dikán kelt levél. 
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Rátonban Rátonyi Jánosné Báníi Anna 1676 november 
19-dikén Bilgezden lakó Szodoray György, Krasznán lakó 
Szegedi Ötvös Mihály krasznavármegyei hites bírák, Erdőteleky 
György megyei jegyző és Almássy Pál a fejedelem udvari 
szolgája előtt végrendeletet tesz: arany, ezüst marháiról nem 
rendelkezik, mert azokat a pogány ellenség elvitte, egy valkó-
váralji, egy ujvágási és egy füzesi jobbágyot, melyeket 300 
írtért zálogban bírt Báníi Miklóstól, leányának Piskolti Erzsé-
betnek (e Piskolti Erzsébet Báníi Annának első férjétől Piskolti 
Gáspártól származott) hagyja, hasonlókép ennek hagy Ujvágá-
son tizennyolez hold szántóföldet, annak ugyanott egv darab 
rétet, melyet Borzásy Györgytől vett zálogba, a magyarvalkai 
határon a Jáz mellett egy rétet, az oláhvalkai határon hat 
hold szántóföldet, «az Báthory jószágban való jussát,» melyet 
néhai Huszár Mátyás perlett néhai Báthory Kata asszony 
őkegyelme maradékaitól ú. m. Lónyai Anna fejdelemasszony-
tól. Melith Gvörgyné Becsky Zsuzsánna asszonytól, néhai 
Becsky Györgytől és néhai Nyári Bernátné Lónyai Kata 
asszonytól.1 

Rátonyi Mihály, (a kinek a felesége, Sikolya Judit, ekkor 
már néhai) 1687-ben Csőr Illés nevű, Pap István kezéből 86 
írtért kiváltott jobbágyát magához hivatja, egy kevés mézet 
is kér.2 

R á z e l József 1872-ben tasnádszántói róm. kath. pap. 
(Előbb Üj-Kigyóson administrator, Tóttelekre ment át.) 

R á z m á n y . L. Rozmán. 
R á z s ó Lipót 1867 -1871. középszolnokvármegyei alispán, 

fia Lajos 1877-ben szilágy vármegyei főjegyző. 
R e d e c s . Redech Tamás esküdt 1481-ben tanúskodik a 

Kárásztelek és Kémer között történt rablógyilkosság ügyében.8 

1 Későbbi kéz a dá tumot 1683 böjtelö hó 29-dikére javítot ta ki. Nagyv. 
Múz. Bit — 2 U. o. A levél Beren kelt Innen ir levelet e Mihály a meghal t 
felesége j obbágya ihoz is. (U. o.) 3 Dl. 29.537. 
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R e d m e c z i . Redmeczi Györgygyei, a ki 1591-ben a deb-
reczeni ev. ref. főiskolában subseribált, a hol senior volt, 
később Tasnádon találkozunk.1 

Regete i . Az 1659 jún. 25-dikén Kállón tartott ev. ref. 
közzsinat Reghetei Imrét talán a mi Keresztúrunkra küldte 
papnak.2 (Talán Regeczei, Regéczei.) 

R e g é c z e i Imre 1718 előtt göresöni evang. reform, pap 
(kirekesztetett). 

R e g é s . Varsolczról a többek között Reges Bálintot és 
Pétert is maguk mellé vették özv. Vajai Borzási Györgyné 
Borbála és fia, Miklós, a mikor elfoglaltak és bevetettek Ha-
raklánvi Miklós Vártelek birtokán és nvirsidi birtokrészén 
tizennyolcz hold szántót. Ez ellen Haraklányi nevében Hor-
váti Peres Gáspár 1549-ben emelt panaszt.3 

R e s z e g e i . Rezegei Pál fiát, Pétert királyi emberül jelöl-
ték ki, a mikor 1378-ban vizsgálatot parancsoltak Szarvadi 
László fiai: László és István ellen, a kik Szántói Pető fiainak, 
János és Istvánnak kegyei szolgáját megölték és kifosztották 
a szabad útban.4 Egy Reszegei Péter 1473-ban Szolnok vár-
megye alispánja; bizonyítványt állít ki Keszi Demeter peres 
ügyében.5 S egy Rezegei Pál férje Ippi Porczi Margitnak.6 

1477-ben e Pál (de Rezege) neje, a Porczv János de Ip 
leánya Margit, Porczy Péterrel a krasznavármegyei Ip, Dedach 
és az oláh lakosságú Porczallya községekben levő birtokokért 
perel.7 Páltól (Rezege) 1478-ban Domahidi László Mátyás 
király előtt követel egy eredeti oklevelet, a melyet Hunyadi 
János állított volt ki 1446-ban s a mely szerint a Domahidi 
édesanyjának, Dorottyának és nagynénjének, Margitnak, Fan-
csikai Lászlónénak, az Ilosvai György leányainak, visszaadják 
az ilosvai és lompérti részjószágokat a Lompérton szedni 

1 Dr. Borovszky S a m u : Debreczeni írók és Tanárok. 1588 1700. (Iroda-
lomtörténeti Közlemények VIII. évf.) 16. 1. — - Tört. Tár, 1898. évf. 642. lap. 
3 Orsz. Lt. Km conv. lad. 26. H. nr . 1. — * Lelesz, Act. an 1378. nr. 24. — 
5 Nagyv. Múz. Bit — 6 Lelesz, R 74. f. anni 1477. nr . 17. — " Dl. 28.315. 
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szokott adóval és mindennemű hozzátartozó javakkal együtt. 
Szüksége lenne most ez oklevélre a birtoklási joga biz-
tosítására, azért kéri az eredeti törvényes átadását. Pál 
elismeri, hogy az oklevél az ő birtokában van, csakhogy 
eredetiben nem adható át, mert feleségét, Margitot biz-
tosítja bizonyos részjószág birtokában, de átengedi, hogy 
a Mátyás király kiváltságlevelébe átmásolják. Mátyás királv 
átmásolva ki is adta a Domahidi László birtoklási joga meg-
erősítésére 1478-ban.1 Pál (Rezgei) kezéből Domahidi Istvánné 
Fancsikai Dorottvának Ítélik 1479-ben a vérség szerint utóbbit xJ O 

illető ilosvai és lompérti részbirtokokat." Rezegey Pál vitézlő 
személy 1560-ban mint a «few wary» és csehi udvarbírák 
egyike van említve, a kit Báthori György megbízott, hogy őt 
Valkai Miklós felperessel szemben képviselje.5 

R e t t e g i . Rettegi Sámuel Sándorházi Borbála férje 
1703-ban.4 

Rettegi Katától 1722 ápr. 21-dikén vérség jogán vált ki 
Gencsi György egy lompérti telket.5 Nyíri Andrásné Rettegi 
Kata 1750 jún. 11-dikén eladja az őt, apja és anyja után meg-
illető ilosvai, alsó- és felső-szopri részbirtokokat Gencsi György-
nek és Zsigmondnak, kik kötelesek ezért Kata haláláig minden 
esztendőben kiszolgáltatni a megállapított életjáradékot.® 

Rettegi Sándor 1797-ben zsákfalvi kisebb birtokos. 
Rettegi nemes 1837-ben Tihón Csák}7- és Nádudvary-jo-

gon birtokos.7 

R e v i c z k i . Revitzki József, felséges asszonyunk hadnagya 
és nemes Közép-Szolnok vármegye egyik tagja, Szotyori Ke-
rekes József és nejeik 1779-ben hat évre bérbe veszik Vajai 
Vay Lászlótól kölcsönös felelősségre 4200 rhenus forintért 
ennek egész tasnádi jószágát tartozékaival együtt, ú. m.: Tas-
nád mezőváros felét több érdemdíjul kapott nemes telekkel 

1 Gencsi-lt. — 2 U. o. nr . 489. — GKG. A. fasc. II. — 4 Gencsi-lt. 
nr. 1716. — 5 U. o. nr. 1713. — 0 U. o. nr. 468. — 7 Hodor K. : Doboka, 551. 1. 
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együtt, ide értvén a csögi, kisfalusi, gyöngyi, szarvadi, balázs-
házi, zölczei, magyar-, középső- és oláh-csaholyi, babuczai, 
szoldobágyi, újnémeti, kávási részbirtokokat, a krasznavár-
megyei Almást és több szatmárvármegyei telket.1 Reviczki 
József de Revisznye 1781-ben Közép-Szolnokban tett homa-
giális esküt. 

l l é c s e i . Birtak: Récsén (1341, 1359), Pálvárán és Kis-
Récsén (1359 1420). 1449-ben Horváthoz, Seredenhez van 
joguk. 1471 előtt zálog czimén Oláh-Iveczelhez is. Azután leg-
inkább az érmelléki helységekben találkozunk velők. Balázs, a 
Lőrincz (Lőrincz de Reche) íia tiltakozik, a mikor 1341-ben a 
Yalkó várához tartozó Kraszna birtokába Dancs mestert be-
iktatják. mert egy Bécsétől délre fekvő rét szerinte nem tar-
tozik oda.2 

Balázs fia, Mihály, királyi allovászmester, Hektor fia, Já-
nos és Lőrincz íia, János 1359-ben jelentik Lajos királynak, 
hogy a krasznavármegyei Pálvára és Kis-Récse birtokokat, 
a mely jogosan az ő birtokuk lenne, Domokos erdélyi püspök 
elfoglalta és jogtalanul bitorolja. Utasítja a király a kolozs-
monostori konventet, hogy küldje ki egyik megbízott embe-
rét a király megbízottjával együtt a határ megvizsgálása, meg-
állapítása végett, hogy ezek összehíva a szomszédokat és 
szomszédos birtokok urait állapítsák meg a határt s ha senki 
sem mond ellent, a panaszos két récsei nemesnek adják át 
a jogos birtokukat. A királyi biztos Miklós, a kolozsmonos-
tori konvent megbízottjával, fráter Ulrik pappal végzi a ha-
tárjárást négy napon át, s mivel a határ megállapításánál 
senki sem tiltakozott, az említett két birtokot át is adják a 
két jogos birtokosnak.3 

Rechei András váradi kanonokot — az ő kérésére — és 
örökös társait, rokonait: a János fiának, Miklósnak a fiait. 
Pétert és Benedeket az ő unoka testvéreit: Lászlót, a László 

1 Bl. — 2 Dl. 3*122. - - :í Szgy. 
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fiának. Gáspárnak a fiát; Mátyást, a Récsei Hektor fiának. 
Istvánnak a fiát, az András kanonok testvéreit, úgyszintén a 
Keresztúri Balázs fiának, Mihálynak a fiait Jánost és Istvánt 
a váradi káptalan 1420 körül megerősíti az itt említett két hely 
birtokában. András kanonok a maga és örökös társai nevében 
kérelmezve, kéri egyszersmind a káptalant, hogy Lajos király-
nak 1359-ben és 1361-ben kelt megerősítő kiváltságleveleit, a 
melyek az ő őseiket, a fenti Balázs fiát, Mihály királyi allovász-
mestert Jánost, a Hektor fiát és Jánost a Lőrincz fiát és 
rokonaikat is megerősítik ama birtokban, a káptalan foglalja 
bele, idézze a jelen kiváltságlevélben.1 Midőn a biharvármegyei 
Székelyhíd és Tulokd határait járták, András kanonok, mint 
szomszéd s a váradi káptalan birtokjogainak s érdekeinek 
őre, volt jelen. 1419.2 

1383-ban Rechei Balázs fia Antal ellen a Pánit birtokon 
elkövetett jogtalanságokért vizsgálatot tartanak Csaholvi Se-
bestyén részére.3 Rechei Balázs fia Mihály s ennek fia Balázs 
meg Mihály, László, János; Pál fia István krasznavármegyei 
nemesek 1388-ban tanúskodnak a mellett, hogy Mutos, Szél-
szeg. Goroszló és Turbucza nem Kővárhoz, hanem Aranvos O ? XJ 

várához tartoznak.4 

Rechei Gergelyt 1459 jún. 12-dikén beiktatják a kraszna-
vármegyei Récse birtokába.5 1471 szept. 20-dikán (?, a néhai 
Rechei Mátyás fia Gergely) Keczeli Zele Balázsnak, miután 
utóbbi a zálogösszeget kifizette, visszaadta a krasznavármegyei 
Oláh-Keczel birtoknak nála eddig zálogban volt részeit.6 Még 
előbb, 1441 máj. 4-dikén ő meg Kakas Máté; Kisdobai Gergely; 
Nagydobai Márton és fiai: Illés, Benedek és Pál; Nagydobai 
Benedek és fia, Illés; Csete Benedek és Gergely meg Nagy-
dobai Csízér Mihály és Benedek kölcsönösen ügyvédjeiknek 

1 Szgy. — 2 Bunyi tay Vincze : A váradi Püspökség Történele. Nagyvárad , 
1883. II k. 122. 1 — a Lelesz, C. 36. f. 24. n r 18. — 4 Wl. — 5 Dl. 27.672. 
6 Dl. 36,393. Km. Prot. F. min. p. 98. nr. 1. Csánki I. k. 589. 1. 
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vallják egymást, továbbá: Miklós bírót Nagy-Dobáról, Perje-
mesi Pált, Kávási Pált, Szarvadi Hegen Pétert stb. (összesen 
tizet).1 A kolozsmonostori konventnek 1450 febr. 6-dikán kelt 
ügyvédvalló levele szerint Gergely: Kémeri Miklós mestert, 
Bylgezdv Gergely diákot, Ráthoni Mihály deákot, Bwdai Ta-
más deákot vallja ügyvédjeiül." 1460 július 23-dikán is vall 
ü g y v é d e k e t , m í g 1461 október 3-dikán Ilosvai Gelbert 
László,4 1466 decz. 23-dikán Kémeri Tamási János és Tamás,5 

1467 febr. 3-dikán Keczeli Szele Balázs és László 6 őt vallja 
ügyvédjének. 

1449 szept. 24 25. napján a kolozsmonostori konvent 
tiltó levele szerint Rechei Péter (gyermekei: János és Orsolya) 
Jakcs János volt székely ispánt, a fiát, Györgyöt, a Hadadi 
Jakcs István fiait, Mihályt és Lászlót s a Kusalyi Jakcs László 
fiait Pétert és Andrást a Horwáth és mindkét Sereden (Közép-
Szolnok vm.) faluk bitorlásától tiltja el." Néhai Rechei Péter-
nek itt említett leánya Orsolya 1461-ben (aug. 12.) Szentannai 
Tót István neje.8 Az a Héthei Péter, a kinek fia Miklós, ennek 
neje Erzsébet s ezek fiai : László és Tamás (1449), pozsony-
vármegyei.9 Héthei Miklósné egyébiránt egyike vala azoknak, 
a kikkel 1449 aug. 22-dikén Nagydobai István a belsőszolnoki 
Nagy-Doha falubeli birtokrészek tárgyában kötött egyezséget.10 

1486-ban Récsei Gvörsv azon, nemes férfiak közül válasz-W OW 

tott esküdtek egyike, a kiket megbíztak a Kémeri Rafael és 
Imre között fennálló viszály elintézésével.11 

A kolozsmonostori konventnek 1507 nov. 7-dikén kelt 
bizonyságvalló levele szerint özv. Rechei Györgyné, fia Mi-
hály, leánya Druzsiána s unokája Gáspár, a R. Györgyöt s 

1 1)1. Km. Prot . AB. min. pag. 0(5. n r 1 — 2 1)1. 36,391 Km. Prot . C 
min p. 104. nr. 6. — :í Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 95. nr. 1 — 4 U. o. 
j). 137. nr. 1. — 5 Dl. 36,393. Km. Prot . F. min . pag. 10. nr. 1. — 6 ü . o. pag. 17. 
nr. 1. — 7 Dl. 36.391. Km. Prot . C. pag. 90. nr. 4. — 8 Dl. 36.392. Km. Pro t E. 
min . pag. 129. nr . 1 — 0 Dl. 36.391. C. nr . 2. pag. 88 nr. 12. — 1 0 U. o. 
1 1 Szgy. 



348 R É C S E I . 

íiát Lőrinczet illető récsei (Reche krasznavármegyei birtok) 
felebirtokra nézve Dul Bálintot s Antalt s Tar Balázst kielé-
gítik.1 Az itt szereplők: 

f Rechei Gergely 
f György 

— N. Frethy 
f Lőr incz Mihály Druzs iana 

Bechei Reehey Mihály előfordul azon oklevélben, a mely 
szerint 1524 jan. 18-dikán Keresztúri Fülöp tiltakozik fiai és 
rokonai nevében az ellen, hogy Keresztúri Mihály és Péter 
fiai elidegenítsék a récsei és Pálvára práediumbeli birtokaikat 
Borzási Györgynek.2 Révai Ferencz nádorhelyettes, túróczi 
főispán előtt megjelenik 1549-ben Klára, Derythei Kabós Fe-
renczné, Rechei Mihály leánya, hogy fivérétől Gáspártól ap-
jának Reche krasznavármegyei birtokát illetőleg, mely mind-
két ágon öröklendő, kielégítést nyerjen. A kolozsmonostori 
konvent, melyet megbíztak a megfelelő eljárásra,3 jelenti aztán, 
hogy az illetők egyezséget kötöttek: Gáspár Klárának összes 
részbirtokait illetőleg 75 forintot fizetett február utolsó vasár-
napjáig, még pedig a következő részletekben: szent Márton 
napján 25 forintot, Peremonostora birtokon, három tanú előtt, 
a többit pedig az előbb jelzett határnapon. Klára Gáspárt az 
átvett összegekről most4 s 1550-ben nyugtatja.5Rechei Rechyey 
Gáspárt (másutt Rethei Rethey) 1552-ben megidézték, mint 
szomszédot, a mikor beiktatták Zilahi Székely Jánost egy 
zilahi udvarházba.6 1553-ban nemes Rethev Gáspár récsei 
jobbágyai tizennyolcz kapuszámnyi adót fizettek.7 1582-ben 
Récsey Gáspár és Jakcsi Mihály között Varsolcz és Récse bir-
tokok határát igazítják.8 

Rechyey Tamás leánya Judit és Récsei Katalin (Bilgezdi 

1 Dl. 36.402. Km. Prot . Magn. p. 207. nr . 2. — 2 Dl. 36.400. Km. Prot . 
R min. p. 202. nr . 1 — Orsz. Lt. Km. conv. lad. 35. Y. nr. 12. — 4 U. o. 
lad 35. Y. nr. 6. — 5 U. o. Y. nr. 8. — U. o. lad. 27. S. n r 45 — 7 Di-
cal. — 8 Orsz. Lt Gyf. kápt . lt. cent. M. 75. m a g y a r nyelvű okirat. 
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Nagy Ferenezné) ellen 1588-ban perel Kövesdi Sarmasági 
Miklós a krasznavármegyei récsei birtok miatt, a melybe 
aztán őt még ez évben be is iktatják.1 Katalin 1606 január 
24-dikén kiosztja két leánya közt a Récsén és Varsolczon 
fekvő birtokait.2 E Katalin családfája: 

Katalin 
— a) Dobai Balázs 

b) B. Nagy Ferencz 
a) E r z s é b e t b) K a t a l i n 

— Baksa Demeter — Bagosi í'ál 1606 

1630-ban talán az itt szereplő Récsei Judit a Veres Zakariás 
neje.3 

1610 decz. 7-dikén Rétsey Pál Prépostvári Zsigmondhoz 
való igaz barátságáért kapja ettől a felegyregyi és szentpéter-
falvi rész jószágokat.4 

Récsey László 1649-ben krasznavármegyei szolgabiró. 
Talán ugyanő (Récsei László), még ez évben, mint kraszna-
vármegyei assessor, ilosvai lakos, írt alá Perecsenben egy 
zálogos levelet.5 1650 jún. 8-dikán egy lompérti rét elzálogo-
sításánál voltjelen,0 1651 jan. 8-dikán a két Szalai-leány osz-
tálylevelét írta alá." 1652 márcz. 24-dikén megint Lompérton egy 
udvarház stb. adásvételénél találjuk.8 1662 okt. 30-dikán Nagy 
Csögi Dorkó, a vitézlő Nobis Miklós felesége, testvérnénjének 
Nagy Csögi Judithnak néhai Rétsei Lászlótól való három 
gyermekét: Lászlót, Klárát s Erzsókot gyámsága alá s ezek-
nek még osztatlan jószágaikról való leveleit őrizetébe veszi. 
A levelek a szolnokvármegyei N.-Csögről, Kávásról, Szo-
doróról s a szatmárvarmegyei Kidéről, Béréről és Gencsről 
szólanak, e mellett a három árvát illető egyéb holmit is át-
veszi." 

1689 június 21-dikén Kovács Mihály krasznavármegyei 
helyettes szolgabíró és Erdőteleky György krasznavármegyei 

1 Orsz. Lt. Gyf. kápt. lt. cent. G. 12. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — 3 U. o. 
* Szgy. — 5 U. o. — 6 Gencsi-lt. nr. 1306.— 7 U o. nr 44. — 8 U o nr. 41. 
0 Szgy. 



3 5 0 R É C S E I . 

jegyző jelentik Közép-Szolnok vármegye tisztikarának: Gúthv 
Farkas javára Ilosván és Lompérton tanúvallatást tartottak 
arra nézve, hogyan idegenítette el Récsev László szécsi és 
sámsoni birtokát; tanúk voltak: özv. Fejér Mihályné Szalav 
Anna ilosvai lakos, Szodorav György ilosvai lakos, Gombos 
Péterné, Gencsi Zsófia lompérti lakos és Gencsi Zsigmond és 
Farkas Miklós nemesek, továbbá Erdélyi István, Nagy Lázár 
és Hídv György ilosvai jobbágyai. A mint kitűnt, Récsey 
László teje váltságáért adta el szécsi és sámsoni jószágait 
Balajti Lászlónak és feleségének Guthy Borbálának 400 frtért 
vagy 500 frtért; az egyik tanú szerint pedig 460 frtért, Balajti 
László után e jószágot Gencsi Zsigmond bírta, Gencsy Zsig-
mond szerint a váltságpénzt Majády Gáspár vitte el, az utolsó 
tanú szerint tulajdonképen Kemény János ő nagysága hozta 
ki Récsey Lászlót és Récsey László Kemény Jánosnak adta 
jószágát, ez pedig Balajti Lászlónak.1 

1781-ben Retsei Imre (de eadem) s Retsei László tettek 
Közép-Szolnokban homagiális esküt. 

Rétsei László Zilah kiváltságos város első birája 1795-ben." 
Rétsei nevű családok tagjai 1797-ben Ákoson, Balázs-

házán és Zölczén, Deésházán, Kr.-Mihályfalván, Szécsen, Vár-
telken és Zálnokon kisebb birtokosok, saját telkükön lakó 
egyházi adómentes, vagy saját telkükön lakó adózó nemesek: 
Zsigmond tasnád-szarvadi urasági tiszt. Rétsei Imre (Imbre) 
és József krasznamihályfalvi fegyverfogható adómentes, Zsig-
mond (37 éves), tasnádszarvadi fegyverfogható nemeseket lo-
vasoknak vették föl az 1806-diki összeírásba. József homagiális 
esküt is tett. Imre 1807-ben középszolnoki assessor. Nagy Iván 
Récsei József özvegyét, Filiczky Ágnest, mint vártelki (közép-
szolnoki) birtokost említi.3 1808-ban Rétsei László utódainak 
Varsolczon egy antiqua, Récsén harmadfél antiqua és egy nova. 

i Fe lbontot ta a levelet ü o b a y József k.-szolnokm jegyző. Bit. Nagyv. 
Múz. és Szgy. más. — 2 Szgy. — :l Nagy Iván, IX. 667. 
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Bádonban (László árváinak) három antiqua és egy nova job-
bágytelkök volt. A Bécsén és Bádonban levő telkeket Laskai 
Ferencz bírta bérben. 

Bétsei Sándor 1817-ben zilahi szenátor. 
Bécséi József 1821—1830. középszolnokvármegyei himlő-

oltó. 
Récsey Lajos 1861-ben középszolnokvármegyei esküdt. 
R é c s i . Rétsi Zsigmond deésházi saját telkén lakó adózó 

nemes 1797-ben. 1805-ben Rétsi János és Zsigmond, deésházi 
adózó szabad állapotú lakosok a haza csendességben való 
tartására kiállhattak gyalog. 

Réde i (és Rédai). 1614 január 29-dikén Bethlen Gábor, 
erdélyi fejedelem Zilah városát egészben Rhédei Ferencz bi-
harvármegyei főispánnak és váradi várkapitánynak adomá-
nyozza. Rhédei Ferencz neje Károlyi Katalin.1 Rhédey Fe-
renczet, nejét és fiát Zilah város birtokába 1617-ben iktatta 
be a váradi káptalan.2 Szalárdi is említi 1621-ben, hogy Zilaj 
Rédei Ferencz birtoka." Ferencz, bihari főispán Bocskai s 
Bethlen Gábor alatt nagy szerepet játszott, 1621-ben halt meg. 
Fia Ferencz, erdélyi fejedelem, 1611 körül született (neje Beth-
len Druzsianna, István fejedelem leánya), 1667-ben halt meg. 

Rédei Ferencz elismeri pecsétes levelében, hogy az oszto-
záskor Barcsai Zsigmondné Gyulafi Borbálának jutottak ama 
Szilágy-Cseh várabeli házak, a melyekben ezt 1638-ban hábor-
gatják Tököli tisztjei.4 

Kis-Rédei Rhédey Ferencz jelen volt 1641-ben mikor Je-
szeniczei Szunyogh Gáspárné L. Bánfi Zsuzsánna eladta örök 
áron a középszolnoki Kövesd, Sarmaság, Szopor, Sziget stb. 
birtokokat Gyerő-Monostori Kemény Jánosnak s örököseinek.5 

Ferencz (Fr. Redei de Kis Rede) nagy szüksége miatt a do-
bokavármegyei Fel-Egregyet és Hídalmáson levő részbirtokát 

1 Szgy. — 2 Turul, 1883. évf. 131. 1. — 3 Szalárdi, 1662, 64. 1 — 4 GKG. 
G. fasc. XIX. — 5 Bl. fasc. LL. nr. 5. 



3 5 2 r é d e i . 

Korda Zsigmond és Torday Erzsébet örököseinek eladta 1500 
tallérért; azonban oly feltétellel, hogy a kapott összegért bár-
mikor visszaválthassa.1 Rákóczi György Kolozsvárt 1655-ben 
kelt levelével parancsolja meg a beiktatást. A kolosmonostori 
konventnek 1657-ben kelt levele szerint, Redei Ferencz a 
felegregyi és hídalmási birtokain kívül még Szentpéterfalvát 
is átadta Borosjenői Korda Zsigmondnak összesen 1900 tal-
lérért. viszont Korda Zsigmond a szatmárvármegyei Kiden 
levő nemesi kúriáját adta Rédei Ferencznek. Az esetleges 
visszaváltás díjául az oklevél 2000 tallért szab meg. A fen-
tebbi birtokokat Redei Ferencz, Szunyogh Gáspártól (de Je-
senicze) saját költségén szerezte.2 1698-ban Gróf Iktári Beth-
len Drusi-Anna, gróf Bedei Ferencz özvegye bizonyos elkerül-
hetetlen szükségtől kényszerítve, «kiváltképen üdvözült sze-
relmes édes ura meghidegedett testének tisztességesen való 
eltakaríttatása okáért» a középszolnokmegyei Zilah nevű mező-
városát 8000 magyar írtban zálogba adta Erdőszentgyörgyi 
Bédei Ferencznek s két ágon levő maradékainak.3 

Rhedei4 János egyrészt, Tót István és János másrészt, 
1636 január 9-dikén kiegyeznek a krasznavármegyei Petenye 
faluhoz tartozó Szilágy nevű birtokrész felett.5 Kis Rhédei 
Rhédei János 1641-ben zálogul bírja ifjú L. Bánfi Zsigmond 
krasznavármegyei Nagyfalu, Zovánv, Valkó örökölt birtokait 
és ezek tartozékait ezer tallér erejéig.6 1683-ban hódoltsági 
jószágairól van szó.7 Néhai Sz.-Györgyi Rhédai (így!) Jánosné 
Macskási Anna Bálint István nevű bősházi jobbágya 1692-ben 
jelen van Fónyi Istvánnak és Jódi Simonnak egy középszol-
nokmegyei szamosújlaki részjószágba való beiktatásánál.s 

Bhedey István jelen van, a mikor Gyulai Ferencz 1691 
szept. 24-dikén Bukarestben végrendelkezik.0 

1 Szgy. — 2 U. o. :i Orsz. Lt. Km. conv. fasc. R. nr . 7. 27. liók. 
4 Talán Erdőszen tgyörgy i . — 5 Orsz. Lt. Gyf. kápt . lev. cent. Y. 66. — Bl. 
fasc. KK. nr. 1. — 7 Szgy. — 8 U. o. 9 GKG. nr . 20. 
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1715-ben Rhedei Anna, előbb Bánfi Péternek, most Ló-
ri nézi Koncz Gábornak a neje kérdést tesz első férjétől szü-
letett fia Péter érdekében a krasznavármegyei Réz és Túsza 
erdő birtokosaira vonatkozólag.1 1739-ben ezt a választ adják 
ebben az ügyben L. Bánfi Farkasnak: 1. a Nagy-Rézalja 
nevű erdő alatt fekvő birtokok és falvak a Nagy-Réz nevű 
erdő területétől el vannak különítve; 2. a Nagy-Réz nevű 
erdő kezelése a Bánfiak nagyfalusi tisztjeinek a kötelessége 
és 3. a Nagy-Réz erdőben a makkoltatás joga a Bánfiakat illeti." 

Betlen Ferenczné Bedai (így!) Krisztina oláh-keczeli job-
bágyai azok között vannak, a kik 1715 ápr. 8-dikán kezessé-
get vállaltak Guthi Dénes oláh-keczeli jobbágyáért, Nyilas 
Tivadarért s ennek fiáért.8 

1722-ben Rhédei Pált beiktatják a girókúti, kövesdi, sar-
masági, nagy- és kisderzsidai, remetei, babuktelki jószágokba, 
de ellentmond Sarmasági Ferencz és Ádám.4 1734-diki tanú-
vallatás szerint Rhédei Pál és néhai Vai László megszerez-
lek Csögön öt jobbágy telket, melyek Kolja-féle telkek voltak 
s melyekből a lentiek Bandicsot elűzték, ki azokat zálogban 
bírta.5 Rhédei Pál férje volt annak a Boros Borbálának, ki 
eme tanú vallatás szerint Tasnádon udvarházat bírt.6 

1742-diki tanúvallatás szerint br. Wesselényi Ferenczné 
Rhédei Zsuzsannának szintén volt Tasnádon udvarháza s a 
Csögön való zselléreit is említették.7 

Gr. Kis-Rhédei Rhédei Zsigmond a XVIII. század közepe 
táján Közép-Szolnok vármegyében assessor. 

Gróf Rhédei János egyike vala azon monói közös birto-
kosoknak, a kikkel 1766-ban szemben áll Zabolai gróf Mikes 
Antal a monói Mocsár-erdő határát illetőleg. Ez ügyben ápr. 
30-dika előtt tanúvallatást tartottak.8 Talán az a János gróf, O / 

a ki 1768-ban mint altábornagy halt meg. 

1 Bl. fasc. P. n r . 12. — 2 U. o. nr. 15. 3 Szgy. — 4 Gencsi-lt. 
nr . 240. — 5 Bl. — « U. o. - " U. o. — s GKG. cista. A. fasc. VII. 

DR. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiájn. VI. 2 3 
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Gr. Rhédei Ádám s anyja gr. Teleki Kata 1793-ban a 
somlyóújlaki evang. reform, egyháznak aranyozott ezüst po-
harat és tányért adtak. Somlyó-Újlak evang. reform, templo-
mában a gr. Rédai-család czímere is látható. 

A Rhédei grófok 1797-ben Bajomban, Nagy-Paczalban 
(gr. Rhédei Mihály), A.- és F.-Berekszón (gr. Rhédei Ádámné), 
Illésfalván (gr. Rédainé) kisebb, Szilágy-Csehen (Rehdai Pál) 
lobb birtokosok. 

1806-ban gróf Rédai Ádámnak Somlyó-Új lakon egy kú-
riája, húsz lakott és három puszta antiqua meg tíz lakott és 
hét puszta nova, Kémeren két lakott antiqua és két lakott 
nova jobbágytelke volt. 

1808-ban gr. Rédei Fereneznek Oláh-Keezelben egy an-
tiqua és három nova, Lászlónénak Magyar-Keczelben két an-
tiqua és négy nova, Jánosnénak, a ki «Erdélyben lakik», 
Győrtelken nyolcz, a gr. Rédai-utódoknak Petenyén hét, gr. 
Rhédei Jánosnak Serederiben kilencz antiqua jobbágy telke volt. 

1837-ben Rédey gróf birtokos Alsókékesnyárlón, A.-Ba-
lázsházán, Kettősmezőn, Felsőkékesnyárlón és Romlotton; 
Bodján is birtokosok a Rédey grófok.1 

A Kisrédei gróf Rhédey-család nemzedékrendjét Komá-
romy András közli.2 

R é m e s Gábor előfordúl a nemesi fölkelésben váló rész-
vételre 1805-ben összeírt, illésfalvi szabadosok közt. 

R é n e r . Id. Józsefnek 1806-ban Kerestelken egy lakott 
antiqua, Somlyón 1808-ban (adózó nemes) egy nova jobbágy-
telke volt. E József, gazdálkodó, 1838-ban a krasznavármegyei 
Rorzáson ama birtokot kapta, a mely Borzási György magva-
szakadtával 1819-ben szállt a fiskusra.3 A beiktatást 1839 
márczius 18-dikán Nagy-Kállói Kállay Kristóf, kir. kamarás, 

1 I lodor K.: Doboka, 522., 531., 550. és 551. 1 — 2 Turul, 1883. 119—138. — 
Fe rd inánd adománylevele , mely Bécsben 1838 szept. 26-dikán kelt s melyet 

a ki rá lyon kívül Nopcsa Flek és gr . Esz te rházy László irtak alá, Béner Albert-
nél Szilágy-Somlyón 
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Kraszna vármegye főispáni helytartója és Erdőteleki Szent-
marjay János, kir. tanácsos, Kraszna vármegye alispánja, 
mint királyi emberek teljesítették.1 E József 1840-ben halt 
meg. Fiai: József, Lajos és Imre. József (ifj.) 1847-ben a tör-
vényes derékszék bírája, 1848-ban a derékszéki ülés meg-
bízott tollvivője Kraszna vármegyében. E József fiai: Albert 
és Béla. Albert 1861-ben számvevő, 1868—1873. főjegyző, 
1873—187(5. alispán (az utolsó) Kraszna vármegyében. Béla 
1848-ban honvédhadnagy, 1861-ben krasznavármegyei (szolga-
bírói) esküdt. 

Répás . A család (kaznacsi lakos) 1686-ben I. Apafi Mi-
hálytól nyert armalist, melyet Kraszna vármegyében ugyan-
abban az évbe ki is hirdettek Somlyón. 1792-ben Répás Tó-
dor hivatkozik erre.2 

Répás Pétert (33 éves) gyalogosnak vették föl a tasnádi 
fegyverfogható nemesek 1805-diki névsorába. Homagiális esküt 
is tett. 

Rét. L. Rúd. 
Rétéi . L. Récsei. 
Réti. Réthi József 1781—1815. zsibai, 1815-1817. ballai 

evang. reform, pap, ki 1782 április 11-dikén a Cserei Heléna 
áttérési ügyében szerepelt, egyházmegyéjében székbíró lett 
1788-ban, nótárius 1814-ben, esperes 1817-ben, meghalt Balián 
1817-ben. 

Révai . Anna az utolsó Jakcsi neje, a kire férje — mag-
talanul való halála esetére — végrendeletileg hagyja 1577-ben 
és 1581-ben a zsibai, hadadi s más birtokait.3 

1585-ben előbb özv. Jakcsi Boldizsárné, most Sarmasági 
Miklósné Reway Anna egyezséget köt Vesselényi Ferenczczel 
ötven házjobbágy, illetőleg a fenti Anna leányát, Jakcsi Zsu-

1 A beiktató parancslevél (1838. szept. 26.i s e beiktatás meg tö r t én té rő l 
való je lentés u. o. — 2 Orsz. Lt nemesi invest. I. 8. Kraszna 10. — 3 Orsz. Lt. 
Gyulaf. kápt . lev. Z. 45. Magyar nyelvű irat. — GKG. A. fasc. XX. . 
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zsánnát illető leánynegyed tárgyában.1 1593-ban Kendi Gá-
borné Reway Annát a krasznavármegyei Reese (Rethie) és a 
középszolnoki Gurzófalva birtokokba iktatták.2 

Révay Pál 1874-ben a zilahi evang. reform, egyház papja; 
1887-ben Nagybaezonba, majd Szepsi-Szentgyörgyre ment, a 
hol 19U3 máj. 30-dikán, 03 éves korában halt meg. 

R é v é s z . Rewes Tamás és Mihály azok között voltak, a 
kik 1448 júl. 16-dikán visszakapván Keresztúri Mártontól a 
Póstelke pusztát illető iratokat, kötelezik magukat, hogy e 
puszta felének ötödét az említett Mártonnak adják.3 Keresz-
thwri Reues Mihály egyike azoknak, a kiket 1449. május 
30-dikán Keresztúri Mátyásné Keresztúri Katalin, Barta Pál 
és Bereczk meg Pál íia, Kelemen, Keresztúri Kónya Benedek, 
János és Jakab mes Csőin Mátyásné Farkas Katalin eltiltót-o o 

tak Keresztúr és Póstelke birtokrészeik elfoglalásától.4 Keresz-
túri Kónya Benedek s testvérei ez évi jún. 6-dikán, Mind-
szenti Pelbárt s társai 1450 júl. 17-dikén is tiltakoztak Keresz-
thwri Reues Mihály ellen, hogy többed magával elfoglalta a 
(belsőszolnoki) Keresztúr határában fekvő Póstelke pusztát;5 

Kereszthwri Reues Mihály és Imre 1450 aug. 16-dikán,6 Ke-
resztúri Reues Imre még előbb is, jan. 29-dikén,7 azután júl. 
17-dikén8 Moni (Nagy-) Rewez Miklós fia Miklós júl. 26-dikán9 

ügyvédeket vallanak. 
Naghmoni (dictus) Rewez Márton és özvegy Nagymoni 

Beke Jánosné Erzsébet úgy látszik — 1492 jan. 19-dikén 
el akarják idegeníteni a néhai Nagymoni Révész Miklós Nagy-
Mon falubeli birtokát Bőnyei Jánosnak, de ez év okt. 12-dikén 
tiltakoznak ez ellen özv. Menyői Kis Domokosné Ilona és 
özv. Bideskúti Kún Miklósné Zsófia.10 Kereszthwri Rewes 

1 Wl. 2 Orsz. Lt. Km. conv. 20. fiók. Cottns Kraszna, fasc. R. nr. 7. 
:í Dl. Km. Prot. C. min. p 39. nr. 4. — 4 U. o p. 55. nr . 3 — 5 U. o. p. 78. 
nr. 1. és p. 112. nr. 3. — ö U. o. min. p. 114. nr . 5. — 7 U. o. p. 103. nr . 4. — 
8 ü . o. p. 112. nr. 2. — 9 U. o. p. 113. nr. 2. — 1 0 Dl. 36.398. Km. Prot. M. 
min. p. 90. nr. 2. és p. 48. nr. 2. 



R O F F . — R O Z M Á N . 3 5 7 

Márton, Boge Gergely és Szabó Demeter 1520. deczember 
10-dikén Irinyi László és Imre keresztúri birtokát vették zá-
logba.1 

Roí í László 1790-ben somlyai adózó. — 1808-ban e 
Lászlónak, a kit gyalogosnak írt ki Kraszna vármegye, egy-
negyed antiqua jobbágytelke volt Somlyón. 

Rol iodi Simont 1459-ben ügyvédjüknek vallják Paczali 
László és Mihály.2 Ennyiben látszik ide tartozónak. 

R o m á n Vazul (Vaszalia) és fia János (Juon a Vaszalia) 
1797-ben kelenczei saját telkükön lakó adózó nemesek. 1805-
ben Máftvé, Nucz és Szimjon, adómentességet nem élvező, 
kelenczei szabad állapotú lakosok a haza csendességben való 
tartására kiállhattak gyalog. 

R o m o n c z a l Mihály egyike vala azoknak, kiknek ku-
csói részbirtokát elfoglalta Wesselényi Pál és kiknek érdeké-
ben Bethlen Gábor 1020 okt. 18-dikán meghagyja Bihar vár-
megyének, hogy ama részjószágokat visszafoglalván a hatal-
maskodó Wesselényitől adja vissza jogos birtokosaiknak.3 

Rumunczai János 1816-ban középszolnokvármegyei való-
ságos assessor. 

Romonczai Simon dr. 1831-ben középszolnokvármegyei 
orvos. 

R o n k o v i c s . Ronkovits Dávid 1763-ban kárásztelki róm. 
kath. pap. 

R o s u . 1805-ben Huszti Rosu Benjamin, sámsoni nemes 
homagiális esküt tett. 

R o z g o n y i . Rozgonyi Vazul 1638-ban középszolnoki es-
peres, erdődi, egy Rozgonyi 1681-ben zilahi lelkész.4 (Talán 
evang. reform.) 

R o z m á n . Rozmány János 1704-ben Hadadon udvar-
bíró, 1705 márcz. 12-dikén (Rozmán) Guthy Farkas jószág-

1 Dl. 36 402. Km. Prot. Magn. p. 199. nr. 1. — 2 Dl. 36.392. Km. Prot . E. 
min. pag. 31. nr . 2. — 3 Gencsi-lt. nr. 154 egyszerű más. — 4 Szgy. 
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igazgatója, levelet ír urának a somlyói sóházhoz rendelt fa-
hordásról.1 

Rozinán Zsuzsánna és férje Keresztesi István 1739-ben a 
szilágysomlyói evang. reform, egyháznak egy ezüsttányért ara-
nvoztattak meg. 

Rázmány István, zilahi civis 1741-ben homagiális es-
küt tett. 

R o z m á n y i Ádám 1790-ben érmindszenti róm. kath. pap; 
meghalt 1792 jún. 4-dikén. 

R o z s o s . Rosos János 1781-ben zilahi, kraszna-utczai 
lakos. 

R ó k a Sámuel 1781-ben zilahi, alszeg-utczai gazda. 
R ó t m á j e r . Rothmájer Lajos 1862—1863. krasznavár-

megyei pénztáros. 
R ó z s a Miklós 1814- 1821. zilahi esküdt. 
Forgolányi Rózsa Sámuel, Közép-Szolnok vármegye hű-

tős assessora, 1814-ben, mint helyettes szolgabíró, jár el a 
babuczai határ felosztásánál.2 Talán ő 1815—181(5. középszol-
noki tiszteletbeli aljegyző. 

R. Károly 1844-ben tasnádszarvadi evang. reform, segéd-
lelkész, 1849-től rendes, 1850-ban magyarcsaholyi pap. 

R ö v i d Mihály 1793-ban érmindszenti róm. kath. pap. 
1797-ben, mint itteni plébánost és kisebb birtokost vették föl 
az összeírásba. Kárásztelekre ment át, hol 1806-ban szintén 
plébános; két adómentes lakótelke, három lakott és egy puszta 
antiqua meg hat lakott nova jobbágytelke volt. 

R u c s . Néhai Vajai Borzási György íiai: Miklós, Ferencz 
és Péter a többek között Rwch János és Tamás, vártelki 
lakosokat is maguk mellé vették, a mikor anyjuk, Borbála 
megbízásából betörtek Haraklányi Miklós vártelki erdejébe. 
1549-ben idéztette meg Ferdinánd király a betörőket.3 

O J 

1 Szgy. 2 Közép-Szolnok vá rmegye rende ihez intézett je ientése Szgy. 
3 Orsz. Lt. Km conv. lad. 26. B. nr. 58. 
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H u d . 1441-ben Dobai Reth Miklós Odi Poes Demeter 
lestvére.1 (Kétségkívül Rúdnak felel meg.) Nagydobai Rud 
Antal gyermekei Miklós, Márton, Ilona, Katalin a külsőszol-
nokvármegyei Od (Diósad) birtokrészeiket 1442 febr. 24-dikén 
tizenkét arany forintért Odi Barlának,2 a kolozsmonostori 
konventnek 144(i május 23-dikán kelt zálogvalló levele sze-
rint Nagydobai Péter íia Rwd Gergely a külsőszolnoki nagy-
dobai birtokrészét tizenöt arany forintért Miklós nagydobai 
bírónak zálogba adja.3 Rwd Gergely a nagydobai Rwdok 
Rwdok nevében 1449 aug. 21-dikén többeket eltilt a néhai 
Nagydobai Demeter birtokrésze elfoglalásától Nagydoba közép-
szolnoki birtokban. A szereplők:4 

1. Nagdobai Rwd Péter 
Gergely 

Nagdoba i Nagy Balázs 
Lőr inez Lőr inez 

Dénes Dorko Erzsébet A n n a ; 

Nagdoba i Rwd Antal 
Miklós M á r t o n ; 

Nagdoba i Rwdi Menyhér t 
Péter 

Mach István 
István Bálint P é t e r ; 

Sarmaság i Ygaz Miklós 
Erzsébet 

Biró Miklós 
László Tamás 

Ghete Benedek 
István Be r t a l an ; 

Ghete Gerge ly ; 

3. Nagdoba i Ábrahám 
Demeter f 

kinek öröksége Nagdobai Bwd 
Gergelyt és gvermekeit illeti. 

Nagdobai Bud 5 Miklóst 1450 márcz. 3-dikán ügyvédjé-
nek vallotta Sándorházi Balázs.6 

Nagydobai Ruth András jelen volt 1525-ben, mikor a 
Décseyeket a kisdobai udvarházba iktatták.7 

1549-ben Rwth Ferencz, nagydobai kétharmad (?) telkes 
nemes 18 dénárnvi adót fizetett.8 

1 Dl. Km. Prot . AB. min. pag . 90. nr . 4. á thúzva . 2 Orsz Lt. Km. Prot . 
AB. min. pag. 106. nr. 5. á thúzva . — Dl. Km. Prot . C. min. pag. 13. nr . 2. — 
4 D. o. p. 61. nr. 5. — 5 Tollhiba. — « Dl. 36.391. Km. Prot . G. min. p. 105. 
nr. 7. — 7 Nagy Iván, III. k. 264. 1. — 8 Dical. 
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1559-ben Rút János nagydobai nemes tanúként szerepel 
a Bodon és Csiglen nevű erdők hovatartozásának megállapí-
tása végett tartott nyomozásnál.1 

Rufi . L. Rufus. 
Rufi i s . Rufus András fiainak (Miklós, Mihály és János), 

a kiknek anvjok a Kuth fiának, Imrének a leánya, ez Imre 
a krasznavármegyei báldoni részjószágának negyedét akarta 
átadni 1337 május 1-seje előtt; de ellentmondás történt.2 

Hatvani (Hochuani) Rufus Miklóst királyi emberül jelölték, a 
mikor 1378-ban vizsgálatot parancsoltak Szarvadi László íiai: 
László és István ellen, a kik Szántói Pető fiainak, János és 
Istvánnak kegyei szolgáját megölték és kifosztották a szabad 
útban.3 

Baxai Rufi Péter fiát Jánost Zsigmond király szintén ki-
rályi emberül jelölte ki, a mikor 142(5 febr. 26-dikán a ko-
lozsmonostori konventnek megrendelte megvizsgálását an-
nak az erőszakoskodásnak, a melyet Menyő birtokban Menyői 
Ramocsa István követett el Menyői László és Moni Tamás 
ellen.4 

Rusz . 1797-ben János (Von) más telkén lakó. köődi effv-\ / ' OW 

házi adózó nemes, Tógyer zálnoki pap, Mitruj felső-szivágyi, 
Danyila zálnoki molnár, Flóra felsőberekszói árendás. 1805-
ben Ursz, nagyszegi adómentes nemes a haza csendességben 
való tartására kiállhatott gyalog. 

R u s z k ó . Ruzko Mihály azok között van. a kik ellen 
1570-ben Briberi Melith István pert folytat Csaholyi György 
és Gáspár Pánit, Zölcze, ().-, K.-, M.-Csaholy részbirtokai tár-
gyában. A pert az alperesek meg nem jelenése miatt Melith 
nyerte meg.5 (Ruszkai Dobó?) 

R u s z t i g zsidó 1837-ben Felsőkékesnyárlón birtokos 

1 Nagyv. Múz. Bit 2 Történelmi Lapok, 1874. évi 2. sz. a Lelesz, 
Act. an 1378. nr. 24. — 4 Zichy-Okmt, VIII. k. 265. és 266. 1 — V. ö. Veres. -
5 Lelesz, Act. an. 1570. fasc. 1. nr . 22. 6 I lodor K. : Doboka, 531. 1. 
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Rut l i (a ) , nagydobai: Bwth. 1472, 1487. Rwtha 1489.1 

L. Rúd. 
Sajcj i (Sajdi, Saigi). Kétségkívül ehhez a családhoz 

tartozik az a Sajgó Bálint és Ferencz, a kik 1609-ben kibé-
külnek Balázsházy György középszolnoki szolgabíróval. Mind-
hárman Balázsházán lakó nemesek.2 1629-ben Sajgi, másként 
Balásházv Ferencz folytat pert egy tasnádszarvadi szőlő miatt 
Horvát Balázszsal.3 Sajdi Lőrincz 1654-ben Kávásy Istvánné 
puszta házát foglalta el Tasnád-Szarvadon.4 1721-ben min-
den bizonynyal e Lőrincz gyermekei: Ferencz és testvére, 
tasnádszarvadi lakosok bírnak zálogban egy (tán ép a most 
említett) Kávási-féle telket, melyhez Vajai Vaji Lászlóné Boros 
Kata is igényt tart. Ez ügyben Tasnád-Szarvadon tanúvalla-
tást tartottak.5 

Sajgi István de Balázsháza, tasnádszarvadi lakos, 1771-
ben Közép-Szolnoktól nemességének igazolását kéri.6 

1797-ben (Sajdi) István szoldobágy-pnediumi kisebb bir-
tokost, továbbá (Sajgi) György, özv. Istvánné és ifjú István 
tasnádszarvadi saját telkükön lakó egyházi adómentes neme-
seket vették föl a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 
összeírtak névsorába. 

1805-ben (Sajdi) Ferenczet (24 éves, félszemű) és Istvánt 
(40 éves) gyalogosoknak, Györgyöt (szintén 40 éves) pedig 
lovasnak írták ki Tasnád-Szarvadról. 

Sajdi György és Ferencz tasnádszarvadi nemesek homa-
giális esküt is tettek. 

Sajókeresz tűr i . 1495 ápr. 13-dikán Sayokerezthwri 
Simon a krasznavármegyei Bécsében s néhány doboka vár-
megyei faluban levő birtokait Kerezthwri Péter gyaloi vár-
nagynak zálogba veti.7 

Salai . L. Sallai. 

1 Csanki, I. 576. — 2 Nagyv. Múz. Hit. — 3 Bl — 4 U. o. — 5 U. o -
6 P. C. Product. 82. 1 — " Dl. 36.398. Km. Prot M min . p 227. b nr . 1. 
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S a l a m o n . Salamon János nemes Zilahon 1741-ben ho-
magiális esküt tett. 

Salamon György S. H. 1749-ben zsibói evang. reform, 
iskolaigazgató. 

Farkas, Májer és Mihály érszentkirályi, Ábrahám és 
Samu peéri, Izrael szakácsii (árendátor), József (árendátor) és 
Sámuel, újnémeti zsidók előfordulnak a hadi segedelemhez 
járúlni képes személyek 1797-diki összeírásába. 

István 1831-ben magyargoroszlói, 1834—1844. zsibói, 
1844—1853. varsolczi, 1853 1871. bogdándi evang. reform, 
pap. (Varsolczról Bogdándra csere útján ment.) 

András 1836—1837. középszolnoki táblabíró. 
Józsefről, a zilahi evang. reform, kollégium tanáráról 

már előbb megemlékeztem.1 

Salá i ik i Mihály ippi lakos 1792-ben Rákóczi Györgytől 
való armalist mutat föl.2 

Sal lai . A család tagjai (magyarkeczeli lakosok) 1792-ben 
esketésekkel bizonyítják, hogy eleik nemesi szabadságban 
éltek, az insurrectiókor a nagvapjok maga személyében állott 
fel, de elveszett a nemességökről való levelök.3 

Salai János 1797-ben királydaróczi, 1800—1803. (Sallai) 
szakácsii evang. reform, pap. — Talán az ő hibásan írt neve 
Sakai. a ki 1806—1812. mint pelei evang. reform, pap van 
említve. 

Sallai János szilágypaniti adózó nemes 1805-ben homa-
giális esküt tett. 

Salai Mihály 1808-ban előfordul a recsei nemesség név-
sorában.4 

Sal lár i . Kolosvári Sallári József 1727-ben, mint közép-
szolnokvármegvei nemes személy, szerepel Menyőben." Nemes 
Sallári Józsefnétől a Dabjonban 1732-ben végbement tanúvalla-

1 I. k 571. 1. — 2 Orsz. Lt. nem inv. I. 8. Kraszna 10. - 3 U. o — 
4 L. Szalait. — 5 Szgy. 



S A M U . — S A R M A S Á G I . 3 6 3 

tások szerint a Szegedi-telket zálogosította Balyika László.1 Egy 
Sallári József 1741 -£>en tett homagiális esküt Közép-Szolnokban. 

S a m u Mihály és Zsigmond más telkén lakó mocsolyai 
adózó nemeseket fölvették a hadi segedelemhez való hozzá-
járulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. 

Sarang i . L. Sárándi. 
Sarád i István királydaróczi reform, kántort fölvették az 

1797-d i k i összeírásba. 
Sarkadi . Péter, Akosi Antal és özv. Maághi Györgyné 

Katalin meg íiai áttelepítették Szent-Királyon Szentkirályi 
Györgynek és nejének, Akosi Ilonának egyik jobbágyát a 
saját birtokrészökbe; ezért 1461-ben vizsgálat folyik ellenök.2 

István 1673-tól varsolczi, Sarkadi Nagy Mihály 1793—1796. 
érmindszenti, (talán ő vagy más Mihály) 1799—1802. érkőrösi 
evang. reform, papok. 

János ákosi nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-ben 
lovas zsoldos állítására írta ki. Bábolnai Sarkadi Ferencz és 
István 1781-ben homagiális esküt tettek Közép-Szolnokban. 

András ákosi saját telkén lakó, Ferencz és István más 
telkén lakó adózó nemeseket fölvették a hadi segedelemhez 
való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. 
Ferenczet. Andrást, Jánost és Józsefet gyalogosoknak vették 
föl az ákosi fegyverfogható nemesek 1805-diki névsorába. 
József kivételével homagiális esküt is tettek. 

S a r m a s á y i . A Sarmasági-családdal megismerkedtünk 
már előbb a kövesdi vár történetében,3 a hol közöltem 
családfájokat is.4 Sarmaságon s környékén földesurak. 

Kétségkívül a családfán legfelül álló I. Lászlóról van 
szó 1349-ben, a mikor Endre erdélyi vajda és Szolnok fő-
ispánja megerősíti azt az egyezséget, melyet Sarmasági László 
és testvérei a szolnokvármegyei Szertelek és Mázsatelek bir-

1 Szgy. — 2 Lelesz, Z. 75. f. ann i 1461. nr. 43. — 3 V. ö. II. k. 106. s 
köv. 1 — * U. o. 132. 1. 
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tokok iránt Sámsoni Istvánnal, a János fiával, kötöttek. 
E László a Márton fiának, Jánosnak a fia.1 

Az 1543-diki adóösszeírásokban ÍI. Sarmassaghy (Sarmas-
saghi, Sarmassaghy) László sarmasági, derzsidai (a hegy alatt 
fekszik), szigeti jobbágyait egy-egy, magyar- és oláhkövesdi 
jobbágyait két-két kapu után adóztatták meg,2 a mint ezt 
már a kövesdi vár történetéből is ismerjük. 

Sarmasagy Lászlóné Erzsébet ellentmondott, mikor a 
leleszi konvent Ferdinánd királynak 1544 jan. 29-dikén kelt 
beiktató parancsára a János király megerősítette oklevél 
alapján Drágfi Gáspárt és Andrást be akarta iktatni a peéri, 
etei, szeődemeteri, usztatói, hadadi, horváti, széplaki, csányi, 
vicsai meg mindkét szopri részjószágokba és a kit ezért 
társaival együtt a konvent megidézett.3 

III. László az 1615 1630. években középszolnoki alispán,4 

előtte 1622 ápr. 23-dikán elcserélnek egy érszentkirályi telket 
egy ákosi telekkel,5 1623-ban (Sarmasa\v [így! László) számára 
gondnoki vallomást tesz Berendi Bekeni István ilosvai, hosszú-
mezői, lompérti és ököritói részbirtokairól,6 őt és nejét, Guthi 
Erzsébetet bízza meg az itt említett Bekénvi István a más 
vármegyebeli jószágainak igazgatásával és oltalmazásával is." 
1630 jan. 18-dikán (Kövesdi Sarmasaghi László középszolnoki 
alispánt) tanúnak jelölte ki Katalin, a mikor Hagymás-Lápos, 
Felső-Fentős és Aranyos birtokokat a Kapiaknak adomá-
nyozta.8 

Andrást (Sarmasaki Sarmasali, Sarmasaghi, Sarmasagi, 
Sarmaseaghi) ügyvédjöknek vallották 1446 július 11-dikén 
Szilágyszegi Bereczkné Dorottya és Szilágyszegi Lászlóné 
Anna,9 júl. 16-dikán Nagv-Dobán Dohai Bartús György,10 meg 

1 Zichy-Okt, II. k. 367-373 . lap. 2 Dical — 3 GKG. C. fasc. XII. 
4 Nagyv. Múz. Bit. (1615, 1617, 1628, 1629. évek), Gencsi-lt. nr. 52. (1618)., Szgy. 
(1620), GKG. A. fasc. XVII. (1627). — 5 Nagyv. Múz. Bit. — 6 Lelesz, Prot. 62 
fol. 45. an. 1623. — 7 Gencsi-lt. nr . 881. — s Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. K. 
nr. 13. — 9 Dl. Km. Prot . C. min. pag. 16. nr . 3. — 1 0 U. o. pag. 5. nr. 3. 
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Nagydobai Csiszár Fülöp és Balázs, Sándorházi (Zandházi) 
Simon és íia, Márton meg Vérvölgyi Anthus Péter,1 aug. 
14-dikén Moni Imre meg Deésházi Ferencz és Sebestyén,'2 

1448 július 16-dikán Árva Tamás leánya, Márta és férje, 
Menyői Bálint; Keresztúri Lőrincz fia, János és ennek leánya, 
Margit; Szőke Lőrincz leánya, Erzsébet és férje, Dobai Ivún 
Fülöp; Kelemen leánya, özv. Keresztúri Bertalanná Orsolya; 
Fürményesi Máté leánya, Dorottya és férje, Fürményesi Kónya 
Tamás,3 aug. 11-dikén Deésházi László fia, Demeter, Deés-
házi Miklós fia, Máté meg Deésházi Jakab fiai: Sebestyén és 
Ferencz,4 1450 júl. 26-dikán Moni Imre, Moni Bálint, Moni 
Egyed, Moni János, Moni Jánosné Baksai Szabó Ilona, Vér-
völgyi András, Deésházi Sebestyén és Ferencz, Deésházi Máté. 
Menyői Barta fia, Albert me»' leányai: az említett Deésházi 

J " O J 

Ferencz neje, Potentiana és Nagydobai Péterné Scolastica,"" 
Szentkirályi Imre és neje, Szentkirályi Moldvai Erzsébet, 
Szentkirályi Demeter és neje, Szentkirályi Katalin, Szent-
királyi András és Kisdobai Antalné Sándorházi Agata,6 Menyői 
Pál és neje, Lelei Mojos Ilona, Kán Pál és Moni Révész 
Miklós.7 1461-ben néhai. Másik Sarmasaghi András és János 
azok között vannak, a kik ellen 1493-ban Báthori Miklós és 
özv. Gerbed Miklósné Anna érdekében vizsgálatot tartanak a 
középszolnoki Kerestelek, Hídvégés a krasznavármegyei Ilosva 
birtokokon elkövetett hatalmaskodásokért.8 

Sarmasághi András (a családfán talán a IV.) felperes és 
Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és István alperesek között 
1547-ben egyenlő részekre osztják a krasznavármegyei Balla, 
Peesely, Baksa birtokokat, a Kraszna városban levő részbir-
tokokat, továbbá Zovány, Halmosd, Detrehem, Elyüs, Gyü-
mölcsénes, Oláh- és Magyar-Valkó, Füzes, mindkét Bán, Bogdán-

1 Dl. Km. Prot. C. min . pag. 15. nr. 2. — 2 U. o. pag. 20. nr. 1. 
U. o pag. 38. nr. 4. — 4 U. o. pag . 38. nr . 2. á thúzgá lva . — 5 Dl. 36.391. Km. 

Prot . C min. pag. 114. nr. 1. — °"U. o. nr. 2. — 7 U. o. pag. 113. nr . 2. — 
8 Lelesz, B. 243. f. anni 1493. nr. 30 
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háza. Rög (Reugy)-pathak, Túsza és Szabófalva birtokokat.1 

Sarmasagi András (egr.) számadásra inti Báthori István özve-
gyét, Katalint meg fiait: Andrást, Kristófot és Istvánt néhai 
Sarmasági László gyámolásáról és ennek Sarmaság, Kövesd, 
Oláh-Kövesd, Sziget, Oláh-Korond, Girókuta, Szopor és mind-
két Derzsida javairól. E jószágokat ugyanis legutóbb a fent 
megintetlek kezelték.2 Az itt szereplő András a II. László 
fia, tehát kétségkívül a IV. 1548-ban nemes Sarmasaghi 
András és Valkai Miklósné Csire Petronella pert folytatnak 
Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és István ellen néhai Báníi 
Zsófia előbb említett Balla, Pecsely stb. birtokainak s rész-
birtokainak és másutt levő javainak megosztása tárgyában.3 

1549-ben Sarmasagi András, Somlyói Báthori Szaniszlófi 
András, Kristóf és István, Kisvárdai Mihályné Erzsébet és 
Valkai Miklósné Petronella megosztozkodnak a krasznavár-
megyei Somlyó, Perecsen, Hídvég, Sutak-Újlak, Győrtelek, 
Gyulakuta, Csehi. Endrefalva, Kerestelek, Badacson, Szoros, 
Maiadé és más szabolcs- és szatmárvármegyei javakon.4 

Ekkor Sarmasagy (Sarmasagi) András sarmasági jobbágyait 
öt kapuszámnyi adóval rótták meg. Három nemesi kúriáját 
is feljegyezték e helységben.5 Az ő részén Girókután négy új 
házat találtak; míg a kövesdi jobbágyait három, a derzsidaia-
kat meg a tulsóderzsidaiakat, azután az oláhkövesdieket, 
szigetieket egy-egy kapu után adóztatták, Alsó-Szopron egy 
szegény meg egy új ház, Kis-Korondon egy puszta házhely 
volt az ő részén.6 

Sarmasági Sándor és szolgája, Keresztes Ambrus (nemes) 
azok között vannak, a kiket 14(56 decz. 23-dikán ügyvédeik-
nek vallottak Kémeri Tamási János és Tamás.7 

Sarmasághi (Sarmasagi) Elek 1450-ben tanú a Csaholyiak-

1 Bl. fasc. KK. nr. 4. — 2 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 3. nr. 21. — 3 U. o. 
1548. fasc. 4. nr . 15. — 4 ü . o. 1549. fasc. nr. 37. — 5 Dical. — 0 ü . o. — 
7 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min. pag. 10. nr. 1. 
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nak Tasnád-Szántón elkövetett erőszakoskodásai ügyében.' 
Ellene 1458-ban Csaholyi Pál és István javára vizsgála-
tot tartanak, mert megtámadta többed magával fegyveres 
kézzel a középszolnokvármegyei Pánit birtokot.'2 1459 szept. 
15-dikén ügyvédjének vallja Ilosvai Gelberth László,3 1400 
júl. 31-dikén és 1401 júl. 18-dikán ő (a néhai Sarmasagi 
András íia, Elek) vall ügyvédeket: Balyoki Szilvesztert, Balyoki 
Zénás Istvánt, Balyoki Mayádi Lászlót, Zeechi Andrást, Sám-
soni Albertet, Bewnyei Pétert, Kémeri Jánost, Keresztes 
Ambrust és Andró Pált stb.4 1401 július 18-dikán kiegyezik 
vele (néhai Sarmasági András fiával, Elekkel) Sámsoni Albert 
a Kövesd határán fekvő Mázsa és Szértelek nevű földekre 
nézve, a melyeket Elek elfoglalt volt; menedéket valla-
nak egymásnak.5 1407 január 9-dikén Almosdi Chyre Ist-
vánt s másokat vall ügyvédjeiül.6 Ugyanekkor Bélteki Drágfi 
Miklóst s társait (Walkói Ozsvál néhai gyermekei: Ambrus, 
György, Miklós, Veronka, Dorottya; Bewnyei Ambrus; Bydes-
kwthi László; Bydeskwthi Bálint; Sándorházi János; Sándor-
házi Miklós; Sándorházi Benedek; Wynemethi Albert) az 
ellene elkövetett hatalmaskodás következményei alól föl-
oldja.7 Horwáthi Peres Tamással s nejével, Ilonával és H. Pe-
res Lászlóval is egyezkedik némely hatalmaskodásokat illető-
leg.8 1475 körül S. Elek felsőkorondi, kövesdi, remetei, giró-
kutai, szigeti, sarmasági, derzsidai jószágait adóztatták meg.9 

1611-ben másik Elek és Garda Erzsébet leánya, Sarma-
sági Borbála biharvármegyei kigyiki és zarándi birtokrészek-
hez tart jogot.10 

Ambrus (I.) 1466 előtt bepörölte volt (talán testvérét) 
Eleket (I.) a középszolnokvármegyei sarmasági, derzsidai, 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 Lelesz, C. 93. f. a n n i 1458. nr . 50. — :í Dl. 36.392 
Kin. Prot . E. min. pag. 58. nr . 1. — 4 U. o. p. 98. nr. 2. és u. o. 123. nr. 3. 
5 U. o. p. 123. nr . 1 et 2. - « Dl. 36.393. Km. Prot . F. min. p. 12. nr . 1. 
7 U. o. p. 12. nr. 3. — 8 ü . o. p. 12. nr. 2. — 9 I. k. 178. és 180. 1. — 10 Nagyv . 
Múz. Bit 
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remetei, tótkorondi, girókutai, oláhkövesdi, magyarkövesdi és 
szigeti részbirtokok1 erőszakos elfoglalása és birtoklása miatt. 
A kolozsmonostori konvent ki is küldte megbízott emberét 
az ügy megvizsgálására, a ki előtt, a mint Sarmaságra meg-
érkezett, Katalin, az András (II.) özvegye hivatalosan tiltako-
zott az ellen, hogy a kérdéses birtokokba valaki magát be-
iktassa s azokat használja. Tiltakozott a maga, gyermekei és 
rokonai nevében, a kik névszerinti Zsófia (Albertné), Katalin 
(Kémeri Jánosné), a néhai Sarmasági András (II.) és felesége, 
Katalin leányai; a Sarmasági Elek (I.) és felesége, Helena 
utódai; Sarmasági Agotha és férje: Majádi László.2 

14(57 jan. 9-dikén Sarmasagi Ambrus, testvéreivel (György, 
Miklós, Veronka, Dorottya) feloldja Sarmasághi Eleket az 
ellenök elkövetett hatalmaskodás következményei alól.3 Sar-
masaghi Ambrus egyike azoknak, a kiket 1469 máj. 29-dikén 
ügyvédeinek vallott Kusalyi Jakcsi György.4 

1512-ben Sarmasági János tizenkét arany forinton zálogba 
veszi Ilosvai Miklós mojádi birtokát, mint azt Deésházy 
Mihály és Mindszenti Péter Közép-Szolnok vármegye al-
ispánjai bizonyítják.5 

Sarmasághi János 1521-ben és 1522-ben középszolnok-
vármegyei alispán.6 Sarmasághy János középszolnokvármegyei 
alispán és a szolgabírák előtt zálogosítja el néhai Mayády 
István özvegye Magdolna szakácsii birtokrészét 42 arany 
forintért Spáczav Gáspárnak.7 

1584 nov. 6-dikán Sarmasaghi Sarmasagi Jánost vagy 
Mihályt tanúnak jelölte ki Báthori Zsigmond, a mikor meg-
hagyta, hogy iktassák be Zsombori Lászlót egy böősházi 
birtokrészbe.8 

1542 aug. 20-dikán a kolozsmonostori konvent tanúsítja, 

1 Szgy. — 2 Dl. 27.955 — 3 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min. pag. 12. nr. 4. 
4 Dl. 36.394. Km. Prot. G. pag. 23. nr. 1. — 5 Gencsi-lt. nr. 66. és Szgy. 

Szgy. — 7 Ákoson 1522-ben kelt levél. Nagyv. Múz. Bit. — 8 Orsz. Lt. Km 
conv. lad. 27. S. nr. 67. 
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hogy Sarmassági Mihály (I.?) elzálogosította a szolnokvár-
megyei Derse birtokát ötven forintért Zólyomi Katalinnak.1 

1543-ban Sarmassaghi Mihály sarmasági, szigeti. magyar-
kövesdi, derzsidai jobbágyait két-két, az oláhkövesdieket egv 
s tán még a girókutiakat is egy kapu után adóztatták meg.2 

1548-ban Mihály (egr.) megidézteti Losonczi Bánfi Mik-
lóst, a ki megtámadta előbbinek krasznavármegyei somosi 
részbirtokát.3 

1549-ben Sarmasaghi Mihály (egr.) mint néhai Sarmasági 
László árvájának, Andrásnak a gyámja megidézi Nagyfalusi 
Losonczi Bánfi Miklóst, a ki megtámadta az említett gyámolt 
sarmasági jobbágyának a házát.4 Ekkor Sarmasagi Mihály 
sarmasági jobbágyai hat, kövesdi jobbágyai négy, oláhkövesdi 
és derzsidai jobbágyai két-két, a kiskorondiak, szigetiek egy-
egy kapu után adóztak.5 Az ő részén három szegényt és két 
új házat találtak Girókután,6 egy szegényt Alsó-Szopron,7 egy 
új házat Tulsó-Derzsidán.8 

1570-ben már Sarmasagy Mihály özvegyének a sarma-
sági, kövesdi (három-három kapu után), felsőderzsidai (két 
kapu után), girókutai, szigeti (egy-egy kapu után) jobbágyait 
írták adó alá.9 

Ugyanekkor Sarmasági Miklóst, ki Dobai János árváinak 
ilosvai kúriáját és száldobágyi részbirtokát hatalmasul el-
foglalta, megidéztetik ezen árvák gyámjai.10 Sarmaságv Miklós 
sarmasági meg kövesdi jobbágyai három-három, a giró-
kutiak, szigetiek, alsóderzsidaiak, felsőderzsidaiak egy-egy 
kapu után adóztak.11 Somlyói Báthori Istvánnak 1573 András 
utáni csütörtökön kelt levele szerint Sarmassaghi Miklós ellen 
perel Bátóti Gyulafi László, de az nem jelent meg.12 1585-ben 
Sarmasági Miklós második férje Révai Annának.13 Kewesdi 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 164. 1. — - Dical. — 3 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 4. 
nr. 53. — * U. o 1549. fasc. 5. nr. 38. — 5 Dical. — 0 U. o. — U. o. — 8 U. o. 
,J U. o. — IO Gencsi-lt. nr . 737. — 11 Dical. — 12 GKG. C. fasc. XXI. — 1 3 Wl. 

Dr. PETHI MÓR : Szilágy vármegye monogniphiája. VI. 24 
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Sarmassagy Miklóst 1588-ban egy récsei birtokrészbe iktat-
ták.1 1589-ben Sarmaságbi Miklós adományul kapja Báthori 
Zsigmondtól Gurzófalvát.2 De még ebben az évben néhai 
és krasznavármegyei Bécsé s a középszolnokvármegyei Gnrzó-
falva birtokaiba Péterfalvi Bencze Istvánt iktatják. A birto-
kok a beiktatás idején már a Réway Anna (Kusalvi Jakcsi 
Boldizsár, majd Sarmasághi Miklós özvegye) kezén voltak.:í 

1611 márcz. 26-dikán Gábor, erdélyi fejedelem az összes 
sarmasági, kövesdi és lompérti tizedeket, melyeket előbb néhai 
Sarmasági Miklós, majd Keowesdi Sarmasági Zsigmond bírt, 
az utóbbitól csere utján már átadott, ugyanottani birtok-
részekkel együtt Bogdáni Ferencznek adományozza hű szol-
gálataiért.4 

1543-ban Sarmassaghi (Sarmassaghy) István sarmasági, 
magyarkövesdi jobbágyait két-két, a hegy alatt fekvő Derzsi-
dán levőket, az oláhkövesdieket, szigetieket, girókutiakat egy-
egy kapu után adóztatták meg.5 Sarmasághy István 1546-ban 
a Köbölkuti János unokái között létrejött osztozkodásnál, mint 
kiküldött fogott bíró szerepel.0 

Sarmasághy István 1594 szeptember 13-dikán jelenti Bá-
thory Zs. fejedelemnek, hogy «Báthory Istwan atta volt Pa-
czalt neky és az paczaly kilenczed is eöve volt volna». Erre 
nézve a fejedelem somlyai «praefectus))-ától, Massay Ferencz-
től felvilágosítást kér.7 

Kövesdi Sarmasághy Zsigmond (II.) 1615-ben Kraszna 
vármegye főispánja. Az 1589-ben elhalt Sarmasághi Miklós és 
Kozsályi Kún Annának volt a íia és Révai Annának mostoha 
íia. 1596-ban Báthori Zsigmond secretariusa. Báthory Zsig-

1 Orsz. Lt. Gyf. kápt . lev. cent. G. 12. Borzási Lajos, Krasznavm. al ispán-
n a k s Rathoni Nagy András szo lgabí rónak Sándorházán , 1588. jún . 24-dikén 
kelt je lentése Somlyói Bá thory Zsigmond, erdélyi fe jedelemhez. 2 Orsz. Lt. 
Gyulaf. kápt . II. Lib Reg. fol. 472. — 3 ü . o. Gyulaf. kápt . cent. S. 49. — 
4 U. o. Km. conv. lad. 26. B. n. 15. — 5 Dical. « Nagyv. múz. Bit. XVIII. 
századbel i másola tból — 7 U. o. 
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mond fejedelem 1594 szept. 1-sején megparancsolta tisztjének. 
Csukat Péternek, hogy Sarmaságv Zsigmond jószágát ne bántsa, 
s ha valamit elfoglalt volna, adja vissza.1 1598 után nőül veszi 
Fűzi Borbálát, Józsika István özvegyét s ezzel Torda várme-
gyében birtokos; 1598-ban követ Mihály vajdához, ugyan-
ebben az évben Báthorival együtt, mint annak meghitt em-
bere, ő is elhagyá Erdélyt. 1599-ben Báthori Istvánnak adja 
a krasznavármegyei Bal la, Baksa és Goroszló birtokokat, me-
lyeket Zsigmond fejedelemtől kapott, s melyek egykor Somlyó 
várához tartoztak, a miért fenti István közbenjárására Báthori 
András fejedelemtől más vármegyékben fekvő birtokokat nyer.2 

1601-diki végrendeletében kövesdi udvarházát mostoha fiainak: 
Józsika Zsigmodnak és Gábornak köti le.:{ 1602-ben Torda vár-
megye főispánja; 1603-ban a császárhoz Prágába küldött követ-
ség tagja. 1604-ben, a mikor a (Sarmasagy Zsigmond) kövesdi 
jószágát négy rótt ház után 8 forinttal adóztatták meg, 
szigeti jószágát pedig két rótt ház után 4 forinttal,4 Markó 
vajda vádjára Básta elfogatta és vasra verve öt hónál tovább 
tartotta fogva Szatmárban, Kornis Boldizsár közbenjárására 
szabadult ki. 

A középszolnoki Keovesd s a hozzátartozó birtokok bir-
tokjogát illető okleveleket Telegdi Espán István neki adta át. 
Ezen iratokat — mint már másutt is láttuk Sarmasági 
László és Gáspár unokatestvérek Zsigmond mint legidősebb 
családtag őrizetére bizták, de a II. János itélőlevele Sarmasági 
János és ötven nemes esküjéről, melyet II. Lajos új adomá-
nya alapján tettek, hiányzott, a miért is 1607-ben Zsigmond 
panaszt emel Espán ellen, mire Rákóczi Zsigmond fejedelem 
meghagyja, hogy követeljék utóbbitól ama levél kiadásat. s 
ha ezt megtagadná, idézzék meg.5 

1 Nagyv. Múz. Bl. — 2 Bl fasc. KK. nr . 4. és Orsz. Lt. Gyf. kápt X. 67. 
1599. okt. 12-diki oklevél. — 3 Péchy-csa lád lt. Századok, 1889. 6. füz. — * Di-
cal. — 5 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. n. 1. 

24* 
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Báthori Gábor fejedelemsége alatt részt vett a Kendi- és. 
Kornis-féle összeesküvésben; ekkor elveszti főispánságát, Er-
délyből menekül, künn Báthori megbuktatására működik, 
azután visszamegy Erdélybe, fölfedi Kendi terveit; 1612-ben 
nótázták a szebeni országgyűlésen; 1614-ben Bethlen Gábor 
alatt a nóta alól felmentették ; Bethlen fejedelemnek leteszi a 
consiliariusi esküt s 1613-ban követül küldik a német császár-
hoz szövetséget kötni. Ekkor a császár Linczben letartóztatta; 
1614-ben újra a császárral való tractalussá választatott. 1616-ban 
Homonnai pártján találjuk, kövesdi jószágát lefoglalták,1 okt. 
28-dikán elmarasztalták, nov. 9-dikén Nagybányán van in 
castris Hajdonicis, honnan proklamácziót bocsát a hajdúk 
nevében Erdély rendeihez, hogy rázzák le Bethlen Gábor igá-
ját. Hadat vezet Erdélybe, Deésnél megverik, elfogják, sebesül-
ten Szamosújvárra viszik, honnan kiszabadúlva, ismét elénk 
tűnik 1622 júl. 1-sején Fejérváron Károlyi Zsuzsánna fejede-
lemnő gyászszertartásán.2 

Másik Sarmassági Zsigmond (IV.) 1697 márcz. 30-dikán 
Guthy Farkast (vejét) tudósítja, hogy nem mehet a gyűlésbe.:í 

Sarmasági Zsigmondné Csebi Pogány Krisztina 1686 
május 3-dikán Kővárról ír a «fiának», Guthi Farkasnak/' 

Mária Guthi Farkas neje (1693, 1694, 1695.)5 1699-ben 
Szécsből Bécsbe ír a férjének gazdasági dolgokról. A juhokat 
félti a katonáktól, azokat az új csűrnél tartja, a tavaszi mag-
vakat. a tengeri búzán kívül elvetették, a marhákat a tavalyi 
mód szerint Ököritóra és Kucsóra hajtatta, csak a fejős tehe-
nek és a járó ökrök vannak otthon. A szőlőmunkák még 
nem végződtek be. Férjére négy köböl búzát vetett a vár-
megye. «Istennek hála semmi oly derekas kár nincsen»/' 

Ferencz és Ádám testvérek Kövesd jószágot 1634 május 

1 Péchy-család Itára. Századok 1889. 6 füz. 2 Gr. Lázár Miklós: Erdély 
főispánjai. (Századok, 1888. ő-dik füzet.) 3 Szgy 1 Szgy. — 5 Szgy. 
6 Szgy 
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29-dikén átruházzák Serédv Istvánra, hogy bírja azt mind-
addig, a mig ők megházasodnak, akkor aztán a felét adja 
vissza.1 

A György halálakor 1646-ban Gyerőmonostori Kemény 
János erdélyi generális egy Szabó Mátyás nevű tiszttartójával 
és darabontjaival erőszakosan elfoglaltatta a Sarmasági György 
középszolnokvármegyei jószágait, a mely egész jószágokból 
egy fél rész az ő birtoka volt, mert Szúnyog Gáspártól vette 
(de azelőtt szintén Sarmasági-birtok volt ez a fél rész is.)2 

Katát (a S. György s Valkai Erzsébet árváját) Ippon nevelték 
és tartották; itt adták férjhez is, előbb Kávási Pálhoz (ippi 
és ilosvai lakos), azután pedig férje halála után Máramarosba 
ment férjhez Pogány Menyhérthez.3 Pogány Menyhértné Kata 
az ilosvai, lompérti és hosszúmezői részbirtokairól szóló ok-
levelek kiadására megidéztette Fekete Ferenczet.4 Györgynek 
Valkai Erzsébettől született leánya Katalin, Ilosvai Kávási 
Pálné testvéreivel Valkai Istvánnal, Lászlóval, Gáborral és 
Zsigmonddal osztozkodni akar: a fejedelem Kraszna vármegyé-
nek az osztálytételt Gyulafehérvárt, 1656 márcz. 13-dikán 
megparancsolja.5 

Katalinnak középszolnokvármegyei birtokaiért fiával Csebi 
Pogány Györgygyei, Magyar-Gyerő-Monostori Kemény László, 
Zsigmond, Sámuel és Vay Anna perelnek.® 

1649-ben özvegy Cheghekáthai Káthai Gvörgyné Sarma-
sági Erzsébet nevében idősb Ippi Bideskúti István a fehér-
vári káptalan előtt tiltakozik az ellen, hogy az erdélyi kincs-
tári perek igazgatója kihirdetvén Cheghekáthai Káthai László 
mindkét nembeli utódainak a magvaszakadtát a kincstár szá-
mára rendelte a krasznavármegyei Ippon levő birtokokat a 
nemesi kúriával együtt, továbbá Szék, Néháza, Cserese, Hal-

1 Szgv. — - U. o. — 3 U. o. — 4 Gencsi-lt nr. 780. — 5 Kraszna vár-
megye helyettes j egyző jének La t ran Andrásnak az oklevél há tá ra vezetett meg-
jegyzése szerint az egyik al ispánt egy másik tisztviselővel küldték ki az osz-
tály megtételére. Rongyos eredeti je nvárad i múz. Bl. i — Szgy. 
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mosd. F.- és A.-Kaznacs, Lecsmér és Porczalja birtokokat, és 
ezek visszaadását kéri.1 1671-ben Apafi Mihály, erdélyi feje-
delem meghagyja Kraszna vármegyének, hogy azon Ítéletet, 
melyet a fejedelem Fekete Ferenezné Sarmasági Erzsébet 
ellen hozott Szénás Dávidné Yalkai Zsuzsánna (Erzsébet ?2)-
érdekében, ne hajtsa végre, hanem hozzon e tárgyban új 
Ítéletet3 Bizonyos pénzbírság fejében 1692 febr. 29-dikén tőle 
két ippi jobbágytelket foglalnak le.4 

Utolsó férfisarja a családnak, István, Czikón lakott s 1836 
tájt száztizennyolcz éves korában halt meg, Monón van el-
temetve. Leányát, Krisztiniát, Péchv László vette nőül. 

Saro lyán i . L. Zsarolyáni. 
Sas . Kalotaszentkirályi Sas. L. Szabó. 
Mocsolyai Sas, másként Szabó Mátyás, szilágyvármegyei 

alispán is aláírta 1668 június 6-dikán Ákosi Pap Istvánnak 
a sógora, Fekete György ellen folytatott perében hozott Ítéle-
tet.5 1670 szeptember 27-dikén (Mocsolyai Sas Mátyás) a kincs-
tári adóknak a magyarországi részeken főadószedője.0 1671 
jan. 30-dikán (Mocsolyai Sas Mátyás, a Partium generalis adó-
perceptora) Somlyón egy peres ügyben, mint itélő bíró sze-
repelt.7 1677-ben (Sas Mátyás) Középszolnok vármegye asses-
sora.8 1678 szept. 30-dikán (Sas Mátyás) megvesz Nagy Lázár-
tól és nejétől, Bökényi Katalintól tizenhat magyar forinton egy 
hosszúmezői puszta ősi jobbágvtelket.9 Talán ő még 1657-ben 
krasznavármegyei assessor (Sás?).10 

Sasi . Szécsi Sasi István — a mint egy 1(534 deezember 
6-dikán Kolozsvárt kelt levél mondja — a fejedelem előtt 
Varsóczi Istvánt, Bideskúti Istvánt, Mezei Lőrinczet, Horváth 
Videt, Ákosi Istvánt, Pap Istvánt. Bakamazy Istvánt, Terebesy 
Mihályt és más nemeseket ügyvédőiül vallja.11 Bizonyos ellent-

1 Hl Fasc. KK nr. 17. 2 Gencsi-lt. nr. 827. — :í U. o. nr. 829. 
4 U o. n r . 827. — 5 Nagyv. Múz. Hit. — 6 U. o. — 7 Szgy. — 8 Wl. és Orsz. 
Lt. Km. conv. fasc. H nr. 47. 26. fiók. (1690 előtt.) — 9 Gencsi-lt. nr. 663. — 
1 0 U. o nr . 39. — 11 Nagyv. múz. Hit. 



S A S K Ó . S Á M E L . 3 7 5 

mondás miatt perel Gálócsi Pálné Guthi Anna, Lompérti 
(Csizmadia István, Guthi Borbála, özvegy Tegenyei Horkai 
Györgyné Guthi Zsófia, özvegy Szécsi Badák Lászlóné Ber-
talan másként Rátonyi Katalin, továbbá Szécsi Guthi László 
és Hetei Kosi Zsigmond ellen, s mivel az alperesek nem jelen-
tek meg, a fejedelmi törvényszék megbírságolja őket; az alpe-
resekel Menyői Bánházy János középszolnokvármegyei esküdt 
és Szentkirályi András jegyző idézte meg.1 Vitézlő Sasi István 
özvegye Diánna asszony 1650-ben az ő szilágyszécsi udvar-
házánál zálogba adja Bálás János nevű szécsi jobbágyát Guthi 
Istvánnak s feleségének Bagosi Zsuzsánnának. Csaknem az éhen-
halás kényszerítette erre. A hatalmas isten — úgymond — a 
sok mindenfelé eláradt vétkekért ostor alá szokta vetni az 
országokat, így bocsátotta a drágaságot a mi szegény hazánkra 
is. Már mindent el kellett adnia, a mi keze között volt. Immár 
most erre kellett kezét vetnie.2 Az özvegy (Sasi Istvánné Diana) 
1652-ben is eladott Guti Istvánnak s nejének, Bagosi Zsuzsán-
nának két szécsi házjobbágyot s egy puszta telket. Ezekre 
Sasiné utóda, Kosik Pál újabb 120 forintot vett föl.3 Sasi 
Miklós 1057-ben a debreczeni ev. ref. főiskolában subscribált; 
collaborator., később Zilahon rector.4 Sasi István 1748-ban 
magyarcsaholyi evang. reform, pap. 

Saskó . 1808-ban Sasko Mihály, récsei adózó nemest, a 
ki Virág János «embere», gyalogosnak írta ki Kraszna vár-
megye, de nincs neki sem köntöse, sem fegyvere. 

Ság i József, ákosi saját telkén lakó, egyházi adómentes 
nemest felvették az 1797-diki összeírásba. 

Sájter. Id. Sájter Ferencz és Sajter János 1847—1848. 
somlyai polgárok. 

S á m e l . Samell Mihály 1771-ben krasznavármegyei es-
küdt assessor.5 

1 Nagyv. Múz. Bit. 1634. decz. 16-dikán Kolozsvárt kelt levél. — 2 Szgy. 
U. o. — 4 Dr. Borovszky Sanm : Debreczeni hók és Tanárok 1588—1700. (Iro-

dalomtörténeti Közi. VIII. évf.) 16. 1. — 5 Szgy. 
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1792-ben Sámel György, somlyai lakos Kraszna vár-
megye continua táblájának 1774-diki Ítéletével kivánja nemes-
ségét igazolni.1 1808-ban a Sámel árváknak egy antiqua 
jobbágytelkök volt Somlyón. E telket Farkas József bírta zálog-
ban. Sámel Mihály, más telkén lakó, borzási adómentes ne-
mest gyalogosnak írta ki Kraszna vármegye azon megjegy-
zéssel, hogy Somlyón csakugyan van egy osztatlan telkök. 

1805-ben Samel Sámuel a sámsoni fegyverfogható adó-
mentes nemesek között gyalogos. Homagiális esküt tett. 

S á m e l h á z i . A Sámel(?)házai íia István és a Sámel-
házai Mártzi íia Gergely 1424-ben esküt tettek le a leleszi 
konvent előtt a Désházi Menyői László érdekében és a Ku-
salvi Jakcsok ellen." 

S á m i . 1808-ban Bürgezden3 egy antiqua jobbágytelke 
volt Sámi Jánosnak, a kit Kraszna vármegye gyalogosnak írt 
ki. s a kinek a családfája: 

J á n o s 
bürgezd i lakos 

J á n o s 
zilahi i p a r o s 

— Éltető Borbála 

L á s z l ó Z s u z s á n n a J á n o s I m r e 
sz . 1817. Zi lahon — Vargyas i Anna — Lugos i Amália 

f 1 8 8 1 okt . 2 4 . Kolozsvár t G a b r i e l l a J á n o s 
— Király J a n k a 

L á s z l ó B é l a E n d r e 
táblabí ró Kolozsvár t budapes t i lakos debreczen i vasut i főigazgató 

I. László középiskolai tanulmányait Zilahon végezte, itt 
volt eleinte tanár s egyszersmind 1848-ban pesti országgyűlési 
képviselő. 1840-ban választották meg zilahi tanárrá, a katonai 
kormány állásából elmozdította, később kolozsvári tanár, 
1850 szeptember havában Urban, generális, a vidéki katonai 
parancsnok őt és tanártársát Hiri Ferenczet Kolozsvárra idézte 
«purificatióra», mert az iskolát a kormány engedélye nélkül 
nyitották meg, s mert az egyik Savoyában, a másik Helvé-

1 Orsz Lt. nem. invest. J. 8. Kraszna. — 2 Szgv. a V ö. Nagy I., X., 30. 
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cziában járt honvédeket toborzani, s mert kormányellenes 
elvekel csepegtetnek tanítványaik lelkébe. Az egyházat uta-
sították, hogy «hív, engedelmes» egyéneket válaszszon he-
lyökre.1 

János 1861-ben középszolnokvármegyei csendbiztos. 
S á m s o n d i . Szőkefalvi Sámsondi András mint Rátóti 

Gyulafi László, felperes ügyvédje szerepel 1585 decz. 16-dikán 
a Szerdahelyi Imrefi János ellen bizonyos arany-ingóságokért 
folytatott perben.2 1587 előtt (Sámsondi András) ekkor a már 
néhai Sombori László felperesnek az ügyvédje ama perben, 
mely Sombori László és Gyulafi László közt folyt egy közép-
szolnoki böősházi birtok miatt.3 

Sámsondi Mártont az 1657 jún. 17-dikén Nagy-Bányán 
tartott evang. reform, közzsinat talán a mi Ilosvánkra küldte 
papnak.4 

Sámsondi Márton, Mihály, József és György a Menyő 
községből 1805-ben összeírt fegyverfogható adózó nemesek 
közt gyalogosok. 

S á m s o n i . Sámsoni Mihály 1349-ben a szolnokvárme-
gyei Kusalyon birtokos,5 a mikor testvére Mátyás és ezen 
Mihály íia Péter azok között voltak, a kiknek (nemes embe-
rek) jelenlétében Kusalvi Lőkösné Jureni Margit eladomá-
nvozza a szolnokvármegyei itt levő leánvnegved örök birto-

OK/ V OW 

kát Jakcs mesternek." Ugyanekkor Sámsoni Istvánnal, a János 
fiával egyezséget kötnek a szolnokvármegyei Szertelek és 
Mázsatelek birtokok iránt Sarmasági László és testvérei. Ezen 
egyezséget megerősíti Endre, erdélyi vajda és szolnoki fő-
ispán.7 A Sámsoni család 1488-ban a Mázsatelke és Szertelek 
puszták fölött a körösi Bőnyeikkel egyezkedik.8 Sámsoni Mi-
hály fia Péter (de Sámson) szolnokvármegyei Sámson és 

1 A zilahi evang . re form, kol légium 1894 5-dik iskolaévi Értesítője, 52. és 
53. 1. — a GKG. A. l'asc. II. — 3 Szgy. — 4 Tört. Tár, 1898. 641. 1. — 5 W1 
perg. — U. o. — " Ziehy-Okmt., II. k. 367—373. 1. — 8 Csánki. I. k 576. 1. 
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Bendő birtokait Lajos király 1366-ban Jakcs mesternek és 
örököseinek ajándékozta, mivel a fenti Péter örökösök hátra-
hagyása nélkül halt el.1 

1388-ban Sámsoni János íia László és Miklós íia László 
szolnokvármegyei nemesek a mellett tanúskodtak, hogyMutos, 
Szél szeg, Goroszló és Turbucza nem Kővárhoz, hanem Ara-
nyos várához tartoznak.2 Sámsoni Miklós (Nicolaus de Sám-
son) a Zsigmond királytól elrendelt czigányvajai határjárásnál 
szerepel 141l-ben.3 

Sámpsoni Gergely, a János testvére 1430 márcz. 6-dikán 
e Jánost, azután Sebestyént és Andrást ügyvédjeinek vallotta. 
E Sampsoniak Bányogi Hégén Péter, Újnémeti Péter, Mind-
szenti János, Szentkirályi Lestár, Kisfaludi Péter, Keresztúri 
János, Kávási Chompasz Pál. Sámpsoni Magas Bálint, Fülöp-
házi János, Moni Boldizsár (Sámpsoni Gergely szolgája) stb. 
társaságában jelennek meg.4 Ugyanekkor e Gergely «bakachya-
kuthi» kaszáló rétjét s két jobbágytelket «Sampsonon» osztá-
lyos atyafiainak Sámpsoni Jánosnak (a László fiának),5 míg 
«sámpsondi» birtokából huszonnégy holdat s két kaszálót a 
Sámpsoni Magasoknak0 vetett zálogba. 

1451 márcz. 14-dike előtt Sámsoni Gergelyé és fiaié: Alberté O 

meg Ambrusé volt Sámson birtok.7 Albert és Ambrus 1450-ben 
tanúk a Csaholviaknak Tasnád-Szántón elkövetett erőszakos-
kodásai ügyében.8 Sámsoni Albertet 1460 júl. 31-dikén ügy-
védjének vallja Sarmasági Elek,9 1461 ápr. 8-dikán pedig 
Sámsoni Ambrus, Moni Egyedet s másokat.10 Ez évi július 
18-dikán Albert a középszolnoki Kövesd határán Sarmasági 
Elek, a néhai András fia által elfoglalt Mázsatelek és Szertelek 
földekre nézve ezzel egyezségre lép s egymásnak menedéket 
vallanak. Ez Albert a néhai András fia, a kinek egyik test-

1 Wl. pe rg — 2 U, o. — :í Szgy. 4 Dl. Km. prot . I). min. pag. 109. 
nr. 5. — 5 U. o. nr. 4. á thúzva. 6 U. o. nr. 3. — 7 Dl. 27,884. — 8 Nagyv. 
Múz. Bit. — 9 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. p. 98. nr. 2. — 1 0 lT. o. p. 103. nr. 2. 
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vére Ambrus, másik pedig Pál.1 Aug. 19-dikén ugyanez az 
Albert egyezik ki Kusalyi Jakcs Györgygyei is, az utóbbi el-
követte hatalmaskodásra nézve.2 Július 18-dika előtt kétség-
kívül az itt említett Sámsoni Pált vallották ügyvédjöknek 
ekkor már néhai Sarmasági Elek és néhai Sámsoni Al-
bert.3 Somsoni (így) Pál egyike azoknak, a kiket 1470-ben 
ügyvédjeiknek vallottak Kisdobai Kakas Máté, Kisdobai Sán-
dor íia András, Baksai Barla és Nagydobai Gergely deák.4 

Sámsoni Pál és Albert azok között voltak, a kik ellen 1471-ben 
vizsgálatot tartottak azért, mert elvettek nyolcz ökröt Bá-
thori Miklós és Domonkos perecseni jobbágyaitól, a mikor 
ezek a nagyfalúsi vásárról mentek haza.5 Ambrust (A. de 

iDJ 

Sampson) 1458-bau Mihályfalvi György és a Báthoriak pőrénél 
kormánybiztosul jelölik.0 1459-ben Ambrus, mint néhai Moni 
Imre és neje, Magdolna leányának, Agatának a férje, van 
említve.7 1489-ben Ambrus és Albert középszolnoki Sámson 
birtokába Báldoni Ambrust és nejét Katalint, iktatták, kiket 
zálogjogon illetett8 

Sampsoni Sebestyén gyermekei, István és Klára, Samp-
soni Keures László részére, 1454-ben vizsgálat folyik Kusalyi 
Jakcsi György és Péter ellen, a kik az előbbieknek Kusaly, 
Hadad, Erked, Peér, Mocsolya, Bogdánd (Magdand) birtoki 
jobbágyait elfogták.9 

Sámsoni László, mint Körösi László özvegyének, Klárá-
nak és fiainak: János-, Zsigmond-, Mihály-és Lászlónak ügy-
védje szerepel, a mikor ezek meg Sámsoni István gyermekei: 
László és Dorottya, 1408 febr. 12-dikén eltiltják Selendi Antalt 
és fiait Sámson birtok részeinek bitorlásától.10 

A kolozsmonostori konvent 1510 júl. 14-dikén kelt örök-

1 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 123. nr . 1—2. — 2 U. o. p. 130. nr . 3. — 
:í U. o. p. 123. nr. 3. — 4 Dl. 36,394. Km. Prot. G. p. 42. nr. 1. — 5 Lelesz, B. 
184. f. ann i 1471. nr. 7. — « Szgy. e. nr . 70. — 7 Dl. 36,392. Km. Prot . E. min 
p. 54. nr. 2. s Dl. 27,732. és 27,966. - » Lelesz, S. 34. f. anni. 1454. nr . 30. — 
10 Dl. 36,393. Km. Prot. F. min. pag. 40. nr. 3. 
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valló levele szerint Sampsoni Péter három középszolnoki 
sampsoni birtokbeii jobbágytelkét Deésházi István diósgyőri 
várnagynak adja el. E Péter gyermekei: Ferencz, Kata, Zsófia.1 

1550-hen a kolozsmonostori konvent jelenti az ország-
bírónak, hogy az 1549-diki parancsára megjárták néhai Sám-
soni Gergely és Mihály sámsoni birtokrészét, azt lefoglalták 
és átadták tartozékaival együtt Bőnyei Mátyás felperesnek. 
Mint alperesek említvék Budaházi Menyhért, Mindszenti 
György, Kende András és Gáspár, Borzási István, Harangi 
Helie(?) Katalin, Lele(?) Ferenczné Sára és Yarsolczi Ferenczné 
Fruzsina 2 

Sámuel. 1797-ben Jákob érszentkirályi zsidó, Mózes 
szakácsii árendátor. 

Sámuel Lázár dr. 1896 1901. szilágy vármegyei ország-
gyűlési képviselő (diósadi kerület). 

Sándor. A kolozsmonostori konventnek 1458 márcz. 
2-dikán kelt zálogvalló levele szerint néhai Kerezthwri Farkas 
Tamás leánya Katalin Dobni Sándor Mihályné a külsőszolnokvár-
megyei Haraklány birtokbeli udvarházhelyét Nagydobai Gó-
gán Balázsnak vetette zálogba.3 — Sándor Mihály mindszenti 
jobbágyai 1475 körül egy frtnyi adót fizettek.4 1488 október 
27-dikén Báthori István, országbíró meghagyta a kolozsmo-
nostori konventnek, hogy néhai Kisdobai Sándor Mihály Kis-
Doba birtokába iktassa be Kisdobai Györgvöt.5 A kolozsmonos-
tori konvent 1493 ápr. 2-dikán jelenti Ulászló királynak, hogy 
Sándor András és fiai: Péter, László, János mondottak ellent, 
a mikor a beiktatás történt.6 1538-ban Sándor Ferencz és László 
meg néhai Sándor János leánya, Anna megvásárolnak Lelei 
Kádár Ferencztől Doha birtokban egy úri telket három puszta-
telekkel és tartozékaival együtt. E telkek mind a néhai Dobai 

1 Dl. 36,405. Km. Prot. Michael, p. 315. nr. 1. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. 
lad. 26. B. nr. 54. — :í Dl 36.405. Michael p. 12. nr. 2. 4 I kötet 177. 1. 
5 Töri Tár, 1897. évf. 508. 1 — 6 Dl. 27.979. 
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Sándor, Mihály és Gergelyéi voltak. Kádár fenntartja magá-
nak ama telkekre nézve a visszavásárolhass jogát.1 Sándor 
Ferencz, kisdobai egvtelkes nemest 1549-ben 25 dénárnyi 
adóval rótták meg.2 

Egy Sándor László 1577 márcz. 14-dikén Gyulafi László 
ügyvédje, a ki új ítéletet kért Valkai Zsuzsánna ellen. Ezért 
Báthori Kristóf utóbbit maga elé idéztette.3 

1604-ben Sándor János, Kulcsár János, Járai István, özv. 
Pándi Miklósné, Dévai György, özv. Kabós Tamásné és Vajda 
Boldizsár részéről Varsolczon, továbbá Peres Zsigmond és 
Bátoni István részéről Borzáson három telek,4 Sándor János-
nak és Baksa Demeternek Bécsén egy telke adózott.5 1606 
január 24-dikén Sándor János, krasznavármegyei nemes is 
jelen van, mikor Bécséi Katalin kiosztja Récsén és Varsol-
czon fekvő birtokait két leánya között.0 

Menyői Sándor Dániel 1688-ban Közép-Szolnok vár-
megye egyik assessora.7 Sándor István úr, menyői nemest 
Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására 
írta ki. Menyői Sándor István földje meg a Sándor Pál ne-
mes ember jobbágya Dabjonban 1732-ben végbement tanú-
vallatások szerint a Fodor örökösök jobbágyaival szom-
szédos.8 

Sándor György 1741-ben, 1747-ben (26 év körüli) nemes 
személy, a ki az utóbb említett évben tanúskodik egy deés-
házi nyomozásnál.9 Menyői Sándor Imre 1781-ben középszol-
noki assessor. Falán az, a ki az 1741-diki összeírásban csak 
Sándor Imre néven van említve, a mikor Sándor Pállal is 
találkozunk. 

Egy Sándor György zilahi nemes 1741-ben, 1781-ben 
székely-utczai, Márton itt kraszna-utczai lakos. 

Sándor Ferencz 1765 ápr. 7-dikén zálogba veszi Sándor-

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. D. nr. 1. — 2 Dical. — a GKG. A. fasc. II — 
4 Dical. — 5 LT. o. — « Nagyv. Múz. Bit. — " Szgy. — 8 U. o. — 9 U. o. 
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házi István ilosvai, sándorházi, szilágyszegi és száldobágyi 
részbirtokait.1 

Sándor Mózes 1797-ben sámsoni tobb, tán ugyanő (Moy-
ses) paniti kisebb birtokos, József deésházi saját telkén lakó 
adózó nemes, másik József érmindszenti urasági udvarbíró. 

1808-ban Nagyfaluból Sándor Györgyöt gyalogosnak írta 
ki Kraszna vármegye. 

Sándor András 1826-ban krasznavármegyei assessor, 
1841-ben szolgabíró. 

Sándor Borbála örökösei márkaszéki birtokosok.2 

S á i u l o r h á z i . A Sándorháziak Sándorházán, Sámsonban, 
Szilágy-Szegen, Bodótelkén, Borzáson, Vaján, Leiében, Menyő-
ben, az Ermelléken, majd Ilosván s ennek közelében voltak 
földesurak, Nagyszegen, Völcsökön pedig zálogban birtak 
részjószágokat. 

Sándorházai Sándor fia, István 1357 előtt mint királyi 
ember szerepelt Sarmaság birtok határjárásánál.3 

Pál a Sándor fia, 1368-ban egy kirvai birtokpernél a 
helyszíni eskünél van jelen, mint szintén királyi megbízott.4 

1388-ban Benedek és Gergely, szolnokvármegyei neme-
sek tanúskodnak a mellett, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló 
és Turbucza nem Kővárhoz, hanem Aranyos várához tartoz-
nak, ugyanekkor, mint szomszédok, említvék István fia, Be-
nedek (?), Imre fia János, Pál fia Miklós, Sándor fia Péter.5 

Sándor(házi?) György 1424-ben ötvened magával meg-
esküszik a leleszi konvent előtt a Deésházi Menyői Benedek 
fiával Lászlóval együtt, hogy Deésháza birtokot a László ősei 
mind a nemesség czíme alatt bírták, úgy bírja László is 
örökösödés útján s az sohasem volt a vár hirdetőinek birtoka, 
mint a Jakcsok állítják.6 

Demeter és Simon, a Pál fiai, István és Mihály, a Bene-

1 Gencsi-lt. nr . 342. — 2 Nagy Iván, X. 49. — :í Zichy-Okt. III. köt. 
78—80. 1 — 4 Szgy. — 5 Wl. — e Szgy. 
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(lek fiai (de Sándorhaza) 1426-ban jelölve vannak, mikor Adi 
Jánosnak Bodótelkéhez (Pósához) való jogait nyomozzák.1 

1429 jún. 2-dikán Balázs fiai (Benedek, Péter és Bálint) 
középszolnoki Sándorháza birtokuknak felébe beiktatják zá-
logjog alapján Péter fiát Antalt.2 1430 júl. 22-dikén Péter fia 
Antal a maga és fiai: Kozma, Lukács, Albert, Mihály nevé-
ben a középszolnoki Sámson birtokot, melyet idegen kézből 
váltott ki, közös birtokul adja és zálogban bírt középszolnoki 
Sándorháza birtokát minden fizetés nélkül visszabocsátja 
Tamásnak, Benedek fiának és Bálintnak meg Péternek, Balázs 
fiainak.3 Az itt szereplők: 

A) Sándorház i B a l á z s 4 B) Sándorház i P é t e r 5 

Benedek Péter 1430 Bálint 1430 Antal 
T a m á s 1430 Kozma Lukács Albert Mihály 

1430 

1430 jan. 29-dikén a Sándorháziak ügyvédekül vallják 
saját magukat s még a következőket: Menyői (Menewi) Dem-
jén fia Miklóst, Sándorházi Mihályt s Antalt. Peczeli Zsig-
mond deákot, Bályogi Hégén Pétert, Újnémeti Pétert, paczali 
Farkas Benedeket s Andrást, Kisfaludi Pétert, Bőnyei Márkot, 
Moni Jánost, Menyői (Menewi) Bertalant, fiát Albertet, Keresz-
túri Lőrincz fia Jánost, Ippi Bertalant. Az itt szereplő csa-
ládtagok . S á n d o r h á z i P á l 

— Katalin, Bőnyei Miklós leánya 

P é t e r T a m á s S i m o n G y ö r g y 

Ügyvédjüknek vallják továbbá Sándorházi Lukácsot 
1446 júl. 11-dikén Szilágyszegi Bereczkné Dorottya és Szilágy-
szegi Lászlóné Anna.7 Lászlót 1448 júl. 16-dikán Árva Tamás 
leánya, Márta és férje, Menyői Bálint; Keresztúri Lőrincz 
fia, János és ennek leánya, Margit; Szőke Lőrincz leánya, 
Erzsébet és férje, Dobai Kún Fülöp; Kelemen leánya, özv. 

1 Szgy. — 2 Dl. 27.860. — 3 Dl. 27.862. — 4 U. o. — 5 U. o. « Dl. 
Km. Prot. D min. p. 108. nr. 4. áthúzva. — ' Dl. Km. Prot . C min. pag. 16. nr. 3. 
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Keresztúri Bertalanná Orsolya; Fürményesi Máté leánya., 
Dorottya és férje, Fürményesi Kónya Tamás,1 Lászlót és 
Andrást július 16-dikán Kereszti (?) Kónya Benedek,2 Lászlót 
augusztus 11-dikén Deésházi László fia, Demeter, Deés-
házi Miklós fia, Máté meg Deésházi Jakab fiai: Sebestyén és 
Ferencz.3 Balázst és Lászlót, 1449 jan. 2-dikán Sándorházi 
Balázs,4 István fiát, Balázst máj. 30-dikán Menyői Pálné Ilona 
és Menyői Benedek,5 aug. 18-dikán a Sándorházi leányok 
(Ilona és Ágota6) vallanak ügyvédeket.7 Lászlót 1450 január 
29-dikén Víg János és Keresztúri Révész Imre,8 István fiát 
Balázst márez. 3-dikán Sándorházi János fia Balázs s mások,9 

Lászlót júl. 17-dikén Keresztúri Mike Balázs, Révész Imre, 
Kónya Márton, Mindszenti Pelbárt, Menyői Bálint és neje 
Haraklányi Árva Katalin, Kisdobai Kún Fülöp és neje Ke-
resztúri Erzsébet, Keresztúri Gergely és fia, Bálint és Bene-
dek, Keresztúri Tamás és István, özv. Nagydobai Ráthonné 
Keresztúri Orsolva, Keresztúri Kónva Miklósné Fürménvesi 

J 7 J 

Kyche Dorottya,10 júl. 25-dikén Menyői Gibart Antal,11 júl. 
26-dikán György leánya, Kisdobai Antalné Agata vall újra 
ügyvédeket,12 1459 decz 14-dikén Bertalant,13 1460 január 
2-dikán Jánost, Bertalant és Miklóst Jakcsi Péter,14 1461 okt. 
12-dikén Bertalan, továbbá Pál fiának. Péternek fia, Miklós,15 

okt. 28-dikán néhai Sándor fiai: Gergely és György,16 Balázs 
fia, János vallanak ügyvédeket,17 ekkor Bertalant Vérvölgyi 
István meg Soklos Lőrinez és Gergely,18 1466 okt. 30-dikán 

1 Dl. Km. Prot . C. min . pag. 38. n r 4. — 2 U. o. pag. 39. nr . 1. — 3 U. o. 
pag 38. nr. 2. k ihúzgálva . 4 U. o. p. 47. nr. 1. — 5 U. o. p 55. nr. 1. 

6 Sándorház i György 

I l o n a Á g o t a 
— .Menyewi Gebar th Anta l Kysdobai Antal 

7 Dl. Km. Prot. C. min . p. 61. nr. 1. — s Dl. 36.391. Km. Prot. G. min. p. 103. 
nr. 4. — 9 U. o. p 105. nr. 7. — 1 0 U. o. pag 112. nr. 1. ct 2. — 11 U. o. 
p. 112. nr . 6. et pag. 113. nr. 1. — 1 2 U. o. p. 114. nr. 2. — 1 3 Dl. 36.392. Km. 
Prot . E. min. p. 67 nr. 2. — 14 U. o. p. 102 e. n r 3. — 1 5 U. o. p. 138. nr . 1. — 
1 6 Dl. 36.398. Km. Prot. E. min. p. 139. nr. 2. — U. o. p. 139. nr. 1. -
1 8 U o. p. 140. nr. 1. 
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Miklóst s másokat Sándorházi György fia, Ambrus és Menyői 
Valkai Veronka,1 Miklóst 1469 máj. 29-dikén Kusalyi (Jakcsi) 
György/2 1470-ben Kisdobai Kakas Máté, Kisdobai Sándor 
fia, András, Bakszi Barla és Nagydobai Gergely deák vallják 
ügyvédjökül,3 1409 aug. 16-dikán Bertalan, Désházi Pál és 
Kelemen, utóbbinak neje Dorottya, Szilágyszegi (Zylaghzeghi) 
János s leánya Zsófia, Gebard Demeter (menyői), Désházy 
István vallanak ügyvédeket; első sorban egymást nevezik 
meg kölcsönösen leendő képviselőjükül, azután Sándorházai 
Tholway Miklóst, Lelei Kaplyan Miklóst, Lelei Mayos Már-
tont, Selendi Antalt, Dobai Chyzer Gált, Szakácsy Istvánt, 
Ákosi Antalt, Péterfalwai Suppán Gergelyt, Zyrmai Fórist 
és (?) Mátyást, Chathóházi Ghathó Gergelyt, Wynemethyi 
Albertet és Zylaghzeghi Mihályt.4 

Imre fia, János fiai: Mihály, István, Tamás, Balázs és 
János 1431 aug. 31-dikén zálogba veszik Ardai Jánostól Pósa 
másként Bodoló prsediumot.5 

A Sándorhazyak más Sándorhazvakat Sándorháza negye-
dének eladásától, valamint jogtalan elfoglalásától tiltják 1439 
jan. 31-dikén, a mikor a következőkkel találkozunk: Í .János, 
meg fiai: János, Tamás, Balázs; István, meg fiai: László, 
Balázs, Demjén; 2. János, meg fiai: István, Mihály; Pál, meg 
fia: Péter; Simon, meg fiai: Demeter, Tamás, György, Be-
nedek.0 

Hédervári Lőrincz nádor 1440 július 26-dikán meghagyja 
a kolozsmonostori konventnek, hogy Sándorházi János fiait, 
Tamást, Balázst, Jánost vezesse Szilágyszegi István unokája, 
Balázs fia, István Szilágyszeg, Bőnye, Hadaháza birtokainak 
negyedrészébe, mely őket jogosan megilleti.7 

1441 máj. 10-dikén a Sándorházi fiúk tiltakoznak, hogy 

1 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min . p. 4. nr. 1. — 2 Dl. 36.394. Km. Prot . G. 
p. 23. nr. 1. — 3 U. o. p. 42. nr . 1. — 4 Dl. 36.393. F. min . pag . 134. nr . 1 
5 Zichy-Okmt. VIII. kötet 457. lap. — Km. Prot. AB. min. pag. 10. nr . 3 
7 Dl. 27.876. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágij vármegye monographiája. VI. 25 
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apjuk az ő testvérüknek Klárának az egész Sándorháza kö-
zépszolnoki birtok negyedét adta át. holott csak nyolczad 
illette volna s Klára maradékait eltiltják azon negyed elfog-
lalásától.1 

Sándorház i J á n o s 
István Mihály Veres György s Klára 

László Balázs Demjén Pál Bertalan Benedek 

Péter Demeter Simon Tamás Benedek Klára 

Ez évi szept. 3-dikán Vérvölgyi Ötvös (Ethwes) Antal 
fiai Balázs és Bertalan, továbbá Zvlaghzeghi Pál íia János 
birtokaikat Sándorházi Antal oltalmába ajánlják.2 

Sándorházi Benedek 1442 febr. 4-dikén a kolozsmonos-
tori konvent előtt Vérvölgyi Antos Balázs s a Sándorházi 
Nagyok személyazonosságát igazolja.3 

1440 júl. 16-dikán Zandházi Simon és fia, Márton, Nagy-
dobai Csiszár Fülöp és Balázs meg Vérvölgyi Anthus Péter 
Nagy-Dobán kölcsönösen ügyvédeknek vallják egymást, to-
vábbá: Moni Jánost, Sarmasali Andrást, Bürgezdi Gergelyt, 
Gestisi Pált, Soklayi Espán Pált, Gyarabi Lászlót és Moni 
Imrét.4 1449 máj. 2-dikán a Borzásiak beleegyeznek abba, 
hogy többek között a Sándorházi Simon fiát, Mártont beik-
tassák néhai Borzási Meggyes László Borzás birtokába. Ennek 
fejében az utóbbiak Vaja birtokukat bocsátják át a Borzásiak-
nak és oltalmazást Ígérnek Losonczi Bánfi István ellen.'' 

Péter fia László érdekében (1449-ben) Haraklányi György 
a János fia indít pert Dobai László fia György és Moni 
György ellen.6 

J 

Balázs és Benedek 1450-ben tanúk a Csaholyiaknak Tas-
nád-Szántón elkövetett erőszakoskodása ügyében.7 

Imre fiának, Jánosnak íia. Balázs azok között van, a 

1 Km Prot. AB. p. 08. nr . 1. — 2 U. o. pag. 79. nr 3. a U o. pag. 105. 
n r . 1. — 4 U. o. C. min. pag. 15. nr. 2. — 5 U. o. p. 74 nr 1. (í Szgy. 
" Nagyv. Múz Bit 
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kikel 1450 júl. 26-dikán Szentkirályi Imre a maga és rokonai 
nevében Szent-Király birtok elfoglalásától,1 Gergely és János 
pedig azok között, a kiket 1461 júl. 31-dikén Lelei Kaplyan 
Miklós a lelei Aszalósfö nevű föld birtoklásától tiltott el.2 

Jánost (de Sandorhaza) 1462-ben Újnémethi Albert s 
mások birtokba iktatásához jelölik tán királyi emberül.3 

László íia, Pál egyike azoknak, a kik 1466 nov. 16-dika 
körül Lele birtokbeii részek és a Medwéstelek kaszáló fölött 
egyezséget kötöttek Lelei Kaplyan Miklóssal és Dénessel, 
Lelei Kaplyan Mihály fiával, Demeterrel, Lelei Kaplyan Ger-
gely fiaival: Jánossal, Imrével és Gergelylyel.4 

Jánost, Miklóst és Benedeket 1467 jan. 9-dikén Sarma-
sági Elek feloldotta az ellene elkövetett hatalmaskodás követ-
kezményei alól.5 

1467 júl. 1-sején a Tamás fiának, Jánosnak kötötték le 
Sándorházi Porkoláb Balázs és fiai: György, Pál és János a 
sándorházi és menyői részöket.6 

1475 körül a Sándorhaza-i Miklós sándorházi jószágát 
adóztatták meg.7 

Miklóst királyi emberül jelölte ki II. Ulászló, a mikor 
1492 jún. 12-dikén perújítást engedélyezett a Szilágyszegért 
és Hadaházáérl folyó perben.s 

Ez évi szept. 27-dikén György, Pál és János cserébe 
kapják a sándorházi birtokaikért Horváti Peres fiai: János 
és Andrástól a kolozsvármegyei Botháza pusztát.9 

Sandorhazai Barla jelen volt. mint szomszéd, a mikor 
1493 ápr. 12-dikén Bőnyei Tamást beiktatták Oláh-Nádasd 
birtokba.10 

1497 aug. 12-dikén Ulászló király meghagyta a kolozs-

1 Dl. 36.391. Km. Prot. C. min . p. 113. nr. 4. és nr . 5. — 2 Dl. 36.392. 
Kin. Prot . E. min. p. 124. nr. 2. —.» Szgy. — 4 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min. 
pag. 7. nr. 1. — 5 U. o. p. 12. nr. 3. — 6 U. o. p. 30. nr . 2. — 7 I. k. 178. 1. 
* 1)1. 36.398. Km. Prot . M. min. p 85. nr. 2. — 9 ü . o. p. 94. nr. 1. — 1 0 U. o. 
p 123. nr 1. 
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monostori konventnek, hogy Sándorházi Márton, erdélyi 
székesegyházi főesperest és rokonait iktassa be új királyi 
adomány jogán a középszolnoki Sándorháza birtokba és 
Bodoló pnediumba, miket már szülei is bírtak,1 továbbá e 
Mártont és testvérét, Antalt, Keresztúr, Sámson és Sándor-
hegy, eddig is békésen bírt birtokaikba.2 A kolozsmonostori 
konventnek 1502 ápr. 14-dikén kelt zálogvalló levele szerint 
Kusalyi Jakcsi László a Sándorházi Márton erdélyi kanonok 
és gyulafehérvári főesperestől kölcsönzött pénz fejében a 
középszolnoki Nagyszeg s Völcsök birtokokat köti le.3 

Pétert 1514-ben tanúnak jelölik L. Kaplyon Dénes zálog-
birtokainak visszaváltásához.4 

Sándorházi Gáspárnénak 1553-ban egy szegénye volt 
Sándorházán,5 míg a Sandorhazy Gáspár sándorházi jobbágyai 
1570-ben fél kapu után íizettek adót.6 

1572-től a családban a János, István, Ferencz, Péter, 
Zsigmond nevűek szerepelnek sűrűn, még pedig talán Zsig-
mond kivételével, ugyanazon névnek más és újra más személy 
a viselője. Ezeket a családtagokat közelebbi adatok híján e 
nem különíthetjük egymástól, szereplésök, életök határvo-
nalait meg nem jelölheti biztos kéz és csupán csak az idő-
beli hézagok a tájékoztatók. 

Sándorházy János, mint Walkay Miklósné Csire Petro-
nella meg Zsombori Lászlóné Valkai Zsuzsánna ügyvédje 
szerepel azon perben, melyet ez 1572-ben Gyulafi László és 
Horváth Boldizsár ellen folytat.7 János, középszolnoki nemes 
egyike vala azoknak, kikhez S. Báthori Kristóf azon rende-
letét intézte 1577 ápr. 29-dikén, hogy Gyulafi Lászlót iktas-
sák be a középszolnoki Nagy- és Kis-Babocza, Kolbászfalva, 
Redefalva és Somos birtokokba, melyeket János Zsigmond 

1 Tört. Tár, 1897. évf. 735. 1. — 2 U. o. 736. 1. — :í Dl. 36.405. Michael 
p. 190. nr . 1. — 4 Szgy. — 5 Dical. — 0 U. o. — ~ GKG. C. fasc: XIX. és u. o . 
A. fasc. II. 
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is neki adott volt.1 János és Menyhért 1578-ban előfordulnak 
a Bodola birtokért Haraklányi László ellen perlekedők közt.2 

János 1583-ban, 1585-ben Közép-Szolnok vármegye egyik 
szolgabírája.3 Sándorhazai Sandorhazi Jánost Báthori Zsig-
mond tanúnak jelölte 1584 november 6-dikán Zsombori 
Lászlónak egy böősházi birtokrészbe,4 1586 május 9-dikén 
Borsoló János ítélőmesternek a középszolnokvármegyei Be-
nedekfalva, Kecskésfalva és Debreczen birtokokba való be-
iktatásához.'"' 

Másik Sándorházy János úr előtt 1648 szept. 6-dikán 
hűséget fogad két szakácsii jobbágy.6 

Az 1729-ben szereplő János, a kinek pecsétjén egy kar-
dot tartó kar látható, Kenyeres Istvánnak a tasnádszarvadi 
határban zálogosított el két helyen hat-hat szántóföldet.7 

1742-diki tanúvallatás szerint is telkei vannak Tasnád-Szarvadon 
a Tasnádi utczán keletről.8 

János 1797-ben ákosi kisebb birtokos. 
Sándorházy János, István, József 1809-ben Alsó-Szopron 

birtokosok.9 

Sándorházi Farkas és József, érkőrösi nemesek 1781-ben 
homagiális esküt tettek. 

Az 1612-ben szereplő Istvánnak Dobai Zsófia volt a 
felesége, kit Horváth Petronia asszony Dobai István özvegye 
ellen oltalmaznak ilosvai ősi jószágában,10 talán szintén ez 
az István vala egyike azoknak, kiknek kucsói részbirtokát 
elfoglalta Wesselényi Pál és kiknek érdekében Bethlen Gábor 
1620 október 18-dikán meghagyja Bihar vármegyének, hogy 
ama részjószágokat visszafoglalván a hatalmaskodó Wesse-
lényitől, adja vissza jogos birtokosaiknak.11 Balásházi László, 
középszolnoki alispán s Tasnádi János deák szolgabíró előtt 

1 GKG. A. fasc. I. III. — 2 Szgy. — 3 GKG. A. fasc. II. és u. o. C. fasc. 
XIX. — 4 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 67. — 5 GKG. cista A. fasc. II. — 
6 Nagyv. Múz. Bit. — 7 Bit. — 8 ü . o. — 9 Sz i rma i : Szatmdr, 1810 ; II. 152. 1. 
1 0 Szgy. — 1 1 Gencsi-lt. nr. 154. egyszerű más. 
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Ákoson 1622 február 17-dikén egy részről Szatmári Kala-
Murányi Sámuel özvegye, másfelől Sándorházi István s neje 
Dohai Bangha Zsófia kijelentik: Szatmári Kata az Alsó-, 
Felső-Szopron és Ilosván (szatmári részen) levő részjószágát 
Sándorházi Istvánnak s nejének Dohai Zsófiának s mind 
két ágon levő maradékainak adta. Sándorházi István s neje 
Dohai Zsófia a peleszarvadi részbirtokukat adták Szatmári 
Katának, ha kiváltja; de másoknak el nem idegenítheti; 
az majd Sándorházi Istvánra s nejére fog visszaszállani.1 

1628-ban Sándorházi István s felesége Banga Dohai Zsófia 
Alsó-Szopron ama telköket, melyen öt ház van, hol Dávid 
nevű (Urszuly, öreg János, itj. János, Gligor, Gábor, Péter) 
különös zálogos, nemes oláhok laknak s a mely teleknek 
igen sok tartozéka (szántó, kaszáló, irtás) van, (a nevezett 
oláhok 300 vagy 500 forintért bírják) — így a szántó s kaszáló 
föld százötven köböl alá való — elcseréli Yid Lászlónak s 
feleségének Gencsi Annának egy ákosi s egy «menczenti» 
telkével.2 István és neje, Dohai máskép Banga Zsófia 1635 
jan. 23-dikán a középszolnoki Zálnokon és Csanáloson való 
örökséget adnak cserében Szentlászlói Istvánnak az ilosvai 
örökségért.3 Sándorházy István és felesége Dobay Zsófia, 
ákosi lakosok, 1639 szept. 29-dikén megidéztették Nagv-Károlv-
ban lakó Balog Ferenczet és feleségét, Újnémeti Borbálát, 
egy czigányii jobbágy elfogatásáért.4 Ákosi Sándorházi István 
1639-ben és 1641-ben Közép-Szolnok vármegye egyik asses-
sora.5 István és felesége Dohai Banga Zsófia 1641-ben — Szat-
már vármegye alispánjai és szolgabírái igazolása szerint 
Erdélyi György gyei és Istvánnal állt perben, valamely, a szat-
márvármegyei oldalon eső ilosvai részjószág iránt.6 Sándor-
házy István, nemes, ákosi lakos, 1642 márcz. 30-dikán panaszt 
tesz a fejedelem előtt Ákosi Pap István ellen egy ákosi malom 

1 Gencsi-lt. szám nélkül . — 2 Szgy. és Nagyv. Múz. Bit. — :í Szgy. — 
4 Nagyv. Múz. Bit. más . — 5 GKG. A. fasc. VII. — 6 Szgy. 
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niiatl.1 István (St. Sándorházi de Ákos) neje Dobai (Bangha) 
Zsófia 1643-ban átengedi Uosvát, Lompértot és Hosszúmezőt 
Dobai (Bangha) Zsuzsánnának.2 

Sándorházi István s neje Dobai Zsóíia 1657 márczius 
7-dikén a krasznavármegyei ilosvai udvarházuknál végren-
delkeznek. noha testökben mindketten betegesek, de leikökben 
csendesek és egészségesek. Ha Dobai Zsófia előbb meghalna, 
jámbor, becsületes, megöregedett urának: a szatmárvármegyei 
Ilosván a Császári Jószága-félét hagyja. Holtuk után kisebbik 
liok, Ferencz kapja az itt említett jószágbeli néhány ház 
jobbágyot, meg a Zérje (Erje) nevű hegyen levő szőlőjüket. 
A nagyobbik fiókra, Jánosra meg leányukra, Latrán Andrásnéra 
már úgy is sokat költöttek.a 

1669 okt. 16-dikán talán másik Sándorházi István, dá-
nyádi lakos zálogosít el egy szilágyszegi jobbágyot ötven 
magyar forintért Boda Mihálynak.4 

Sándorházi István 1681 jan. 3-dikán egy ilosvai szőlőt el-
zálogosít Szentkirályi Istvánnak.5 Sándorházv Istvánhoz került 
Újlakról (1689 jan. 3-dikán) Bartos András fia, László, ki később 
Sikolya nevet viselt.6 István 1695 júl. 18-dikán két ilosvai 
jobbágyát meg a biharvármegyei Esküllőn és Kesztrágon 
levő jobbágyait tartozékaikkal együtt, továbbá a majádi 
erdőbeli részét, rétjeit, szántóföldjeit és malombeli részét 
(ienesi Györgynek és nejének, Dobai Erzsébetnek zálogo-
sítja el.7 

1760 június 12-dikén Sándorházi István és Töki Viski 
Gábor számára vizsgálatot tartottak arról, hogy Pap Kata és 
Vid, más néven Visel elődei miféle örökös vagy zálogos java-
kat bírtak Ákoson, Szakácsiban, Kraszna-Mihályfalván. Ér-
Szent-Királyon. Zálnokon, Bürgezden, Lompérton és Száldo-
bágy prsediumban.8 István 1765 ápr. 7-dikén ilosvai, sándor-

1 Nagvv. Múz. Bit. más. — 2 Szgy. - - U. o. — 4 U. o. — 5 Gencsi-lt. 
nr. 894 más. — Nagyv. Múz. Bit. — ' Gencsi-lt. nr . 905. — 8 U. o. nr . 549. 
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házi, szilágyszegi és száldobágyi részbirtokait Sándor Ferencz-
nek zálogosította el.1 

Sándorházy Bálint és íia Mihály, továbbá Újnémeti Er-
zsébet, 1635 okt. 29-dikén Újnémeti Istvántól (az Erzsébet 
testvérétől) egy7 újnémeti jobbágyot vesznek meg." 

Genesen lakó Sándorházy Ferencz 1623-ban Szakácsy 
Szűz Anna Zsarolváni Istvánnétól vesz zálogba egy telket 
12 frtért.3 

Másik Sándorházi Ferencz, ilosvai lakos, 1655-ben kraszna-
vármegyei assessor.4 1656-ban kétségkívül e Ferencz, azután 
János, István és Kémeri Lorán Andrásné Sándorházi Katalin 
javára mond le a Ferencz neje, Túri Zsuzsánna az Ilosva, 
Lompért, Hosszúmező, Majád, Derzsida, Száldobágy és Babuk-
telek részbirtokokhoz való jogáról.5 Ferencznek és nejének 
(Túri Susánnának)6 Keresi Mihály nevű jobbágyáért, Ilosván 
(Kraszna vármegyében) Balajti Lászlónak három Nagy Der-
zsidán lakó oláh jobbágya jót áll 1U0 frtig 1657-ben.7 1669 
jan. 4-dikén Ferencz és neje, Túri Zsuzsánna ilosvai és lom-
pérti jószágaikat jobbágyaikkal együtt Dányádi Zsófiának 
zálogosítják el.8 

Harmadik Sándorházi Ferencz dányádi lakos 1667 aug. 
I-sején 150 magyar forinton két lompérti házjobbágyot Gencsi 
Zsigmondné Filep Erzsébetnek zálogosít el.9 Ugyancsak lom-
pérti házhelyet s egy szántóföldet ad ajándékul 1666 decz. 
II-dikén Gencsi Zsigmondnak valamelyik Ferencz;10 1666 
decz. 29-dikén pedig a babuktelki puszta prsediumbeli és a 
majádi erdőbeli részét Erdélyi Györgynek zálogosítja el.11 

1672 máj. 13-dikán 45 forintnyi adóssága fejében talán 
a második Ferencz kötött le Gencsi Istvánnak egy ilosvai 
örökös jobbágyot.12 

1 Gencsi-lt. nr. 342. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — 3 U. o. — 4 Szgy. — 
r> Gencsi-lt. nr. 817. — c Későbbi betoldás. - - 7 Szgy. — 8 Gencsi-lt. nr. 472. 
<J Szgy. és Gencsi lt. nr . 30. — 1 0 Gencsi-lt. nr. 35. — 1 1 C o. nr. 899. más. — 
* 2 U. o. nr . 22. 
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Negyedik Ferencz 1729-ben Tasnádon kelt levelében 
bátyjainak nevezi Sándorházi Zsigmondot, Pétert és Jánost, 
kiknek Tasnád-Szarvadon telkük volt, melyeket elzálogosítot-
tak Yav Lászlónak és nejének, Boros Katának és kik közül 
Péter Ákoson lakott.1 Ugyanezeknek zálogosította el Ferencz is 
tasnádszarvadi részjószágát ugyanekkor.2 Úgy látszik, 1730-ban 
ez a Ferencz is dányádi lakos, a mikor fölvett tasnádszarvadi 
részbirtokára Tasnádon Vay Lászlótól négy máriást.3 1734 
febr. 25-dikén tán ő zálogosítja tovább azon ilosvai részbir-
tokot, melyet Túri Zsuzsánna zálogosított volt el.4 Egy Sán-
dorházi Ferencz de Ákos 1741-ben homagiális esküt tett. 

Ákosi Sándorházy Péter egy anyjáról rászállott ákosi 
örökös jobbágyot 1664 május 20-dikán 50 írtért zálogba ad 
Csatári Mihálynak. Sándorházy pecsétjében a Károlyiakéhoz 
hasonló karvaly látszik.5 

Péter 1667 aug. 1-sején mint királyi előttemező szerepel 
két lompérti jobbágytelek elzálogosításánál,6 majd pedig el-
zálogosít egy ilosvai jobbágyot Genesi Zsigmondnak.7 Péter-
nek 1673 jún. 5-dikén puszta telke van Ákoson.8 1690 május 
8-dikán aláírt egy visszabocsátó levelet ilosvai szántóföld 
tárgyában.9 Sándorházi Péter úr, ákosi nemest Közép-Szolnok 
vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Péter 
1717-ben, 1719-ben,10 1720-ban11 középszolnoki szolgabíró a 
daróczi járásban.12 Péter 1720 júl. 7-dikén Genesi Györgynek 
és nejének, Banga Erzsébetnek adja azon ilosvai, lompérti, 
majádi, derzsidai, száldobágyi és babuktelki részjószágait, 
melyeket elzálogosított volt és vérség jogon e Genesi váltott 
ki.13 Péter 1732 febr. 3-dikán elzálogosít egy ilosvai paraszt 
féltelket Genesi Istvánnak és nejének. Pécsi Klárának.14 Péter 
táblabíró 1733 ápr. 26-dikán aláírt egy egyességet ilosvai és 

1 Bl. — 2 U. o. fasc. XVIII nr. 3. — 3 Bl. — 4 Gencsi-lt. n r 475. 
5 Nagyv. Múz. Bit. Sza tmár t kelt levél. — 0 Gencsi-lt. nr . 30. — ' U. o. nr . 32. — 
8 Nagyv. Múz. Bit. — 9 Gencsi-lt. nr. 747. — l o U. o. nr. 1452. — 11 Szgy. — 
1 2 GKG. A. fasc. VII. — 1 3 Gencsi-lt. nr. 255. — 14 U. o. n r 110. 
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lompérti telek tárgyában.1 Péter egyike vala azoknak, a kik 
1734 tájt aláírtak egy oklevelet, a mely szerint (iencsi István 
és György kiváltanak Yid Mihály utódaitól egy ilosvai job-
bágytelket.2 A Sándorházi János íia, Péter 1748-ban több más 
rokonával együtt folyamodik Mária Teréziához a birtokaikra 
vonatkozó minden oklevél kiadása végett, hogy jogaikat azok-
kal a középszolnokvármegyei Ákoson, Szakácsiban és Új-
Némethiben levő részjószágaikban biztosíthassák.3 Bizonyára 
ő (Sándorházi Péter de eadem) 1781-ben középszolnoki as-
sessor. Péterné 1797-ben ákosi kisebb birtokos. Sándorházi 
Istvánnak s Dobai Banga Zsófiának volt a leánya Kata, a 
kinek első férje, mint előbb is láttuk, Látrán András, máso-
dik férje Lövei János.4 Kata 1674 júl. 26-dikán elzálogosít 
egy sándorházi puszta telket Katra Sándornak." Szeptember 
9-dikén Újvárosi Istvánnak és nejének, Matolcsi Katának 
adja a somlyói házát.6 1675 febr. 15-dikén (Lővei Jánosné 
Sándorházi Kata) egy nagyderzsidai jobbágytelket Dobai 
Györgynek és nejének. Szécsi Juditnak.7 1676 nov. 8-dikán 
a nagyderzsidai határon levő vízi malom jövedelmének két 
részét Dobai Györgynek adja, még pedig úgy, hogy addig 
bírja, a meddig tetszik.8 Kata (előbb Latrán Andrásné, utóbb 
Lővei Jánosné) egy curialis telket bírt Ilosván. E telek tár-
gyában 1731 márcz. 7-dikén vizsgálat folyik Genesi István és 
György javára.0 

Zsigmond egyike vala azoknak, a kik 1695 júl. 18-dikán 
aláírtak egy szerződést ilosvai és biharvármegyei jobbágyok 
meg majádi javak elzálogosításáról.10 1696 decz. 28-dikán 
Berkeszi István, középszolnoki szolgabíró s Szilágyszegi 
Dienes Gergely nemes személy előtt Szilágyszegen nemzetes 
Pap László házánál szintén Dánvádon lakó, de középszolnok-

1 Gencsi-lt. nr. 159. — 2 U. o. nr. 114. :í Szgy. — 4 Gencsi-lt. nr. 728. 
5 Szgy. — 6 Gencsi-lt. nr. 758., hitelesített más. 7 U. o. nr. 750. — 8 U. o. 
nr. 903. — ,J U. o. nr . 98. — 1 0 U. o. nr. 905. 
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vármegyebeli Sándorházi Zsigmond és István 187 magyar 
forintban sándorházi s szilágyszegi örökös jobbágyokat zálo-
gosítottak el Pap Lászlónak.1 1727 jan. 23-dikán Zsigmond 
és Ferencz bizonyos összeget vesznek föl Gencsi Györgytől 
azon ilosvai részbirtokukra, melyet Sándorházi Ferencz zálo-
gosított volt el.2 Zsigmond 1729-ben elismeri, hogy a tasnád-
szarvadi részbirtokára búzát és bort vett Vaji Lászlónétól." 
Zsigmond és Ferencz 1735 okt. 23-dikán továbbzálogosítják 
ilosvai részbirtokukat Gencsi Györgynek.4 

Rettegi Sámuelné Sándorházi Borbála 1703 febr. 5-dikén 
egy ilosvai telket Boér Ferencznek zálogosított el.3 

Gencsi György 1784 márcz. 5-dike előtt megvette Szent-
királyi Györgytől azon Sándorházi-féle részbirtokot, a mely 
mint Dohai-örökség őt és nejét, Dobai Banga Erzsébetet illeti.ö 

A család tagjai 1797-ben Ákoson, Kőrösön (Farkas és 
József), Pele-Szarvadon (József) és Tasnád-Szarvadon (Istvánné 
és Péterné) főbb, vagy kisebb birtokosok. 

István (lovas) és János (gyalogos), ákosi fegyverfogható 
adómentes, meg József (19 éves; lovas) érkőrösi fegyver-
fogható nemest fölvették az 1805-diki összeírásba. János és 
József homagiális esküt is tettek. 

Sándorházi József 1814—1829. középszolnoki assessor. 
S á n t a János 1781-ben zilahi, tyúkól-utczai lakos. 
1797-ben Gábor és Gergely más telkén lakó, tasnád-

szántói adózó nemesek. 1805-ben János (30 éves) és Gergely 
(Gligor; 38 éves), tasnádszántói adózó nemesek meg György, 
mocsolvai saját telkén lakó szabados; Gergely (Gligorie) és 
György homagiális esküt is tettek. 

Imre (neje Bápolti Nagy Erzsébet) 1807-ben tiszteletbeli 
főszolgabíró Közép-Szolnokban. 

Dezső 1867-ben középszolnoki esküdt (Zilahon), 1868 

1 Szgy. — - Gencsi-lt. nr . 473. — Bl. 4 Gencsi-lt. nr. 47i). 5 U. o. 
nr. 171(5. — ,J U. o. nr. 470. 
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1871. fizetéses törvényszéki bíró, 1872-től tasnádi ügyvéd, 
1901-től kir. közjegyző. 

Síi[>i Sámuel 1689-ben sarmasági evang. reform, pap, 
Mihály (másként Szabó) 1780-ban zilahi választó polgár, 1781-
ben kraszna-utczai lakos. 

Sárándi . Sarondi, Sorandi 1449, Sarandi, Saranghi 1450. 
Jakabot ügyvédjöknek vallják 1449 márcz, 4-dikén Rátoni Nagy 
Jakab leánya, Rátoni Csobod (Csobornak is írva) Andrásné 
Krisztina,1 május 30-dikán Menyői Pálné Ilona és Menyői 
Benedek,2 1450 febr. 6-dikán Porkoláb Lőrincz, Bíró Albert, 
Rátoni Tamás meg Borzási Gál és Benedek,3 febr. 7-dikén 
Dobai György és Horváti György,4 febr. 12-dikén Horváti 
Peres Tamás és Iphi László,5 február 25-dikén Keresztúri 
György,6 júl. 26-dikán (Saranghi) Szentkirályi Imre és neje, 
Szentkirályi Moldvai Erzsébet, Szentkirályi Demeter és neje, 
Szentkirályi Katalin, Szentkirályi András és Kisdobai Antalné 
Sándorházi Agata." Mihályt 1459 szept. 15-dikén Ilosvai Gel-
berth László.8 

Sárdi . Saardi Jánost Lecsmérről 1459-ben ügyvédjének 
vallja özv. Kémeri Miklós deákné Zsombori Ilona.9 — Sárdi 
Sámuel Szundi Szabó Istvánnal együtt 1757-ben a szilágy-
szentkirályi evang. reform, egyháznak .egy abroszt adott. 

Sárga . 1797-ben Sándor mint tasnádi kereskedő ör-
mény, Samu és Sárga Zsidóné, mint peéri zsidók vannak 
említve a hadi terhekhez járulók névsorában. 

S á r k á n y Mihály 1773-ban magyarbaksai evang. reform, 
levita, 1776 1779. görcsöni, 1785—1797. kusalyi pap (az 
1797-diki összeírásban is előfordúl). Kétségkívül ő az a Mi-
hály, kiről, mint Baczó Erzsébet férjéről, van szó. Márton 
1780 1808. mocsolyai evang. reform, pap, (szintén fölvették 

1 Dl. Km. Prot. C. min . pag. 52. nr. 5. — 2 U. o. p. 55. nr . 1. — 3 U. o. 
pag. 104. nr . 2. — 4 U. o. nr. 7. — 5 U. o nr. 8. — 6 U. o. pag. 105. nr . 3—4. — 
7 Dl. 36.391. Km. Prot. C. min. p. 114. nr. 2. — 8 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min 
pag. 58. nr. 1. — 9 U. o. p. 45. nr. 2 
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az 1797-diki összeírásba). Farkas 1804 és 1824 közt kusalyi, 
1810—1817. ippi, 1818—1828. szilágycsehi evang. reform, pap; 
utóbbi helyen halt meg. 

Sárköz i . 1549-ben Sarkoz\v (1550-ben Sarkwzy) Imre 
újnémeti jobbágyait két kapuszámnyi adóval rótták meg;1 

1549-ben (nemes Mihalfalvi Sárközi Literátus Imrét) meg-
idézteti Kisdobai Székely Lázár a nyírmoni részbirtoka le-
foglalása miatt.2 1550-ben Sarközy Borbálát (Varar) meg Gör-
bét Imrét és Szodorói Jánosné Görbét Katalint megidézi Gál-
tövi Máténé Köbölkúti Elena Új-Német birtok fele és az itteni 
kúria tárgyában, miket néhai Köbölkúti Miklós szerzett.3 

Az 1(578 nov. 27-dikén és 28-dikán Nagy-Létán tartott 
ev. ref. közzsinat Sárközi Jánost küldte Czikóra papnak.4 

István 1847 1848. somlyai polgár. 
Zsigmond 1862-ben kővárvidéki szolgabíró. 
S á r o s b e r k e s z i . Sáros-Berkeszi Mihály Deák 1713-ban 

a görcsöni evang. reform, egyháznak egy ónkannát adott. 
Sáros i . Sárosi János és neje Bánfi Anna 1640-ben ado-

mányul kapták Hunyadi Bánfi Miklóstól ennek a kraszna-
vármegyei Ippon, ősi jobbágybirtokán és Magyar-Valkó bir-
tokban levő földbirtokát olv föltétel mellett, hogv csak 200 
magyar forintért lehessen visszaváltani.5 

S á r v á r i Illés volt a férje Majádi János leányának, Iloná-
nak, a kit a szakácsii s györtelki jószágokba iktattak, a minek 
1450-ben Szakácsi István a maga, Gerbedi László s több 
Majádi családtag nevében ellent mondott.6 

S e b e János 1781-ben zilahi, alszeg-utczai gazda. 
S e b e s Zsigmond 1690 febr. 25-dikén aláírt egy másolt 

idézést nagyderzsidai erdő tárgyában.7 1709 márcz. 7-dikén 
jelentette be Gencsi Imre Zsigmond halálát s egyúttal hátra-

1 Dical. — 2 Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 1. nr. 12. — 3 U. o. Act. an. 1550. 
fasc. 3. n r . 52. — 4 Töri. Tár, 1898. évf. 651. 1. — 5 Bl. fasc. LL. — 6 Dr. Ko-
máromi A n d r á s : A Nagy-Idai család levéltárából. Századok, 1888. évfolyam 
8. füzet . — Gencsi-lt. nr. 160. 
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maradt baksai javainak zár alá helyezését kérte. Erre Kraszna 
vármegye tisztsége Gencsit tömeggondnokká nevezte ki.1 

Másik Zsigmond 1781-ben, 1795-ben krasznavármegyei asses-
sor,2 1789-ben szolgabíró.:í Zsigmond 1807-ben krasznavár-
megyei assessor és helyettes főszolgabíró. 1808-ban Ilosván 
egy adómentes lakótelke volt: Kraszna vármegye gyalogosnak 
írta ki, de nincs neki sem köntöse, sem fegyvere. 

Gadnai(Y) Sebess András 1732-ben középszoinoki pénz-
taros. — Sebes András 1737 1738. zilahi bíró. Sebess András 
1749-ben zilahi szenátor. Zilahi4 S. András 1741-ben közép-
szolnoki assessor, 1750-ben szolgabíró,5 1771-ben talán másik 
törvényszéki ülnök." Egy S. András, 1756-ban nejével, 
Vécsei Zsuzsánnával a diósadi evang. reform, egyháznak egy 
aranyozott poharat s egy virágos porczellánkannát adomá-
nyozott. 

Sára, Gencsi Zsigmond neje (1747).7 1770 ápr. 23-dikán 
tanúvallatást tartottak arról, hogy adómentes-e Sebes Sára 
Gencsi Zsigmondnénak a zilahi határon levő szőleje.8 

József 1751 1760. pééri, 1760—1702. tasnádi evang. 
reform, pap. — Másik József, zilahi, 1763 szept. havában Kö-
zép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap:9 177(3 
aug. l l?-kén, mint királyi előttemező szerepel egy győrtelki 
jobbágytelek elzálogosításánál.10 

Sebes János 1749 máj. 2-dikán aláírt egy idézést a kucsói 
jószág tárgyában,11 talán az (Zilahi S. János), a ki ugyancsak 
ez időtájt középszolnokvármegyei aljegyző, 1751-ben12 assessor, 
1771-ben talán másik törvényszéki ülnök,13 1781-ben assessor. 

Sebes Mihály de Zilah 1781-ben szintén Közép-Szolnok-
ban assessor. 

1 Gencsi-lt. nr . 1277. — - U. o. nr . 451. és 1274. — s U. o. nr. 564. 
4 A család később Zilahi és Diósadi előnevet használt . 5 Szgy. és Gencsi-lt 
nr. 1077 — « Nagy Iván, X. köt. 910. lap. — 7 Gencsi-lt. nr. 285 — » U. o. 
nr. 667. — 9 V. Test. 69. lap. 10 Gencsi-lt nr. 668. 11 U. o. nr. 296. 
12 ü . o. nr . 1085 — 1 3 Nagy Iván, X. k 910. 1. 
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Sebess Ferencz 1745-ben a szebeni királyi ítélő tábla 
seribája és esküdt jegyzője,1 1753—1772. zilahi bíró. 1780-ban 
zilahi választó polgár, 1799-ben (id. Ferencz) itteni szenátor. 
1780—1783. (talán másik Sebess Ferencz) középszolnoki pénz-
táros." Az 1797-diki összeírásban ifj. Ferencz, mint vártelki 
íobb, pániti stb. kisebb, id. Ferencz vártelki kisebb birtokos 
fordulnak elő. Egy Ferencz 1802—1809. krasznavármegyei 
főjegyző (másutt kiadó jegyző); talán 1875-ben is élt.:i 1808-
ban Vaján nyolez antiqua, Varsolczon öt antiqua és egy nova, 
Bécsén öt antiqua és három nova jobbágytelke, Lajosnak itt 
egy adómentes lakótelke, Somlyón kettejöknek három antiqua 
jobbágytelkök volt; Lajost innen gyalogosnak írták ki. E Lajos 
1803-ban krasznavármegyei assessor, 1806-ban két lakott anti-
qua és egy lakott nova jobbágytelke volt Kémeren. Egy Zilahi 
Sebes Lajos 1781-ben Közép-Szolnokban tett homagiális es-
küt. Ifj. Ferencz 1801—1808. középszolnoki assessor, 1835 és 
1847 közt al-, majd (1848 előtt) főszolgabíró;4 1846-ban tábla-
bíró. 

Sándor bírta 1760-ban Somró-Újfalú nagy részét." 1763-
ban krasznavármegyei szolgabíró.0 

Sebess György 1778-ban zilahi szenátor, 1780-ban (Sebes) 
itteni választó polgár. Sebes György de Zilah 1781-ben, mint 
középszolnoki assessor s zilahi szenátor, van említve. 

Zilahi Sebes Dénes 1782 júl. 4-dikén aláírt egy kucsói 
részjószág továbbzálogosítását tartalmazó szerződést.7 1794-
ben krasznavármegyei al-,s 1800—1808. főszolgabíró." 

A család tagjai egyébiránt 1797-ben Diósadon, Fúrmé-
nyesen, Kelenczén, Magyar-Baksán, Oláh-Csaholyban, Oköri-
tóban, Panitban, Szécsen (Dénes), Vártelken (a már említett 
két Ferenczen kívül Mihályné Monai Mária, Sámuelné Guthi 
Sára stb.) és Zálnokon főbb, vagy kisebb birtokosok. 

1 Szgy. — 2 U. o. - :J Nagy Iván, X. k. 910. lap. — 4 U. o 115. lap 
5 Hodor K. : üoboku, 536. lap. — tí Gencsi-lt. n r 560. — 7 U. o. nr . 460 — 
s Nagy Iván, X. k. 115. 1. — 9 Gencsi-lt. nr. 580. és nr. 602. . 1806 és 1807.1 
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Sebes István de Zilah 1741-ben s 1781-ben homagiális 
esküt tett. Egy Sebes István 1812-ben középszolnoki assessor. 

Zilahi Sebes Antal 1828 körül tanácsos (Szilágy-Paniton 
szerepel).1 

Sebess Elek 1830-ban krasznavármegyei assessor, 1833 
1837. táblabíró, 1838-ban szegények szószólója, 1842-ben kir. 
tiszti ügyész. 

Miklós 1834 1835. középszolnokvármegyei esküdt, 1835 
1836. segéd-, majd rendes levéltáros, 1836- 1841. tiszteletbeli 
aljegyző, 1841-ben táblabíró, 1841 — 1847. alszolgabíró, 1842-ben 
Közép-Szolnok vármegye országgyűlési követe, 1848-ban zilahi 
tanácsos. 

József 1834 1841. középszolnoki táblabíró. 
Klotild 1854-ben a szilágysomlyói evang. reform, egyház-

nak egy aranyozott ezüst poharat adott. 
Sebess György 1859-ben nagymoni evang. reform, pap. 
S e b e s t y é n Mihály, más telkén lakó, érszentkirályi adózó 

nemest fölvették az 1797-diki összeírásba. 
Seyne i . L. Sennyei. 
Se iendi . Selendi (1469-ben Zelendi is) Antal, deákot 

ügyvédjöknek vallják 1459 szept. 15-dikén Ilosvai Gelberth 
László,2 1400 jan. 2-dikán Jakcs Péter,3 júl. 31-dikén Rátoni 
Lőrinez, Rátoni Szabó Antal meg Rátoni Bertalan és fia, 
János,4 1409 máj. 29-dikén Kusalvi (Jakcsi) György,5 aug. 
26-dikán Sándorházi Bertalan, Deésházi Pál és Kelemen meg 
utóbbi neje Dorottya, Szilágyszegi János és leánya, Zsófia, 
Menvői Gebard Demeter meg Deésházi István,6 1470-ben Kis-

w o 
dobai Kakas Máté, Kisdobai Sándor íia, András, Bakszi Barla 
és Nagydobai Gergely deák." Antalt és íiait: Fórist, Lázárt, 
Dávidot, Benedeket és Tamást 1468 febr. 12-dikén eltiltják 

1 Nagy Iván, X. k. 910. lap. — 2 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. pag. 58. 
nr. 1. — 3 U. o. p. 102. e. nr. 3. — 4 U. o. G. min. p. 98. nr . 1. 5 Dl. 36.394. 
Km. Prot . G. p 23. nr . 1. — (í Dl. 36.393. Km. Prot . F. min. p. 134. nr . 1. 
~ Dl. 36.394. Km. Prot . G. p. 42. nr . 1. 
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Sámson birtok részeinek bitorlásától Körösi László özvegye, 
Klára és fiai: János, Zsigmond, Mihály és László meg Sám-
soni István és gyermekei: László és Dorottya.1 Selendi János 
egyike azoknak, kiknek javára vizsgálatot tartottak 1483-ban 
Körösi Zsigmond ellen a Sámson birtoki Abram nevű föld 
elfoglalása miatt,2 1490-ben a) ugyancsak Körösi Zsigmond 
ellen a Sámson birtokon lefoglalt gabona tárgyában; b) Mikolai 
András ellen, a ki magánál tartott a szatmárvármegyei Tótfalu 
és (ieécz birtokokra vonatkozó iratokat.3 1549-ben Szelendi 
(1550-ben Selendi) János tövisedi jobbágyai két kapuszámnyi 
adót fizettek;4 Vasadi (Wassadi) Sellyndy János 1553-ban Som-
lyói Báthori Anna, előbb Drágfi Gáspárné, majd Báthori György 
neje és a fenti Gáspár íia, György Cseh várabeli várnagya.5 

A Seléndiek Biharból valók (1470, 1479).° Vájjon nem 
egy vele Gelendi? d 

Sel in . Schelin(?) Kiliánra és Veglai Horvát Gáspárra 
bízza Ulászló király 1495 május 5-dikén a királyi jogot a 
középszolnoki Mihályfalva és Girolt birtokokban.7 

Se lyk i István domestikust az 1671 jún. 7-dikén a Deb-
reczenben tartott ev. ref. közzsinat Vérvölgyre küldte pap-
nak,8 még ez évben Völcsökön is találjuk. 

S e l y m e s . L. Sipos. 
S e m l y é n f a l v i János, sámsoni nemest Diósadról Közép-

Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 
S e m s e i . Özv. Tárkáni Istvánné Semsei Kata, mint első 

férjétől, Becskei Györgytől született leányának, Juditnak ter-
mészetes gyámja és mások 1688. jún. 21-dikén kijelentik, 
hogy a Becski-javakból Szántó és Szilvás csak a fiúágat illetik.9 

S e n n y e i . Sennyei Mátyás 1564-ben Ferdinánd pártján 
Hadad várát védelmezi hősi leg. 

1 1)1. 36.393. Km. Prot. F. min . p. 40. nr . 3. — 2 Lelesz, B. 216. f. ann i 
1483. nr. 1. — :í U. o. D. 115. f. ann i 1490. nr . 14 — 4 Dical. — 5 Orsz. Lt. 
Km. conv. lad. 26. I. nr . 5. — « Csánki, I. k. 576. 1. — 7 Dl. 27.981. — 8 Tört. 
Tár, 1898. évf. 647—48. 1. — «> Nemz. Múz. Becski-lt. 

Dr. PETRI MOR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 2 6 
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Senyei Pongrácz 1607-ben Rákóczi Zsigmondtól a töb-
bek között Zilaht kapja.1 

Báthori Gábor Lapispataki Senney (Segney) Miklósnak 
adományozta Zilah felét. 1612—1 (523. években Miklós özve-
gyéről, Balázsdeák Borbáláról van szó.2 Leányuk Segnyei 
Borbála Károlyi Mihály özvegye. 1641.3 

Sennyei Sándor egyike volt azoknak, kiknek kuesói rész-
birtokát elfoglalta Vesselényi Pál és kiknek érdekében Beth-
len Gábor 1620 okt. 18-dikán meghagyta Bihar vármegyének, 
hogy ama részjószágokat visszafoglalván a hatalmaskodó 
Vesselényitől, adja vissza jogos birtokosaiknak.4 Sennyey Sán-
dornak plenipotentiát ad 1626-ban özv. Somlyai Szilágyi Já-
nosné. Lónyai Borbála.5 O (Sennyey) írja Szatmárról 1631 
márcz. 12-dikén Prépostváry Zsigmondnénak Béltekre, hogy 
Gyulafi fegyverkezik a császár ellen.6 

S e p s i N. András 1635 előtt görcsöni evang. reform, pap. 
Hadadon halt meg. 

Sepsi Bálint és Péter keresztúri nemeseket Közép-Szol-
nok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Szi-
lágyfő-Keresztúrról 1741-ben Sepsi Péter és György, 1781-ben 
(adózó nemesek) id. és ifj. András, György, Bálint és István 
tettek homagiális esküt. o 

Judith 1712-ben a szilágysomlyói evang. reform, egyház-
nak egy kis óntányért adott. 

A Sepsi-család tagjai 1797-ben Szilágyfő-Keresztúron 
saját telkükön lakó, adózó nemesek. 1805-ben András, meg 
fiai Zsigmond és Bálint, másik Bálint, György és fia Péter, 
János és fia János, Mihály, Pál és fia János szilágyfőkeresz-
túri nemesek homagiális esküt tettek. 

S e r e . Nemes Diosadi Sere Albert, továbbá nemes Sere 
Tamás és Mátyás azok közt voltak, kiket 1548-ban azért idéz-

1 L II. köt. 463. 1. — - U. o. 463—464. 1. és V. k. 641. 1. — :í Orsz. Lt. 
Km. conv. lad. 27. S. nr . 49. — 4 (iencsi-lt. nr . 154 egyszerű más. 5 Szgy. 
« GKG. A. fasc. XV. XVI. 
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tek meg, mert Kisdobai Székely Lázár és Mihály diósadi 
jobbágyainak terményeit Goroszlóra vitték.1 Sere Albert és 
fiai: Mátyás, Tamás és Mihály neje, illetve anyjuk. Diósadi 
Beke Anna küldésére megtámadták Szabó Márton társaságá-
ban fegyveres kézzel Székely Miklós és Mihály diósadi 
jobbágya özvegyének a házát, a melyet teljesen elpusztítottak. 
1550-ben Ferdinánd király parancsára megidézik a hatalmas-
kodókat, a kik még mindig bitorolják ama házat.2 

Sereden i . A Sándor fiai, seredeni nemesek 1341-ben, 
a mikor Dancs mestert beiktatják Bogdánháza, oláh falú bir-
tokába, mint állítólag a Valkó várához tartozó birtokba, 
több seredeni nemessel együtt tiltakozik. E Sándor a Sere-
deni János fia; testvére Mihály.3 Seredeni Tamás fia, János, 
1413-ban, Szentkeresztfalva, Felsősereden, Alsósereden, Gom-
bochpataka, krasznavármegyei birtokait 140 forinton Lo-
sonczi Bán Rád fiainak, Istvánnak és Kádnak elzálogosítja a 
kolozsmonostori konvent előtt.4 

Seres . Közép-Szolnok vármegyének 1741-diki összeírá-
sában Seres Gergelyt találjuk. János 1777-ben a zilahi ka-
landos társaság egyik elöljárója5; az 1781-diki összeírásban, 
mint zilahi alszeg-utczai gazda van említve. Samu 1848-ban 
Zilah-városi képviselő, Károly 1876-ban zilahi kapitány, azután 
polgármester. Miklós, ákosi fegyverfogható adózó nemes 1805-
ben gyalogos." 

Serédi . A fehérvármegyei Serédről vette nevét. Nálunk 
már 1503-ban feltűnik egy Seredi István (egr.), a kit beiktat-
nak a középszolnoki Szeődemeter birtokba.7 

Kétségkívül már II. István az, a kinek a nejét (Seredyné) 
Kisvárdai Klárát 1550-ben Ferdinánd király parancsára meg-
idézik. mert ezelőtt többedmagával megidéztette volt Nagv-

1 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 5. nr . 64. — - Orsz. Lt. Km. conv. lad 27 S. 
nr. 6. — 3 Dl. 3.422. — 4 Dl. 29.039. Az okirat foszlányos p a p í r r a írott, az í rás 
e lmosódot t . — 5 Tört. Tár, 1898. évf. 657. lap. — 0 Seres, másként Xyisztor-
L. Nyisztor — " Lelesz. Stat. S. 126. 

26* 
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falusi Losonczi Bánfi Miklóst, Istvánt és Györgyöt Valkó tár-
gyában, bár e vár utóbbiakat illeti meg.1 0 (egr.) és neje, 
Kisvárdai Klára 1552-ben Nagyfalusi L. Bánfi Istvánt idéztetik 
meg, a ki megtámadta előbbieknek nagyfalusi kúriáját és 
felgyújtással fenyegette.2 1553-ben L. Báníi István kötelezi 
magát, hogy Valkó-vár birtokot és összes tartozékait átadja 
ez Istvánnak és nejének, Várday Klárának és örököseiknek 
stb.-nek.3 Serédy Istvánt és Alagi Jánost (egr.) 1554-ben a 
krasznavármegyei horváti, alsó- és felső-paliczkai, alsó-báni 
részbirtokokba iktatták be.4 1559-ban özv. Nagyfalusi Serédy 
Istvánné Várday Klára és Keresztúri Dobszay István, feje-
delmi főjegyző tanúvallatást kérnek arra vonatkozólag, hogy 
a Bodon és Csiglen nevű erdők Kucsóhoz vagy Paptelkéhez 
tartoznak-e.5 1562-ben Valkó várának s a nagyfalusi kastély-
nak Serédy István az ura, a ki Ferdinánd pártján állt. Nagy-
falusi Serédi István kapitány a fejedelemtől Cscgi Domokos-
nak csögi és Perjenessy Máténak szakácsi birtokát kapja 
1570-ben,6 a birtokrészekbe ke is iktatják, de midőn a szakácsii 
birtokba akarják beiktatni, többen ellene mondanak. Ezeket a 
fejedelem elé idézik.7 1570-ben Seredi István szeődemeteri 
jobbágyait négy,8 balázsházi jobbágyait másfél kapú után rót-
ták meg adóval.9 Még ez évben meghalt, mert II. János 
király ítélőlevelében a többek közt özvegy Serédi Istvánné 
Klára van említve mint alperes Bánfi Pállal szemben a 
krasznavármegyei Valkó vár; Nagyfalu és Kraszna városok; 
Váralja, F.- és A.-Jaáz, Bagolyfalu, Fűzes, Új-Vágás, Oláh-
és Magyar-Valkó, F.- és A.-Gyümölcsénes, Elyűs, Detrehem, 
Halmosd, Bucsum, Felső- és Alsó-Kaznacs, Zovány, Bák-
pataka. Vajkfalva, Boronamező, Bogdánháza, Tótfalu, Szék, 
Túsza, Paptelke, Csízér, Bóján, Felső- és Alsó-Bán, Felső-

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. 11. 54. — 2 Lelesz, Act. an. 1552. fasc. 2. 
nr. 18. — 3 Bl. fasc. N. n r . 8. — 4 Lelesz, Stat. S. 120. — 5 Nagyv. múz . Bit -
6 U. o. — 7 U. o. — » Dical. — 9 ü . o. 
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Perje birtokok és részbirtokok meg Magyar-Kaznacs pnedium 
és ezek határjárása, kimérése s negyedrészre osztása ügyében. 
Az alperesekre úgy szállott a per, hogy Bánfi Petronella és 
Várdai Klára örökbe fogadták Bánfi Imrét.1 1573-ban özvegy 
Serédi Istvánné Várday Klára alperes ellenében be is iktatják 
Bánfi Pált Valkó-vára, Valkó, Váralja, O.-Valkó, Nagyfalu, 
mindkét Kaznacs stb. birtokokba.2 Özv. Serédi Istvánné Várdai 
Klára 1574-ben takarmányt szállíttatott Farkas Jánoshoz és 
felvilágosította őt arról, hogy Nagyfalu városban némely ház-
helyeket felosztottak maguk között Bánfi Miklós fiai, Tamás 
és György.3 

Serédi Istvánné és fia, Ferencz meg Jakcsi Mihály között 
egyenetlenség támadt a Mojgrád, Bréd és Zsákfalva között fekvő 
Durulya (Drullia) erdőt illetőleg. Ez ügyben Serédi Ferencz 
ügyvédje Borsoló János. 1572 febr. 7-dikén ezen erdőt fogott 
bírák osztják meg a peres felek között. Serédiné és íia, Fe-
rencz az erdő azon részét kapják, a mely a Gyertyános pa-
takig terjed és a mely Brédhez és Mojgrádhoz való.4 Nemes 
Serédi Ferencz egyike vala azoknak, a kik 1574-ben tiltakoz-
nak Báthori István ellen a krasznavármegyei Valkó-vára (ura-
dalom és vár) elidegenítéseért.5 Más az a nagyfalusi Serédi 
István, a ki mint felperes 1590-ben pert folytat Bánfi Pál 
fiai: Boldizsár, Gábor és László, Bánfi István fiai: Farkas és 
Kristóf, meg Bánfi Miklós fiai: Tamás és László ellen, kikre 
az említett Pál halálával szállott a per, melynek tárgya 
Valkó-vára és tartozékai: Nagyfalu és Kraszna birtokok; 
Váralja, A.- és F.-Jaáz, Bagolyfalu, Fűzes, Új-Vágás, ().- és 
M.-Valkó, A.- és F.-Gyümölcsénes, Elyűs, Detrehem, Halmosd 
stb. birtokok és részbirtokok. (E javakat Báthori Zsigmond, 
erdélyi vajda itélőlevelének erejénél fogva a Bánfi férfi-örö-
kösöknek adták.)6 1595-ben Zsigmond magyar király megbízó-

1 Bl. fasc. G. nr. 8. — 2 U. o. nr . 6. — 3 U. o. RR. nr . 30. — 4 Wl. — 
5 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 20. folio 196. — 6 Bl. fasc. G. nr. 4. 
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levele szerint Görcsöni Serédi István (de Georcheon) megálla-
píthatja a közép-szolnoki Bréd birtokának a határait Karika 
és Csiglen, bizonyos úrnő és Wesselényi Ferencz birtoka felől.1 

Georcheni Seredy Istvánt tanúnak jelölte ki Zsigmond 
fejedelem, a mikor 1596 május 28-dikán beleegyezett abba, 
hogy beiktassák Pesti Nagy Albertet Újfalu birtokba és tizen-
hat inói jobbágy telekbe.2 Serédi István vala egyike azoknak 
a fogott bíráknak, a kik tanúsították 1600 jan. 16-dikán, hogy 
Gyulafi László volt Bánfi Tamás árváinak a gyámja s hogy 
az mint ilyen minő menyegzői ajándékot adott Haraklányi 
Istvánné Bánfi Erzsébetnek.3 1609-ben nemes Seredy István 
gondnoki vallomást tesz Görcsön, Paptelek, Mojgrád (Nya-
rad) és Bréd birtokokról Palaticz János számára.4 

Annak az Istvánnak, a ki Bethlen Gábor, de különösen 
I. Rákóczi György alatt vitt szerepet s 1057-ben halt meg, 
már 1027-ben indúl meg a pályája, ekkor (Nagyfalusi Serédi 
István) Közép-Szolnok vármegye egyik alispánja.5 1629-ben, 
1030-ban Kraszna és Középszolnok vármegyék tisztje.6 Az 
1030 nov. 20-diki segesvári országgyűlésen, melyet Bethlen 
István hirdetett, Rákóczi ez István és Vetési István követei 
útján jelentette ki, hogy nem lép vissza a fejedelmi jelöltségtől7 

Mint krasznavármegyei főispán s Rákóczi György főlovász-
mestere Kusalyban 1(535 deczember 28-dikán egy kúriát kap 
adományul a fejedelemtől.8 1636-ban (Serédi István I. Rákóczi 
György lovászmestere, Kraszna vármegye főispánja) mint alá-
író szerepel az I. Rákóczi György és Bethlen István s Péter 
között létrejött kiegyezésről szóló iraton." 1. Rákóczi Györgynek 
III. Ferdinánd elleni hadjáratában tevékeny részt vett s a béke-

1 Bl. fasc. BB. nr. 29. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. n. 38. — 3 GKG. 
C. fasc. XIX. — 4 Lelesz, Prot . 51. fol. 15. an. 1609. — 5 GKG. A. fasc. XVII. 
45 Kemény János autobiograf iá ja . R u m y Károly G y ö r g y : Munumenla Ilungarica, 
II. köt. 167. 1. - 7 Szilágyi S á n d o r : Erd. Országgy. Emlékek, IX. köt. 57. 1 és 
Szilágyi Sándor : I. Rákóczy György. 178 lap — 8 Szgy. — 9 Szilágyi Sándor : 
Erd. Orszgy. Emlékek, IX. köt. 580. 1. 
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kötésnél is egyik főkövete volt.1 (Serédi István de Görchön krasz-
navármegyei főispánt, az erdélyi fejedelem főlovászmesterét és 
eonsiliariust Gyulaíi Sámuel ez évi május havában Sz.-Csehben 
kelt levelében így nevezi: Serédi István de Nagy falu.) Már 
1639 előtt követségbe járt a fényes portára (Serédi István de 
Górezón «ad fulgidam portám Ottomanicam»)2 s 1639-ben is 
követül küldte (Serédi Istvánt, Kraszna vármegye főispánját) 
Rákóczi György Konstantinápolyba a szultánnak tartozó évi 
adóval.3 Az új szultán, Ibrahim 1640 február 19-dikén fogadta 
Konstantinápolyban, ugyanez ügyben ugyancsak adóval s 
ajándékokkal küldé ismét 1641-ben a fejedelem. 1642 márcz. 
6-dikán az országgyűlés választotta portai követté Sulyok 
Istvánnal és Baksa Tamással együtt, hogy II. Rákóczi György-
nek fejedelemmé választását hírül vigyék. 1644 végén pedig, 
mint állandó főkövetet küldték a portára.4 

Bethlen Gábor és Rákóczi György fejedelmeknek tett hű-
séges szolgálatai jutalmául kapta (Seredi István de Górezón 
krasznavármegyei főispán és neje Kamuthi Katalin meg 
örökösei) Rákóczi György adományából a lázadó Nagydobai 
Spátczai Jánostól elvett ezen birtokokat: Közép-Szolnok vár-
megyében: Nagydobát az ott levő nemesi házzal és kúriával, 
Fürményest (Feörmeniest), Újlakot, Kisdobát, Sz.-Királyt, Vér-
völgyet, Nagymont, Menyőt, Leiét, Szilágyfőkeresztúrt, Zálnokot, 
Csanálost és Ököritót; Doboka vármegyében Ordögkútat és 
Pósát. A fejedelemnek 1639 okt. 25-dikén Medgyesen kelt ado-
mányozó levele és utasítása szerint a középszolnoki és doboka-
vármegyei szolgabírák és alispánok a szükséges tanuk jelenlété-
ben ez évi decz. 22. és 27. napjain iktatják be; egyszersmind 
értesítik a fejedelmet, hogy Harangi László de Sámson Nagy-
doba, Fürményes és Lele adományozásának ellentmondott.5 

1 R u m y Károly G y ö r g y : Moruimenta Hungarica, III. köt. 146. lap. 
- Szgy. — 3 Török-Magyarkori Történelmi Emlékek, V. köt. 45. 1. — 4 Szilágyi 
S á n d o r : Evd Orszgy. Emlékek, X. köt. 82. 1. — 5 Szgy. 
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István és neje Kamuthy Katharina meg fiaik: Benedek és Fe-
rencz 1641-ben Gzigányit, Vaját, a Szécsben és Vártelkén levő 
birtokrészeket, Béresét, Bajtolczot Bákóczi Györgytől 1500 
magyar forintért visszaválthatólag kapták, kikötvén a fejede-
lem, hogy, ha István halálával, ennek neje újra férjhez menne, 
ettől a férjtől való gyermekeknek nincs joguk a birtokokhoz, 
melyek Somlyói Fejérvári Miklós s neje Bavazdi Erzsébet 
halálával szálltak a fejedelemre.1 Rákóczi György erdélyi 
fejedelem 1648 október 27-dikén újólag neki (Görcsöni Se-
rédi Istvánnak, mint az ő tanácsosának s az ítélő táblája 
elnökének, Kraszna vármegye főispánjának) s feleségének 
(Kamuthi Katalinnak) és fiutódaiknak adományozta örökös 
tulajdonul ezeket, mivel István kora ifjúságától kezdve 
fontos szolgálatokat teljesített hazája s az erdélyi fejedelmek 
érdekében. Különösen sokat fáradozott a fejedelemnek csak 
nem régen elhalt édesatyja ügyeiben, mint törökországi kö-
vet. A középszolnokvármegyei Czigányi birtokot az abban 
levő nemesi kúriával együtt s a vártelki részjószágot; a ko-
lozsvármegyei rajtóczi, berczei részjószágot s a krasznavár-
megyei vajai és somlyai részjószágokat, a melyek már a Se-
rédi birtokában voltak s az azokon gyakorolt összes királyi 
jogokat, a nevezett birtokokhoz tartozó mindennemű ingót 
s ingatlant. Ha fiú utódaik nem lennének, a leáiwörökösök 
3500 forintért megtarthatják maguknak a birtokokat; ha 
pedig sem fiú-, sem leánymaradékuk nem lenne, a kiket 
végrendeletökben örökösökül megneveznek, legyenek azok 
bármilyen neműek is, a birtokok jogos tulajdonosai lehetnek 
3000 magyar forintért. IIa valamelyik erdélyi fejedelem a 
leányörökösöktől, vagy esetleg a végrendeletben megnevezett 
örökösöktől a nevezett birtokokat vissza akarná venni, köteles 
azoknak 3500, illetőleg 3000 magyar forintot fizetni, míg az 
egyenes fiúörökösöknek mindig visszaválthatlanul örökös 

1 Szgy. A fejedelem levele kelt Gyulafehérvárt . 
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birtokaik maradnak.1 1643 május 20-dikán István és Kemény 
János főkomornyik oly egyezségre léptek, hogy Serédi Kö-
vesd. Sarmaság, Nagy- és Kis-Derzsida, Majád, Gurzófalva, 
Girókuta, Szopor, Korond helységekben levő részbirtokairól 
Kemény János javára, viszont Kemény János Serédi javára 
Girókutáról és Szoporról mondott le.2 

1646-ban (Görczöni Seredi István) Lonai István ne-
jének, Sarmasághi Annának és gyermekeinek egyik gond-
noka.3 

Mint középszolnokvármegyei főispán, a mikor meg-
hallotta (1646-ban), hogy id. Gyerőmonostori Kemény János 
elfoglalta az elhalt Sarmasági György középszolnokvármegyei 
részjószágait az árván maradt gyermekektől, megfedte Ke-
ményt, hogy «mért foglalta el ilyen szegény árváktól a jószá-
got, mire ez azt felelte, hiszen ha felnőnek azok az árvák, 
kiadom az ő részöket belőle nekiek.»4 Az erdélyi rendek 
által a magyar király részére 1648 márczius 20-dikán Gyula-
fehérváron adott hitlevél aláírói között szerepel.5 1051-ben 
(Serédi István Kraszna vármegye főispánja) a Kamutiak ki-
haltával a drági várkastélyt kapta adományul." 1655-ben 
(Görcsöni Serédi István) jelen volt a Borosjenői Korda Zsig-
mondnak és nejének Fel-Egregybe történt beiktatásánál." 
Ötszáz magyar forintot kölcsönzött Gólya Györgyné Harak-
lányi Zsuzsánnának a haraklányi részjószágra. Ezen összegért 
1656 október 19-dikén Gólyáné átbocsátja az említett rész-
jószágot Istvánnak (Görczöni Serédi István) és nejének, Kamuti 
Katának.8 

1657-ben (Serédi István Közép-Szolnok és Kraszna vár-
megyék főispánja) egyike azoknak, kiket Bákóczi György 
fejedelem hadakozásai miatt való távollétében (lengyelországi 

1 Szgy. — - U. o. — 3 U. o. — 4 U. o. — 5 Szilágyi S á n d o r : Erd. Orszgy. 
Emlékek. X. köt. 491. 1. — 6 Hazánk és Külföld, 1868. évi 21. sz. — 7 Szgy. — 
8 Orsz. Lt. Km. conv. fasc. S. nr. 4., 27. fiók. 
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hadjáratáról van szó) nejének és Zsigmond fiának gondvise-
lésével s az ország ügyeinek intézésével megbizott. 1657 ele-
jén Rhédey Ferenczczel s Barcsay Ákossal együtt helytartó.1 

Kemény János a következőket mondja róla: «Serédi István, 
ki nekem jó akaróm vala ugyan színnel, de realiter senkihez 
sem sincerus, s nem is volt világon oly barátja, kit mindjárt 
lerágalmazni kész nem lett volna, nem hogy egyebeket, de 
a fejedelmet, maga háza népét s a mi nagyobb, maga religió-
ját leszólotta; ezt ugyan már tudva tartotta az udvar s össze-
beszélve egymást mindjárt leszólottuk, a fejedelmek is jól 
tudták, mindazonáltal mégis nagy kedvessége volt, mert igen 
udvari beszédes és játékos ember vala.»2 

1705-ben is van szó egy Istvánról, a ki Péterrel együtt 
fordul elő Közép-Szolnok vármegye adólajstromában. 

I. Gáspár I. Ferdinánd hű embere, a ki 1542-ben Erdély 
püspöke, 1553-ban halt meg. 1540 máj. 25-dikén Somlyói 
Báthori Endre és Török Bálint megszállván Fogarast, Majláth 
Istvánt felszólították annak feladására. Ez azonban segélyt 
remélvén Ferdinándtól, nem adá fel azt János király részére 
és Gáspárhoz küldé egyik meghitt emberét segítségért.3 

II. Gáspár zászlós úr, 1563-ban Miksa király megkoro-
náztatásán volt jelen. 1570 nov. 4-dikén János Zsigmond fe-
jedelem néhai Perjenessv Máté szakácsii birtokát Serédi Gás-
párnak, a Nagyfaluban levő fejedelmi hadak kapitányának 
ajándékozta, de a beiktatásnak többen ellentmondtak, kiket 
a fejedelem elé idéztek.4 

István s Kamuthi Katalin íia Benedek (1647),5 talán ő 
Kraszna főispánja 1659-ben, s a Wesselényi-féle összeesküvés 
részese, 1671-ben kegyelmet nyert. 1670-ben Közép-Szolnok 
vármegye főispánja; képviseli Szatmárt az 1670 január 

1 Szgy. — 2 Kemény János autobiograf iá ja . (Rumy Károly G y ö r g y : 
Monumenta Iíungarica, III. k. 101. 1.) — 3 Horváth Mihály: Utyeszenich Frálei 
György élete. (Történelmi Zsebkönyv. 180., 182. lap.) — 4 Nagyv. múz. Bit. 
5 A görcsöni róm. kath. egyházba falazott kőlap. 
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24-dikén a bécsi kormány tilalma daczára megtartott kassai 
konventen.1 Haraklány helységnél vámszedési joga, illetve 
vámhelye volt, mit Apafi Mihály fejedelem 1679 aug. 6-dikán 
kelt levelében megerősít.2 

Már talán másik lesz az a Benedek, a kinek a görcsöni 
udvarbírája, Czigányi Nagy Márton 1681-ben a vártelki közös 
erdőn hizlalta disznait, jóllehet tiltakoztak ellene.8 Benedek, 
szolnokvármegyei alispánt 1685-ben alispántársával, Olasz 
Ferenczczel együtt a gyulafehérvári rendek kraszna- és közép-
szolnokvármegyei inquisitorul («az sodomia-élet gyakorlók 
ellen») küldik ki.4 Benedek partiumbeli jószágai dézmáját ez évi 
júl. 18-dikán az erdélyi rendek gyulafej érvári gyűlése elengedi, 
«míg az fennforgó állapotok csendesednek.»5 1688-ban (Gör-
csöni Serédi Benedek) mint Közép-Szolnok vármegye főis-
pánja, az erdélyi királyi tábla ülnöke jelen volt a fehérvári 
országgyűlésen.® 1696-ban (Görcsöni Serédi Benedek közép-
szolnoki főispán) két papteleki és egy görcsöni jobbágya jót-
állanak Szécsi Guthi Farkasnak egy jobbágyáért összesen 40 
frtigv 1697-ben (Seredj) Görcsönből ír leveleket Guthi Farkas-
nak, az ő kedves sógorának, egy alkalommal valamely pénz 
visszatérítését helyezi kilátásba;8 majd (deczember havában) 
hívja Guthy Farkast magához valamely dolog megbeszélé-
sére.9 1697-ben és 1699-ben is (Serédi Benedek) középszol-
noki főispán.10 

Seredv Dorottya Horvát Mihályné jobbágyát, Nagy Am-
brust meg Seredv Erzsébet jobbágyait (Balogh Pétert, Bakos 
Tamást és Sidó Andrást), mint szomszédokat idézték meg, a 
mikor Báthori Zs. fejedelem 1588 máj. 18-diki parancsára be 
akarták iktatni Fajdasi Horvát Gábort és nejét, Zetheni Né-

1 Pau le r Gyula : Wesselényi Ferencz és társainak összeesküvése 166í 1671. 
I. k. 305. 1. — 2 Szgy. — 3 Orsz. Lt. ügyv. u táni iratok 29—105. — 4 Alvinczi 
Péter Okmlára, I. köt. 18. 1. — 5 U. o. 20. 1. — 6 Szgy. — " U. o. és a Nagyv. 
múz . Bl. (1(396. má rcz iu s 24.) — 8 Szgy. — !> U. o. — 10 Orsz. Lt. Km. conv. 
fasc B. nr. 47.; 26 fiók és Szgy. 
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nieti Zsófiát Peér, Ete, Szeődemeter, Csány és Szopor birto-
kokba.1 

Péter 1656 oktober 19-dikén tűnik elénk először, a 
kinek eladja a haraklányi részjószágát Haraklányi Zsuzsánna 
ötszáz magyar írtért.2 1697-ben a görcsöni evang. reform, 
egyháznak egy aranyozott ezüsttányért adott. 1701-ben báró 
(de Nagyfalu), a kinek I. Leopold király ez évi április 19-dikén 
néhány doboka-, torda-, középszolnok-, kolozs- és kraszna-
vármegyei birtokot adományoz, minden hozzájuk tartozóval 
és a bennük gyakorolt királyi jogokkal együtt, úgy, hogy azokat 
első sorban a fiú gyermekei örököljék majd, de ha azok nem 
lennének, épúgy örökölhetik a leánygyermekek is. Megrendeli 
ezért a király az illető vármegyék alispánjainak, bíráinak, al-
szolgabíráinak, esküdteinek, assessorainak s a tőle ez ügyben 
kiküldött erdélyi kir. táblai esküdteknek, jegyzőknek, hogy 
küldjenek ki maguk közül kettőt az illető birtokok határai-
nak feljárására, megállapítására s törvényesen adják át az új 
birtokosuknak. Ha esetleg valaki ellentmondana az átadásnak, 
vegyék jegyzőkönyvre s a mikor az egész eljárásukról jelen-
tést tesznek, azoknak a neveit is terjeszszék fel. Az adomá-
nyozott birtokok között vannak Középszolnok vármegyéből : 
Haraklány, a vártelki birtokrész, minthogy birtokosuknak, a 
nemes Haraklányi Miklósnak (de Haraklyán) nincsen utóda; 
Fürményes birtokrész a néhai Spáczav Mihály és János (de 
Nagy-Doba) nemesek magtalansága következtében; úgyszintén 
Czigányi és Kusaly. Kraszna vármegyéből: Vaja és Somosi 
praediumok. Az említett vármegyékben levő birtokokat mint 
az oklevél szól — annál is inkább adományozta a király, mert 
e vármegyékben ősidőktől fogva már az őseinek is volt birtoka 
s itt úgy Serédi Péter, mint testvérei ekkor is birtokosok vol-
tak;' Közép-Szolnok vármegye 1705-ben — mint már mon-
dók -— Pétert is fölvette adóösszeírásába, még pedig ő meg 

1 Orsz. Lt Km. conv . lad. 34. E . nr. 15. — 2 Szgy. — 3 U. o. 
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István egy lovas zsoldost tartozott kiállítani; szükség szerint 
pénzzel adóztak.1 1707 január 17-dikén br. Serédi Péternek 
(valószínűleg Haraklány) birtokba iktatása ellen tiltakozik 
Gólya György a maga és édes anyja, Haraklányi Zsuzsánna 
nevében.2 

Serédi Zsófiának, (a Csíkszentkirályi Andrásy István br. 
kuruez-generális felesége) a középszolnokvármegyei Sarmasá-
gon 1702-ben van egy Barla Lőrincz nevű jobbágya, a ki 
előbb hidvégi lakos volt.:! 

Zsófia, az 1059-diki krasznai főispán, Benedek leánya, 
előbb Bhédey Ferencznek volt a második felesége; Jókai 
A lőcsei fehér asszony cz. regényében szerepelteti. 

Közelebbi adatok híján el nem dönthetjük, hogy mely 
családtagokat illetik az alábbi adatok : 

1634 júniusában Serédi haraklányi jobbágyai vállaltak 
kezességet Haraklányi István és neje meg leányuk haraklányi 
jobbágyáért.4 

1075 júl. 25-dikén megállapítják, hogy a többek között 
Serédi mit bír Vaja puszta faluhelyen.3 

1090 aug. 24-dike előtt Serédi uram tiltakozott Szilágyfő-
Keresztúron Oláh Márton bizonyos birtoka ügyében.0 

1701 július 20-dikán gróf Bánffy György, erdélyi guber-
nátor rendeli Középszolnok rendeinek, hogy a Serédiek kö-
zött megosztott ingóságok, szántóföldek és kaszálók valóságos 
listáját adja ki a vármegye azoknak kérésére.7 

A család utolsó fiága Görcsöni Serédi Ferenczczel halt 
ki. A birtokok aztán: Görcsön, Bréd, Mojgrád, Paptelke, 
Csompasz, Vártelek, Bercse, Rajtolcz, Vaja a kir. fiskusra 
szállottak s így kapta azokat az Andrássy-család.8 

A Serédiek czímere (három nvílvessző, melveket e<>v fél-

1 Szgy. — 2 U. o. — : : U. o. — 4 U. o. — 5 Orsz. Lt. Ügyvédek utáni 
iratok 29—105. — (í Tört. Tár, 1898. évf. 541. 1. — 7 Felnyi tot ta a rendele te t 
Gúthi Fa rkas alispán. iSzv. lt.) — s Az er re vonatkozó eredeti oklevelek Szgy. 
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kar átmarkolva tart) a görcsöm róm. kath. templom bejára-
tánál látható, a hova a régi kastélyból falazták be. Ama kas-
télyt Nagyfalusi Serédi István s neje Kamuthi Katalin 1647-ben 
építtették. 

Ser leg i . L. Kandel. 
S e r p e György előfordul a nemesi fölkelésben való rész-

vételre 1805-ben összeírt, örménvesi szabadosok között. 
Siez. Baksai. L. a ferményesi Óz családnál.1  

Siege l Ferencz 1814-ben krasznavármegyei sebész. 
Sike . Syke Balázs (Horváton) egyike azoknak, a kiket 

1450 febr. 7-dikén ügyvédjeiknek vallottak Dobai György és 
Horváti György.2 

Siko lya . Keresztúri.'1 Néhai Fürménvesi Nagy Fábián 
leánya Ágnes özv. Kerezthvri Svkola Albertné 1461 jún. 12-di-
kén Székely Istvánnak a középszolnoki kis- és nagydobai s 
krasznavármegyei bürgezdi javaiból jegyajándéka s nász-
hozományára nézve kielégíttetvén, Székely Tamásnak mene-
déket vall.4 

Sykala Jánost királyi emberül jelölte ki János király, a 
mikor 1535-ben meghagyta, hogy iktassák be Dobai Antalt 
Nagy-Doha, Nyírmon és Szent-Király birtokokba.5 

Nemes Keresztúri Sikolya Gergely egyike azon keresz-
túri nemeseknek, a kiket 1545-ben Keresztúri Dobszay János 
megint egy keresztúri rétjének letaposása és egy szántóföld-
jének felszántása miatt.6 

Kerezthwri Sykolya Pétert 1547-ben tanúnak jelölte ki 
Ferdinánd király, a mikor meghagyta, hogy Vicsa birtokba 
iktassák be Paladinics Jánost." E Péter 1549-ben Ferdinánd 
előtt ki akarja váltani Keresztúri Lőrincz presbyter menyői 
birtokrészét, a mely most Deésházi Lajos kezén van. 

1 Csánki, I. k. 576. 1. — - Dl. 36,391. Km. Prot. C. min. p. 104. nr . 7. 
:t Csánki, I. k. 576. 1. — 4 Dl. 36,392. Km. Prot . E. min. pap. 114 nr. 4. -
5 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. I). nr. 5..— H Lelesz, Act. an. 1545 nr 37. 
~ Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. V. n r 3 
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Ferdinánd parancsára a konvent megidézi Deésházit.1 Az 
országbíró Kereszt úrról és Nagydobéról Kerezthwri Sykolya 
Pétert is kijelölte ekkor királyi emberül, a mikor meghagyta 
a kolozsmonostori konventnek, hogy Haraklányi Miklós javára 
Vártelkén és Nyírsiden helyszíni vizsgálatot tartson özv. Vajai 
Borzási György né Borbála és fia Miklós ellen'2 és hozzon íté-
letet e Haraklányi érdekében a nevezett Borzásiakkal szem-
ben, kik elfoglaltak és kiirtottak egy Haraklányhoz tartozó 
földrészt.3 Sykolya Péter nemes (de Keresztúr) 1550-ben, a 
mikor a néhai Désházi Kelemen középszolnokvármegyei bir-
tokrészeit osztják fel örökösei között, mint szomszédos bir-
tokos, jelen van Keresztúron.4 

Sikolia György egyike azoknak, a kik ellen pert folyta-
tott Dobszai János a keresztúri közös területek megosztása 
tárgyában. 1560-ban II. János király meghagyja Közép-Szol-
nok vármegye közgyűlésének, hogy ezt az ügyet újból tár-
gyalja.'5 

Az Újlakról származó Sikolya László leányáról, Erzsébet-
ről 1612-ben, 1646 decz. 6-dikán és 1689 január 3-dikán kelt 
oklevelekben, mint Bartos (Barthor?) András nejéről van szó.'' 
László 1629 decz. 8-dikán középszolnoki hites törvényszéki 
bíró.7 

Judit a Rátonyi Mihály neje volt 1655 máj. 18. 1687.8 

Az imént említett Bartos András és Sikolya Erzsébet 
gyermekét is Sikolya Lászlónak hívták. 1089 január 3-dikán 
Ákoson kelt levél szerint Lengyel András, középszolnokvár-
megyei szolgabíró és Balázsházy Sámuel, hites assessor tanú-
vallatást tartottak arra nézve, hogy hívták Csikóivá László 
atyját és miért hívják őt most Sikolyának. A tanúk azt vall-
ják, hogy Sikolya László atyját Bartos Andrásnak hívták és 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 35. — 2 U. o. lad 26. FI. nr . 1. — 
a ü . o. B. nr. 60. — 4 Szgy. 5 Gencsi-lt. nr. 920 — 6 Nagyv. Múz. Bit. e. 
7 U. o. — s U. o. 
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Újlakról származott Sándorházy Istvánhoz s ez szerezte meg 
neki az id. Sikolya László leányát és így a most élő Sikolya 
László az anyjáról viseli a Sikolya nevet.1 László 1690 ápr. 
3-dika előtt egy jószágot bírt id. Ákosi Pap Istvánnal és Kovács 
Jánossal.2 Júl. 7-dikén az ő (Sikolya László) két ákosi jobbá-
gyát elveszik Bartos Lászlótól és Ákosi Pap Istvánnak adják.3 

1690 ápr. 3-dikán az István jobbágyai tanúskodnak Ákoson 
id. Ákosi Pap István maradékai javára tartott tanúvallatásnál.4 

Sikoja (Sikolya) László és János 1763 szept. 5-dikén Kö-
zépszolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kapnak. Áko-
son bírt a család.5 

Sikos . Síkos György királydaróczi nemest Közép-Szol-
nok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 1781-
ben István, lelei nemes, meg János, szilágyfőkeresztúri adózó 
nemes, tettek homagiális esküt. 1797-ben Mihály Leiében, 
István Szilágyfő-Keresztúron saját telkén, János ez utóbbi 
helyt más telkén lakó adózó nemesek. 1805-ben Ferencz 
és Mihály a nemesi fölkelésben való részvételre összeírt, lelei 
szabadosok között fordúlnak elő. István és János szilágyfő-
keresztúri nemesek homagiális esküt tettek. 

Si ló . Silo másként Szabó Dániel a tizenhatodik szá-
zadban (?) az ilosvai és lompérti javakon osztozkodik Ilosvai 
Jánossal és Mihályival.0 

Silló Bertalan 1801-ben zilahi bíró. 
S i m á i Gergely 1707-ben középszolnoki assessor.7 

S i m á n d i . Simándy nemesek 1837-ben Bodján,8 Felső-
kékesnyárlón.;> Pósán10 és Szentgyörgyön birtokosok.11 

Simándi Lajos (meghalt 1856-ban) Ördögkúton lakott, neje 
Palkó Zsuzsi jogán ötven jobbágyot bírt a Meszes alatt.12 Petki 
Simándi Lajos. L. Lázár, Csíktaplóczai. 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 U. o. — 3 U. o. — 4 U. o. — 5 V. Test. 08. 1. -
K Gencsi-lt. nr . 174. egyszerű más. és u. o. nr. 149. — 7 Gencsi-lt. nr. 185. 
8 Hodor K. : Doboka, 522 1. — 9 U. o. 531. 1. — 1 0 D. o. 523 lap. — 11 ü . o. 
519. 1. — 1 2 N a g y Iván, X. 913. 
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Sí n i e r József 1790-ben somlyai adózó. (Talán Simor.) 
S i m o k a . 1808-ban Detrehemben egynegyed antiqua job-

bágytelke volt Tivadar (Togyer) adómentes nemesnek, a kit 
Kraszna vármegye gyalogosnak írt ki, de nincs neki sem kön-
töse, sem fegyvere. 

S i m o n . Kisdobai. Svmon Ferencz és György azok kö-
zölt vannak, a kik 1471 ápr. 18-dikán Kis-Doba birtokrészei, 
bizonyos gyümölcsös és ezekről szóló oklevelek tárgyában 
kiegyeztek Török Istvánnal, Albertfi Péterrel, Deésházi Már-
tonnal, néhai Kisdobai László fiával, Domonkossal, Kisdobai 
Imre fiának, Jánosnak fiaival: Mátéval, Lukácscsal és Balázs-
zsal, Deésházi Istvánnal. Deésházi Balázs fiával: Benedekkel 
meg Kisdobai László fiával: Balázszsal.1 

Simon Domokos 1481-ben tanúskodik a Kárásztelek és 
Kémer között történt rablógyilkosság ügyében.2 

Nagy Moni Simon Mihály azok között van, a kiket 1546-ban 
Szilágyszegi László, Dohai Pál meg Menyői Bamocsa Imre és 
Lőrincz megintenek nagymoni puszta jobbágytelkek vissza-
bocsátására.:í 

A 'agy Simon István 1623-ban előfordul Adi Istvánnak 
Diósadon kelt végrendeletében, a ki földet zálogosított tőle.4 

Simon Deák, zsibói nemest Udvarhelyről Közép-Szolnok 
vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. OK/ 

Segesvári Simon István 1741-ben középszolnoki assessor. 
Simon József 1773 és 1792 közt lelei, 1788-ban récsei, 

1792-ben magyargoroszlói evang. reform, pap. 
János 1781-ben zilahi alszeg-utczai gazda. 
Nemes Simon Mihály 1790-ben somlyai adózó. 
Az 1797-diki összeírás Mihály szilágyszegi saját, Ferencz 

más telkén lakó adózó nemest, János tasnádi urasági kulcsárt, 
Simon, királvdaróczi zsidót említi. 1805-ben Farkast lovas-

1 1)1. 3 6 , 3 9 3 . K m . P r o t . F . m i n . pac j . 8 2 . n r . 2 — 2 1)1. 29 .537 . — a L e l e s z , 
A c t . a n . 1546. f a s c . 1. n r . 33. — 4 S z g y . 

Dr. PF.TIU MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI 27 
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nak vették föl a menyői fegyverfogható adómentes nemesek 
közé, 

Simon Péter 1809-ben középszolnoki assessor, György 
1819—1820. somlyai elöljáró. 

Simon nemes 1837-ben birtokos Pósán.1 

S i m o n f i . A Simon fiait: Lőrinczet és Jánost s e Lőrincz-
nek a íiát, Pált 1374-ben a váradi káptalan előtt bevádolja a 
Szakácsi Erdélyi Gergely fia, Jakab, hogy többed magával az 
ő Kegye, Szakácsi és Gyúró nevű birtokai területén földet és 
telket foglaltak és határjeleket állítottak fel.2 

Simonfi Ferencz 1781-ben zilahi, kraszna-utczai lakos. 
Simonfi György de Kibéd 1781-ben homagiális esküt 

tett Közép-Szolnokban. Nemes Simonffi György 1797-ben kö-
vesdi urasági tiszttartó, kétségkívül ugyanő ököritói kisebb 
birtokos. 

S i m o n i Farkas 1797-ben Nyirmonban főbb, Vártelken 
kisebb birtokos. — Talán ő 1818-ban középszolnoki árva-
széki bíró. 

S i m o r Gáspárné, János és László 1847-ben és 1848-ban 
somlyai nemesek. 

S i n k a é s S i n k a i . Zeudemeteri Synchai Péter mester, 
szolnokvármegyei nemes, 1388-ban tanúskodik a mellett, hogy 
Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza nem Kővárhoz, hanem 
Aranyos várához tartoznak.3 Talán ugyancsak Sinkai az a 
Zewdemeteri Péter, a kinek íiai Jakab és István, valamint 
Almusi (Almosdi?) Péter fiai János és László kérésére 1389 
jan. 28-dikán a szolnokvármegyei Szeődemeter birtokban min-
den csütörtökön vásárt engedélyez Mária királynő.4 

A Synka íiát, Pétert is bevádolja a váradi káptalan előtt 
1374-ben a Szakácsi Erdélyi Gergely fia, Jakab, hogy több 
mással együtt az ő Kegye, Szakácsi és Gyúró nevű birtokai 

1 Hodor K. : Doboka, 523. 1. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — Wl. — 4 Dl. 
30.737. 
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területén erőszakosan jószágot foglalt el és határjeleket állí-
tott fel.1 

Sinka Jánost 1577-ben meginti Szintai Boldizsár két ilos-
vai jobbágytelek kibocsátására, jóllehet ezek örökre idegenít-
vék el.2 A Sirikai János ellen indított eme perben Kraszna 
vármegye 1578-ban hozott határozatot.3 

Sinka Ursz János, ákosi nemes, 1781-ben homagiális es-
küt tett. 

Sinka Jánosné 1797-ben Gyöngyön kisebb birtokos, Áko-
son saját telkén lakó egyházi adómentes nemes. — József, 
szakácsii fegyverfogható adózó nemes 1805-ben gyalogos. 

S i n o r Gáspár 1724-ben és 1726-ban somlvai elüljáró. 
Másik Gáspárnak, a kit gyalogosnak írt ki Kraszna vármegye, 
1808-ban egy nova jobbágytelke volt Somlyón. Talán egy 
Simorral. 

Sipos . Varsolczról a többek között Sypos András bírót 
és Sypos Jánost is maguk mellé vették özv. Vajai Borzási 
Györgyné Borbála és íia, Miklós, a mikor elfoglaltak és be-
vetettek Haraklányi Miklós Vártelek birtokán és nyirsidi bir-
tokrészén tizennyolcz hold szántót. Ez ellen 1549-ben panaszt 
emel Haraklányi nevében Horváti Peres Gáspár, mire az 
országbíró helyszíni vizsgálatot parancsol.4 

1646 ápr. 11-dikén Kereki András eladja azon Ilosvai 
Sípos András-féle telket, melyet Kereki Annától és Magdol-
nától kapott a lompérti részbirtokáért, száz forint örök áron 
Petkes Istvánné Kereki Annának.5 

Sipos Mihály 1702-ben zilahi bíró. 
Sípos Jánosné Selymes Ilona 1711 máj. 23-dikán az ákosi 

evang. reform, egyháznak egy terítőt ajándékozott. 
Sipos Ádám de Cserfáivá 1781-ben Közép-Szolnokban 

tett homagiális esküt. Bizonyára az a Sipos Ádám, a ki 1791 — 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 Gencsi-li. nr . 838. — 3 U. o nr. 839. — 4 Orsz. 
Lt. Km. conv. lad 26. H. nr. 1. — 5 Gencsi-lt. nr . 1307. 
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1803. középszolnoki assessor. 1797-ben sámsoni kisebb birto-
kos. András 1781-ben, 1797-ben királydaróczi saját telkén 
lakó egyházi adómentes nemes. Ádámot, továbbá Józsefet 
és Dávidot lovasoknak vették föl a sámsoni fegyverfogható 
adómentes nemesek 1805-diki névsorába, homagiális esküt is 
tettek. 

Péter Paptelken volt birtokos.1 

Sipos György, magyarcsaholyi nemes, 1781-ben homa-
giális esküt tett. Egy Sípos György 1817 1821. zilahi esküdt, 
Sámuel 1834-ben krasznavármegyei assessor, Károly hadad-
nádasdi jelenlegi evang. reform, pap. 

Sirák István 1790-ben somlyai adózó. 
S i r á k i . 1492 május 26-dikán Sólyomkői (Solvomkewi) 

Syraki Mátyás zálogba vette Zsombori Pétertől Rákos falut.2 

S i s k a György 1797-ben más telkén lakó és érmindszenti 
adózó nemes. 1805-ben Siska Tivadar (Togyer, harminczhat 
éves), mindszenti adózó nemes előfordúl a fegyverfoghatók 
névsorában. Homagiális esküt is tett. 

S l e m János 1797-ben más telkén lakó, szakácsii adózó 
nemes. 

S léz ia i . Slesiai Gergely 1519 1520. tasnádi vikárius.11 

S m a r a g d , szolnoki ispán. A Váradi Regestrumban 
találjuk.4 

S m e r e s á n y i Mátyás 1823-ban somlyai elüljáró. 
Smidt . Zilahon szerepelnek. 1752 ápr. 19-dikén Schmidt 

Antal, harminczados beiktatja Eöszi Ferencz plébánost. Smidt 
Antal Vincze 1753-ban, Antal 1708 1778., Károly 1776-ban 
zilahi szenátorok. Károly 1780-ban választó polgár. A zilahi 
harminczados Antal fia: Schmidt Antal de Ehrenberg 1770 
márcz. 13-dikán Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyít-
ványt kap.5 

1 Nagy Iván. X. k. 220. ]. — - Dl. 36.398. Km. Prot. M. min. p. 65. nr. 2. -
3 Bunyi ta i : Schematismus, 376.-377. 1..— 4 V. 11 148., 253., 267., 286 ,375. — 
5 V. Test. 152., 286. 1. . . 
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Schmidt Károly de Ehrenberg 1781-ben középszolnoki 
assessor és zilahi szenátor. Schmidt Antal 1802—1842. közép-
szolnokvármegyei sebész (a fölmentett Zoványi helyett; 1809-
ben insurrectionalis főorvos). — Egy Antal 1813 1810. zilahi 
esküdt. 

S m u e z e r . S Mutzer Fülöp, szilágyfőkeresztúri nemes 
1805-ben homagiális esküt lelt. 

Sohi'i. L. Zsobri. 
Sofron . Sofron Andre, szélszegi nemes 1781-ben homa-

giális esküt tett. 1805-ben Sofrona Ursz az alsószivágyi szaba-
dosok, Sofron André az adómentességet nem élvező szélszegi 
szabad állapotú lakosok között fordúlnak elő. 

Sok los . L. Ispán. 
S o l y m o s i Sámuel 1734-ben monói evang. reform, pap; 

«kiment, más vallásra általállván». 
Solymosi István de Doba 1781-ben homagiális esküt tett. 

Egy Solymosi István 1781-ben zilahi, alszeg-utczai gazda. 
1808-ban Magyar-Goroszlóról gr. Bánfi György taksását, 

Sojmosi József adómentes nemest gyalogosnak írta ki Kraszna 
vármegye; e nemesnek se köntöse se fegyvere nincsen. 

S o m a i . Somay Péter 1495 február 23-dikán a közép-
szolnoki Fürményes birtokát Fürményesi Bakó Benedeknek 
zálogba veti.1 

E Péter leszármazása: 

Fermenyes i f Gyergfy János 
Erzsébet 

Fermenyesi f Somay Balázs 
Péter deák 

Somai Sándornak 1800-ban egy adómentes lakótelke, 
nyolcz lakott antiqua és öt lakott nova jobbágytelke volt 
Kémeren. 

Pál 1820-ban kraszna vármegyei assessor. O w 

1 Dl 36.398. Km. Prot . M. min. p. 212. nr . 2 
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Somai nemes bírja 1837-ben Tihót Csáky- és Nádudvary-
jogon.1 

S o m i . Gáspár a Meszesentúli vidéken szerepelt. 1526 
márcz. 1-seje előtt Zsombori Péter és Benedek neki zálogo-
sították el a borzovai birtokukat, a melyet utóbbi Drágfi 
Jánosnak vetett zálogba. A nevezett Somi neje Perényi Mar-
git, ettől született leánya Anna.2 

Somi Mihály, szilágyszécsi lakos, 1659-ben nemes sze-
mély.'5 

S o m l y a . Somlya Péter, Miklós, Blága, Gyurka szántói 
nemesek 1781-ben homagiális esküt tettek. 1790-ben Közép-
Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte előbbi adómen-
tességébe a tasnádszántói Somja-családot, a melyet adómentes 
nemességből elmarasztalás nélkül adóztattak volt meg. Somja 
János és ifjú János 1797-ben Tasnád-Szántón más telkén lakó 
egyházi adómentes nemesek. — 1805-ben Somija János (50 
éves), ifjú János (32 éves), Flora (Flóris? 20 éves) és Blága 
(50 éves), tasnádszántói, Gergely (32 éves), balázsházi, Somja 
László (45 éves) és István (Stéfán, 30 éves), hatvani adózó ne-
mesek előfordulnak a fegyverfoghatók névsorában; egyik Já-
nos és Gergely homagiális esküt is tett. 

Minden bizonynyal ehhez a családhoz s nem a Somlyai-
hoz tartoznak: Szántai Somjai János, Elek és Péter, a kik 
Közép-Szolnok vármegyének 1781-diki homagiális összeírásá-
ban fordúlnak elő, továbbá az 1797- s 1805-diki összeírásban 
említettek: 1797-ben Somjai László érhatvani saját telkén lakó 
egyházi adómentes, Somlyai Zsigmond ákosi más telkén lakó 
adózó nemes. — 1805-ben Somjai Zsigmondot gyalogosnak 
vették föl az ákosi fegyverfogható adózó nemesek névsorába, 
ő s kívüle még: Somlyai István (Stefán) és László, hatvani. 
N.? Somjai Zsigmond, ákosi, Somllyai Flora (Flóris), tasnád-
szántói nemesek homagiális esküt tettek. 

1 H o d o r K.: Doboka, 551. 1. — 2 Orsz Lt. Km Prot. p. 290. nr. 1. — ü Szgy. 
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S o m l y a i Miklós egyike azoknak, a kik elfoglalták a 
nagyváradi káptalan biharvármegyei Kárásztelek (Kálóztelek) 
birtokát, a mely ügyben 1477 nov. 30-dikán ítéletet hoztak.1 

Somlyai Mihály, mint a részek követe szerepel az erdélyi 
országgyűlésből az egyezkedési kísérletek megújítására 1540-
ban Ferdinándhoz küldött követek között.2 

1572 febr. 7-dikén Somliai Tamás, deák, számvevő jelen 
van, mint fogott bíró, a mikor megosztják a Durulya (Drullia) 
erdőt Serédi Istvánné és fia, Ferencz meg Jakcsi Mihály között.3 

Mogyorói L. Bánfi Pál fia Gábor pert indított 1580-ban 
testvére Boldizsár, mint Bánfi László és Péter törvényes örö-
köse és Bánfi Zsuzsa gyámja meg Somlai György (director 
fiscalis), Bánfi László és Péter végrendeletének védője, mint 
alperesek ellen a krasznavármegyei Nagyfalu s az ottani kú-
ria, továbbá Zovány, M.-Valkó, Elyűs, Halmosd, Detrehem, 
Új-Vágás, A.- és F.-Jaáz, mindkét Kaznacs, A.- és F.-Gyümöl-
csénes, Bagolyfalú, Bucsum, Paptelke, Oláh-Valkó, Bogdán-
háza, Felső- és Alsó-Bán, Túsza, Rákpatak, Szék, Borona-
mező, mindkét Perje, Bóján, Csízér, Fűzes, Vajkfalva, Tót-
falú, Bánháza és más, doboka-, kolozs- és tordavármegyei 
birtokokért.4 

Somlyói János és anyja, Somlyói Istvánné 1031 aug. 
28-dikán ezüst marháikat négyszáz forintban zálogba vetették 
Préposvári Zsigmondné Szécsy Katának, azokat a bélteki kas-
télyból vették magukhoz, a mint középszolnokvármegyei hites 
személyek igazolják: Balázsházi László, Közép-Szolnok vár-
megyének alispánja, Balázsházi Péter, assessor.5 

1646-ban Bánfi Péterné Somlyai Krisztina halála után 
Bánfi Mihály fiai, Zsigmond, György és Dénes megosztozkod-
nak Nagyíalu, M.-Valkó, Zovány, F.- és A.-Bán stb. birtokokon.6 

1 1)1. 29.005. — 2 Szilágyi S á n d o r : Erd. Országgyűlési Emlékek. I. köt . 
212. lap. — a \Y1. _ 4 Bl. fasc. G. nr . 2. — 5 GKG. G. fasc. X X I - XXIV. — 

Rákóczi György bizonyságlevele á t i ra tban. Bl. fasc. YY. nr. 4. és osz tozkodó 
levél. Bl. fasc K. nr. 16. 



4 2 4 SOMODI. SOMOGYI. 

Somlyai Sámuel 1781-ben zilahi, alszeg-utczai gazda. 
S o m o d i . Somodi András, somlyai udvarbíró (a somlyai 

Vár provisora) II. Rákóczy Györgytől nyert nemességet 1653 
okt. 9-dikén szolgálatainak méltánylásául. Somodi András, 
somlvai udvarbíró 1658 tájt a krasznai Cseres erdőt tilalom 
alá fogta.1 András felesége Ágoston Erzsébet; három fiók 
volt: János, István és András." 

István és János lelei nemeseket Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 1741-ben Somodi 
László de Lele, továbbá Leiében Somodi Márton és Ferencz, 
1781-ben Ferencz és János meg Somogyi Sámuel nemesek 
tettek homagiális esküt. 1797-ben Leiében a Somodi-család 
tagjai saját telkükön lakó adózó nemesek, a honnan 1805-ben 
Ferencz, István, József, László, Sámuel és Zsigmond fordúl-
nak elő a nemesi fölkelésre összeírt adózó nemesek közt. 

Somodi István és neje, Tyúkodi Zsófia 1733 ápr. 26-dikán 
Genesi Istvánnal és Györgygyei egy ilosvai és egy lompérti 
jobbágytelek tárgyában egyeznek meg.3 

Somodi Ferencz 1770—1783. érkőrösi evang. reform, pap. 
(V. ö. Somogyi.) 

S o m o g y i . Kis- és Nagydobai 1471. 1477. 1487. 1492/' 
Somogy János és Lőrincz azok között vannak, a kik 

1471 ápr. 18-dikán Kis-Doba birtokrészei, bizonyos gyümöl-
csös és az ezekről szóló oklevelek tárgyában kiegyeztek Tö-
rök Istvánnal, Albertfi Péterrel, Deésházi Mártonnal, néhai 
Kisdobai László fiával, Domonkossal, Kisdobai Imre fiának, 
Jánosnak fiaival: Mátéval. Lukácscsal és Balázszsal, Deésházi 
Istvánnal. Deésházi Balázs fiával: Benedekkel meg Kisdobai 
László fiával: Balázszsal.5 

Nagyobbik Somogyi Gergely káuási nemes 1585-ben 

1 E m ű II. 212. 1. — 2 Orsz. Levél tár gyu la fehérvá r i kápta lani osztályá- , 
ban őrzöt t XXVI. számú erdélyi fejedelmi Liber Regius, 473—475. 1. :i Gencsi-lt 
nr . 159. és u. o. nr. 155. — 4 Csánki, I. köt. 576. lap. — 5 Dl. 36.393. Km. 
Prot . F. min. p 82. nr. 2. 
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tanúskodik a Gencsi Miklós részére Szeődemeteri Kenesy János 
ellenében Mindszenten tartott nyomozásnál.1 

Somlyón 1808-ban Somogyi Ferencz, adózó nemesnek, a 
kii gyalogosnak írt ki Kraszna megye, egy antiqua jobbágy-
telke volt. 

Somogyi Ferencz 1800 1811. érmindszenti. András 
1839-1866. kasalyi, Mihály 1849-1860. szilágysomlyói ev. 
reform, papok. Mihály 1809-ben Sarmaságon született, tanúit 
Zilahon s Kolozsvárt, előzőleg, 1849 végéig fogarasi pap. 1860 
máj. 11-dikén halt meg Somlyón. Fiai: Kálmán, szilágyvár-
megyei árvaszéki ügyész, Jenő, zilahi evang. reform, főgim-
náziumi tanár. A kusalvi András íia: Endre 1875 1886. tas-
nádi ügyvéd, 1877—1878. városi tanácsos, ennek fia II. Endre 
(sz. 1878 jan. 19. Tasnádon) budapesti ügyvédjelölt, író. 

Somogyi Sándor (40 éves) nemeskeszii szabad állapotú 
lakos előfordul a fegyverfoghatók 1805-diki névsorában. 

S o m o s i . Somos}7 Illés, deáknénak Farkas Péter nevű 
somosi jobbágya 1567-ben(?) kezességet vállal Farkas János 
nevű somosi jobbágyért.2 

S o m t ő . Somtű. Somtő Mihály 1781-ben Közép-Szolnok-
ban tett homagiális esküt. 1791-ben Közép-Szolnok vármegye 
közönsége visszahelyezte előbbi adómentességébe Somtű Mi-
hály érszentkirályi nemest azon megokolással, hogy elődei 
armalis nemességben éltek és nemességöket a szászok járása-
kor is törvényesnek ismerték el. E Mihályt mint érszentkirályi 
saját telkén lakó adózó nemest vették föl az 1797-diki össze-
írásba. 1805-ben az érszentkirályi fegyverfogható adómentes 
nemesek közt találjuk, homagiális esküt is tett. 

Somtűi János 1844-ben érszentkirálvi ev. ref. főgondnok. J o 

Soproni . Sopronyi Ferencz evang. reform, harangozol 
és Józsefet 1790-ben a somlyai adózók lajstromában találjuk. 
1808-ban Sopronyi Istvánnak Somlyón anyai jogon egyharmad 

1 Nagyv. Múz. Hit. — 2 U. o. 
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antiqua jobbágytelke volt. Sámuel gyalogos a somlyai adózó 
nemesek közt; említve van József is. Ferencznének Lompérton 
egy nova jobbágytelke volt. 

S o r b á n István 1862-ben k.-szolnokvármegyei állatorvos. 
S o s p e s s e r Dániel 1781-ben zilahi, székelv-utczai lakos. 
S ó i a l v i Ádám 1797-ben egrespataki urasági tiszttartó. 

1808-ban Ádámnak, a ki «középszolnokvármegyei», Varsol-
ezon egy antiqua és egy nova, Réesén két antiqua és egy 
nova jobbágy telke volt. 

Sámuel 1828-ban assessor, 1831-ben tiszteletbeli aljegyző, 
1848-ban (Sófalvi T. Sámuel) árvaszéki ülnök,1 László 1833 
1838. szintén assessor, 1848 tájt ügyvéd Kraszna vármegyében." 

Sós . Soos Istvánt 1459-ben Lecsmérről ügyvédjének 
vallja özv. Kémeri Miklós deákné Zsombori Ilona.3 

Sos Pandáról leányára, Gencsi Györgyné Dobai Banga 
Erzsébetre szállottak 1715 ápr. 18-dikán részben az ilosvai 
jobbágyok.4 

Közép-Szolnok 1741-diki összeírásában egy Soós Mihályt 
találunk. 

Soós Ádám 1770 1814. monói, 1792 után(?) hadad-
nádasdi, 1797-ben menyői evang. reform, pap. Mint monói 
papot az 1797-diki összeírásba is fölvették, hol Sós András 
lelei urasági tiszt neve is előfordul. Ádám Monóban halt meg. 
1805-ben Soós Andrást mint lovast találjuk a lelei adómentesek 
közt, mikor még Soós Mózes (31 éves) van említve, mint 
gyalogos a tasnádi fegyverfogható nemesek közt s utóbbi ho-
magiális esküt i tett. 

Sós Istvánnak és Jánosnak 1806-ban másfél adózó lakó-
telkök volt Kémeren. 

Sós János 1811 — 1814. nagypaczali, Károly 1873- 1879. 
monói evang. reform, papok; utóbbi Hagymás-Láposra ment. 

1 Nagy I., X. k. 255. 1. — 2 U. o. — 3 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. 
p 45. nr. 2 — 4 Gencsi-lt nr. 205. Hitelesítetlen jegyzék. 
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Sö i i s t e in . Sénstein Antal és János 1847—1848. somlyai 
polgárok. 

S p á c z a i . Gáspárné és gyermeke a XV. század végén 
zálogba veszik 1300 forinton — adván 80 aranyat és 221 
tallért — Nagymihályi Páltól és Lászlótól ezeknek Ördög-
kúton, Pósán és Nyárlón levő javait.1 E Gáspárné Borbála 
és Berendi Dávid kezében van Nagy-Dobán 1519-ben állí-
tólag zálogjog czímén egy nemesi telek, a mely a Nagy-
dobai István és György és Kisdobai Szabó Antal, Pál, Lázár 
és Kristóf közös birtoka." 

Az 1522, 1561, 1596, 1617, 1(525, 1629, 1670. években 
szerepelnek még e családnak Gáspár nevű tagjai.2 Spáczay 
Gáspár 1522-ben zálogba veszi néhai Mayádi István özvegyé-
nek, Magdolnának szakácsi birtokrészét 42 arany forintért.3 

Spáczai Gáspárt 1561-ben beiktatják azon ilosvai jobbágytelek 
birtokába, melyet Majádi Jánostól cserébe kapott. Ugyané 
Majádi egy ilosvai jobbágytelket ad a fenti Spáczainak egy 
hevesvármegyei sadani jobbágytelekért. (Kérdés: nem ugyan-
azon ilosvai telekről van itt szó?)* Nagydobai Spaczay Gás-
párt és Jánost tanúknak jelölte ki Zsigmond fejedelem, a 
mikor 1596 május 28-dikán beleegyezett abba, hogy beiktas-
sák Pesti Nagy Albertet Újfalu birtokba és tizenhat inói job-
bágvtelekbe.5 Dobai Spáczai Gáspár középszolnoki alispán 
szintén aláírta 1617-ben azon, Ákos városban kelt levelet, mely 
szerint Szodoray Miklós, másik alispán zálogba vett Erszent-
királyi Mezei Lőrincztől és Mártontól két ákosi és egy érszent-
királvi jobbágyot.6 1629-ben Nagydobai Spáczai Gáspár Közép-
Szolnok vármegye főispánja (60 éves)7 s végül egy Nagydobai 
Spáczay Gáspár 1670-ben Közép-Szolnok egyik alispánja.8 

1625-ben egy Gáspár özvegyéről, Lázár Annáról van szó.9 

1 Tört. Tár, 1897. évf. 738. 1. — 2 Szgy. — :í Nagyv. Múz. Bit. 
k A nagyvá rad i kápt. t r a n s s u m p t u m a , Gencsi-lt. nr.931. 5 Orsz. Lt. Km. conv. 
lad. 34. E. nr . 38. — 6 Nagyv Múz. Bit. — 7 GKG. I. szekrény, utolsó íiók. 
8 GKG. A. fasc. XV. XVI. — 9 Tört. Tár, 1898. évf. 356. 1. 
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Nemes Spaczay 1Menyhért, Majádi Boldizsár, Keresztúri 
Dobszai Jánosné Anna és Kisdobai Gergh Ferenczné Petro-
nella 1545-ben megintik Alszegi Istvánt. Jánost, Miklóst, 
Pétert és Györgyöt, Rátoni Mihályt, Benedeket és Miklósi 
meg Rátoni Bertalan Miklóst, Jánost és Istvánt, a kik jogta-
lanul bírják Rátoni Margit rátoni részbirtokát.1 Nagydobai 
Espaczay Menyhért (egr.) egyike azoknak, a kiket 1548-ban 
azért idéztet meg Kusalvi Jakcsi Mihály, mert megtámadtat-
ták moesolyai makkos erdejét, a makkot összeszedették, 
bizonyos fákat határjel gyanánt kereszttel jelöltettek meg és 
lefoglaltatták az erdőnek egy részét a maguk számára.2 

1549-ben Menyhért fürményesi (Spachay) jobbágyai két, az 
ököritóiak (Spacai) egy kapu után fizettek adót.:i 1551-ben 
Spaczay Menyhért, Dobszai Jánosné Spáczai Anna és György 
Ferenczné Spáczai Petronella Dobai Borbála Nagv-Doba, 
Oköritó, Sarmaság, Zálnok, Csalános és Ráton birtokai közül 
N.-Dohát kapják tartozékaival együtt amaz osztozkodás alap-
jan. a mely létrejött közöttük meg ilj. Rátoni Jánosné Majádi 
Erzsébet, Tordai Zsigmond, Ilosvai Mihály deákné Majádi 
Katalin, Baráti Kelemenné Hodosi Katalin és Pathó Ferencz 
között. Ennek fejében a Spáczaiak átengedik a kezükön levő 
Ráton birtokot Ilosvai Mihály deákné Majádi Katalin, ifjú 
Rátoni Jánosné Majádi Erzsébet, Baráti Kelemenné Hodosi 
Katalin és Pathó Ferencz birtokába. Ugyanekkor Spáczai 
Menyhért két jobbágyot, Spáczai Anna három jobbágyot, kik 
között egynek nincs háza, meg egy jobbágy özvegyét szintén 
ház nélkül, Spáczai Petronella pedig három jobbágyot kapott 
Oköritó birtok területén úgy, hogy a ház nélküliek házat 
választhatnak maguknak. Oköritó birtokban a termés közös. 
Említve van ez alkalommal Anna íia, Ferencz is.4 1552-ben 
^Naghdobai Spatzay Menyhértet), mint szomszédot megidézték, 

1 Lelesz, Act. an. 1545. nr . 39 — 2 lT. o. Act. an. 1548 fasc. 4 nr. 38 
3 Dical. 4 Orsz. Lt. Km. conv lad. 27. M. nr 17. 
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a mikor beiktatták Zilahi Székely Jánost egy zilahi udvar-
házba.1 1554-ben (Spaczay Menyhért) lelei jobbágyait egy 
kapuszámnyi adóval sem lehetett megróni.2 1555-ben (Spatzay 
Menyhértet) tanúnak jelölte ki Ferdinánd király, a mikor 
meghagyta, hogy iktassák be Székely Lázárt és Kristófot 
Nagy-Mon birtokba.3 Fürményesi jobbágyai 1559-ben (Spáczay 
Menyhért) a Bodon és Csiglen nevű erdők hovatartozásának 
megállapítása végett tartott nyomozásnál tanúskodtak.4 1500-
ban (Spaczav Menyhért) oláhököritói jobbágyait újra egy 
kapu után adóztatták meg.5 Egyike vala (Dohai Spathay 
Menyhért) azoknak, kiknek 1569 márcz. 19-dikén meghagyta 
János Zsigmond, hogy Gyulafi Lászlót iktassák be Cseh város 
és vára, Széplak, Nagv-Goroszló, Ardó stb. birtokokba meg 
az udvarhelyi, nagyszegi, köődi stb. részjószágokba.6 Für-
ményesi, ököritói és csanálosi jobbágyai 1570-ben (Spachav 
Menyhért) egy-egy kapu után fizettek adót.7 

Spáczai Annát s Petronellát már 1551-ből láttuk. Anna 
neve egy a szilágyfőkeresztúri evang. reform, templomban 
talált, 1575-ből való kövön olvasható. 1628 máíczius 24-dikén 
a kolozsmonoston requisitorok tanúsítják, hogy nagydobai 
Spáczai Gáspár leánya, Anna tiltakozott ősi vagyona elidegení-
tése miatt.8 (Tamásfalvi Mihálvné Spáczai Anna Spáczai Gás-
pár egyezsége ellen.)9 

János, mint láttuk, 1596-ban tanú. 
Nagydobai Spáczai Mihály, János és Miklós megveszik 

1300 forinton Nagymihályi Pongrácz László dobokavármegyei 
csömörlői, nyárlói, ördögkúti, pósai, hidalmási, vaskapui, 
szentgyörgyi és bodjai részbirtokait, melyek közül az ördög-
kúti, pósai és nyárlói javakat — mint előbb láttuk — Spáczai 
Gáspárné és gyermeke vették volt zálogba.10 1633 nov. 4-dikén 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr . 45. — - Dical 3 Orsz Lt. Km. conv . 
lad. 27. S. nr. 20. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 Dical. — 6 GKG. A. fasc. I., III. -
7 Dical. — 8 Tört. Tár, 1898. évf. 356. 1. — 9 Gencsi-lt. nr. 286. — 1 0 U. o 
nr. 381. 
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ugyanők meg Tamásfalvi Mihály, mint neje, Spáczai Anna 
megbizottja, elzálogosítják a zálnoki, csanálosi és ököritói 
jobbágytelkeiket, összesen négyet. Harangi Lászlónak.1 (Nagy-
dobai Spáczai Mihály 1640 előtt Szigeti Zsófia első férje 
volt.)2 Rákóczi György Serédi István krasznavármegyei fő-
ispánnak és főlovászmesterének 1639 okt. 25-dikén adomá-
nyozza a nagydobai nemesi kúriát és házakat, továbbá a követ-
kező birtokokat: Fürményes, Újlak. Kis-Doba, Szentkirály, 
Vérvölgy, Nagy-Mon, Menyő, Lele, Szilágyfőkeresztúr, Zálnok, 
Csanálos és Ököritó Közép-Szolnokban; Ördögkút és Pósa 
Doboka vármegyében. Mind e birtokok előbb Nagydobai 
Spaczay Jánoséi voltak, a ki azért vesztette el azokat, mert 
nem jelent meg a fejedelem segítségére a szalontai tábor-
ban akkor, midőn a fejedelem fegyverbe szólította az ország 
népeit, hogy a budai basa nagy sereggel támadásra készült, 
sőt pártot ütött, de leverték s így szálltak birtokai a feje-
delmi fiskusra.3 Közép-Szolnok és Doboka vármegye alispánjai 
és alszolgabírái 1640 január 11-dikén Kolozsvárt kelt levelök-
ben értesítik Rákóczi György fejedelmet, hogy a lázadó Spat-
czai Jánostól elvett és a Medgyesen 1639 október 25-dikén 
kelt fejedelmi levél szerint Görcsöni Serédi Istvánnak és ne-
jének, Kamuthi Katalinnak adományozott birtokokba 1639 
deczember 22- és 27-dik napjain a szükséges tanúk jelenlété-
ben ezeket beiktatták. Jelentik egyszersmind a fejedelemnek, 
hogy az adományozásnak a fentebb említett Sámsoni Harangi 
László ellentmond, minthogy 1639 előtt Spátczai Mihály 
Nagv-Dobát, Fürményest és Leiét Tamásfalvi Miklóssal közö-
sen bírta.4 Lászlót rendelete szerint ő hozzá utasították.5 

Nagydobai Spáczai János 1647-ben zálogba adja Nagy-
dobai Décsei Bálintnak Szabó Györgyöt, Helzat? és Pétert 
Poósán s egy rétet Borsa birtok határában Doboka vár-
megyében, továbbá Fekete Márton és Mihály stb. jobbágyokat 

1 Gencsi-lt. nr. 1398 2 U. o nr. 1399. — 3 Szgy. — 4 U o. — 5 U. o. 
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415 magyar forintért, azonkívül hét szántóföldet Nagy-Doha 
birtok határában 33 forintért.1 1(559 máj. 19-dikén a kolozs-
monostori requisitorok bizonyítják, hogy Nagdobai Spáczai 
János egyezkedik Majtényi Mártonnal, ki hűtlenség miatt 
vagyonvesztés lett, és átengedi neki bizonyos kölcsönös ki-
kötések mellett dohai és újlaki birtokait.2 A néhai Spáczay 
Mihály és János (de Nagy-Doha) nemesek részjószágát, a 
középszolnokvármegyei Fürményest 1701 április 19-dikén 
I. Leopold király Serédi Péter bárónak és utódainak adomá-
nyozza, mivel az előbbi birtokosok utódok nélkül haltak el.3 

1693 szept. 19-dike előtt Spáczai-jogon hasítottak ki 
Ököritó részbirtokból egy részecskét Czuez Ferencznek.4 

A Spáczai-utódoktól bírt zálogban Banga László bizonyos 
csalánosi és zálnoki jobbágytelkeket.5 

Spány i . Közép-Szolnok vármegyének 1741-diki homa-
giális összeírásában fordúl elő egy János nevű tagja. 

Spicz . Spitz Salamon sarmasági zsidót fölvették az 
1797-diki összeírásba. 

S p i g e t Márton 1790-ben somlyai adózó. 
S p r i n g e r Pál 1781-ben zilahi, székely-utczai lakos. 
Stall . Nemzetes Stall Mátyás s neje, Luka Anna récsei 

lakosok 1724-ben Guti Benjaminnak s feleségének, Horváth 
Juliannának egy szécsi féltelket adnak zálogba.0 

Stall Mátyásról 1722-ben is van szó, mint Luka Anna 
récsei lakos férjéről.7 

S t a n k o v s z k i . Egy Stankoczy 1588-ban Ödönfi László 
J 

peéri udvarbírája, a kit mint szomszédot megidéztek, a mikor 
Báthori Zs. fejedelem ez évi máj. 18-dikán kelt parancsa kö-
vetkeztében Fajdasi Horvát Gábort és nejét, Zetheni Németi 
Zsófiát Ete birtokba akarták iktatni 8 

1 A ko lozsmonos tor i konvent 1789-diki á t i ra tában Bl. fasc. LL. — 2 Tört. 
Tár. 1898. évf. 539. 1. — 3 S z g y . — 4 Gencsi-lt. nr. 1609. egysz. más. — 5 U o. 
nr . 1397. — 6 Szgy. — 7 ü . o. — 8 Orsz Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 15. 
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Stánkovszky Károly 1870-ben krasznavármegyei levéltáros. 
Stefvicz Farkas (Lup), György (Györgyi) és István (Stefan) 

1797-ben más telkén lakó benedekfalvi adózó nemesek. 1805-
ben Stvefutz Stefán és Tógyer itten adózó szabad állapotú 
lakosok. 

S t e g l i n Miklós 1770 jan. 30-dikán Közép-Szolnok vár-
megyétől nemesi bizonyítványt kap. Hadadon, Tasnádon 
lakott a család.1 

S l e n e z e l Jakab 1030-ban vásárbíró Tasnád-Szántón.2 

S t e v á r i . Közép-Szolnok vármegyének 1781-diki homa-
giális összeírásában József, királydaróczi nemes s Ádám nevű 
tagjaival találkozunk. 

S u b a István, érszentkirályi evang. reform, kántort föl-
vették az 1797-diki összeírásba. 

Gegesi Subha István, nagypaczali nemes 1805-ben ho-
magialis esküt tett. 

S u d a h . L. Suták. 
Sucjacli Juliánná és férje Mészáros Sándor 1801-ben a 

pelei evang. reform, egyháznak egy csészét adtak, melyből 
leányuk. Terézia, Móricz Sámuelné pótlással tányért készítte-
tett 1804-ben. 

S u l y o k . 1533-diki Ítélet szerint a befogadott (adscititius) 
Sullyok György soha sem bírta a csehi v á r a t . D e talán má-
sik György 1562-ben Hadad várának u ra ; 4 1563-ban Lekcsei 
Sulyok Györgyöt meg Kusalyi Jakcsi Boldizsárt, Andrást és 
Mihályt (egregii) beiktatják Cseh vár- és tartozékaiba.5 1564-
ben (Sulyok György de Lektse) főispán Közép-Szolnokban.0 

1575 előtt Sulyok György és Bornemisszáné meg Jakcsi Mi-
hályné Ártánházi Anna bizonyos (hadadi, nagymoni?) föl-
dekre nézve kiegyeztek Kusalyi Ferenczczel.7 

A mint egy tizennvolczadik századi okiratból olvassuk: 

1 V. Test. 148. 1. - Szgy. — 3 GKG. A. fasc. XX. — 4 Szilágyi S. : Erd. 
Orszgy. Emi II k 146 1. — 5 Lelesz, Stat. S. 41. — « Szgy. — " U. o. 
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Lekcsei Sulyok György, középszolnoki főispán magvaszakad-
tával Szilágy-Cseh vár és város meg tartozékai Wesselényi 
Ferenczre, Gyulai Józsefre, Toroczkai Zsigmondra, Mikes An-
talra, Korda Györgyre, Dániel Polixénára, Teleki Zsuzsánnára, 
Bethlen Lajosra, M. Járai Baranyai Józsefre, Teleki Ádámra 
és Otves Elekre szállanának; de a tábla 1766 novemberének 
10 16. napjain külön-külön felkeresteti a fenti örökösöket, hogy 
a reájuk eső birtokot adják vissza a kincstárnak.1 

I. Ferdinánd 1542. júl. 10-dikén kelt kegylevelével meg-
bocsátja Sulyok Istvánnak s Balázsnak eddigi tettöket.2 

Talán másik Lekchei Sulyok István (egr.) az, a ki 1577-
ben jóváhagyja Gsaholyi Ferencz azon intézkedését, a mely-
lyel Prépostvári Bálintné Thardi Dorottyát és Kapi Andrásné 
Sulyok Katalint íiörökösökké tette a középszolnoki Magyar-, 
Oláh- és Felső-Csaholy meg Zölcze, továbbá több szatmár-
vármegyei jószágban.3 Lekcsei Sullyok Istvánnak és Kapi 
Andrásné Sullyok Katának adta 1579 aug. 25-dikén Rudolf is 
a kihalt Gsaholyi-család itt említett középszolnoki s kraszna-
vármegyei Pánit meg más szatmárvármegyei birtokait.4 Lek-
csei Sulyok István és Kapi András 1583 máj. 8-dikán elisme-
rik. hogy 200 forintot tartoztak volna fizetni Melith István-
nak és Pálnak, most kikötik tehát, hogy, ha nem tudnák 
fizetni, akkor javaikból szerezzenek elégtételt a hitelezők/" 
Sulyok István, Prépostvári és Kapi András 1585 nov. 23-dikán 
határidőt kapnak Báthori Istvántól bizonyos egyezség megköté-
sére/1 1589-ben Swlyok István, Melith István és Pál a közép-
szolnoki Magyar-, Oláh- és Ivözép-Csaholy, Pánit és Zölcze 
meg más szatmárvármegyei birtokokra nézve egyezkedtek.7 

Cselleng (Cseley?) Balázs, Lukács meg János 1563 előtt Sulyok 
Györgynek s Istvánnak adták át ama szatmár- és szabolcs-

1 GKG. A. fasc. XV.. XVI. — 2 U. o. I., III. — 3 Lelesz. Signat. Lib. 5. 
folio 167. — 4 Szgy. egvk. más . — 5 GKG. A. fasc. II. — t ; Említve van itt 
Cseh is. (GKG. C. fasc. XXI) — " GKG. C. fasc. VI. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monograpliiája. VI. 28 
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vármegyei birtokokat, melyek a Károlyiak hűtlenségbe 
esésével a királyi felség kezére s aztán hozzájok kerültek. 
Amazok részt követelnek a birtokok jövedelméből s Va-
rasdi Cselleng Balázs, mint fölperes és Sulyok István, Su-
lyok Kata, a ki Kapi András neje, valamint Wesselényi Fe-
rencz, mint alperesek állanak szemben 1590-ben. 1592 május 
21-dikén elmarasztaló Ítéletet hoz Fehérkövi István nyitrai 
püspök, mint magyarországi helytartó, mert a Sulyokok sem 
meg nem jelentek, sem megbízottat nem küldtek a tárgyalá-
sokra.1 

1604-ben tán még e Sulyok István felsőcsaholyi jószágát 
adóztatták meg egy rótt ház után 2 forinttal.2 

1642 márcz. 6-dikán az országgyűlés portai követté vá-
lasztotta másik Sulyok Istvánt Serédi Istvánnal és Baksa Ta-
mással együtt, hogy II. Rákóczi György fejedelemmé válasz-
tását hirül vigyék. 

1552-ben nemes Lekchei Sulyok Ferencz és neje, Csa-
holyi Anna meg Csaholyi Ferencz szerződést kötnek a közép-
szolnoki paniti, magyar- és oláhcsaholyi és zölczei meg más 
vármegyebeli részbirtokokra vonatkozólag.3 

Ferencznek 1554-ben meghalt valakije, mely alkalomból 
Szent Mihály után való pénteken vigasztaló levelet ír neki 
Jakcsi Mihály.4 Ekkor Sywlywk Ferencz felsőcsaholyi jobbá-
gyait egy kapu után rótták meg adóval; ugyanekkor egy 
szegényét is feljegyezték. A nevezett Sulyokot Pekri Miklós 
helyébe vették fel.5 Középső-Csaholvban az ő részén három 
szegényt találtak; itt is Pekri Miklós helyén fordul elő,6 míg 
(Svwlywk Ferencz) magyarcsaholyi jobbágyait egy kapu után 
adóztatták meg.7 

O 
1553-ban nemes Swlyok Mátyás récsei jobbágyait hat 

kapuszámnyi adóval rótták meg.8 1568 okt. 7-dikén II. János 

1 GKG. A. fasc. II. — 2 Dical. — 3 Lelesz, Prot. 12. fol. 126. an. 1552. -
* GKC. A. fasc. I., III — 5 Dical. — 6 U. o. — 7 U. o. « U. o. 
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király Sulyok Imrének, a kir. cancellaria jegyzőjének ado-
mányozza hűségeért Bécsét, melyet előbb Sulyok Mátyás 
bírt.1 Ugyancsak II. János király Imrének adja a Keresztúri 
Filepnek és Istvánnak itteni részbirtokát is.2 Swlvok Imre 
aztán cserébe adja récsei részbirtokát házával, szőlejével, 
minden hozzátartozóval együtt örökösen Haraklányi László-
nak a marosszéki Akosfalva birtokért.3 

Sulyok János 1627-ben Közép-Szolnok vármegye egyik 
szolgabírája.4 Lekcsey Sulyok János 1631 szept. 21-dikén 
csengeri lakos, eladja egy7 magyarcsaholyi, vér szerint reá 
szállott jobbágyházát 230 magyar frtért örökre Bajomi más-
ként Nagy Györgynek.5 1635 jan. 5-dikén Perényi Gábor co-
mes a nagyszőlősi kúriából Sulyok Jánosnak Sulyok Sándor 
kívánságáról ír, megjegyezvén, hogy meg is kivánja oltalmazni 
a parasztot, a mennyire az ország törvényei engedik.6 E Pe-
rényi 1636 aug. 4-dikén Halmiból ír Lekcsi Sulyok Jánosnak, 
köszöni a madarat." Jánosról, mint «az Suljok família közt 
eoregh attjaly»-ról van szó 1639-ben, mikor a Sulyok-család 
meg Barcsai Zsigmondné Gyulafi Borbála közt a csaholyi 
jószágot illető levelek ügyében folyt egy per. Első ura, Kapi 
révén került a perbe Gyulafi Borbála.8 1640-ben Lecskei Su-
lyok János és Ferencz meg Kapi András gyermekei: György, 
Éva és Kata a szatmárvármegyei csengeri uradalom ügyében 
egyezkednek.9 Sulyok János, szatmárvármegyei alispán, 1642 
márcz. 11-dikén levelet kap a tasnádi főbírótól, a melyben 
ez arra kéri, hogy adja vissza azon hordó borát, melyet 
Szabó Bálinttal elvitetett.10 

Lekcsei Fancsikai Sulyok Péter neje Sarmasághi Borbála 
említve van Apafi M. fejedelemnek Sarmasági Katalin ügyé-
ben 1683-ban kelt levelében.11 

1 Bl. fasc. XX. nr. 17. e. — 2 U. o. — 3 Bl. — 4 GKG. A. fasc. XVII. — 
- U. o. VII. — o u . o. — 7 U. o. 8 GKG. — » U. o. — 1 0 U. o A fasc. VII. — 
1 1 Szgy. 
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1709 előtt Sulyok Ferencz, György és András mint al-
peresek állanak szemben Toroczkai Istvánné Kapi Borbálával 
és gr. Gyulai Ferenczné Kapi Máriával. Ez ügyben 1709 ápr. 
25-dikén döntő Ítéletet hoznak.1 

1742-diki tanuvallatás szerint zölczei puszta prsediumban 
hét jobbágytelek közt Sullyok-rész is van, (de több a Gálfi-
rész).2 E tanuvallatás szerint Sullyok András elzálogosította 
a magyarcsaholyi Sullyok-részt 200 írton Vay Lászlónak és 
Boros Katának, majd a Bikfalvi családnak, melytől azonban 
a Sullyok-család visszaváltotta s csak egy az oláhcsaholyi 
Puszta prsediumban fekvő jobbágytelket hagyott meg a Bik-
falviaknak. A visszaváltás után Sullyok András ismét Vaynak 
zálogosította el azt.3 

Sulyok József de Szent-Péter Közép-Szolnok vármegyének 
1781-diki homagiális összeírásában fordul elő. 

1797-ben a család tagjai Alsó-Szopron (Sujjok), Csányban, 
Usztatón és Peérban (mindhárom helyt György) főbb, vagy 
kisebb birtokosok. 

Lektsev Sullyok (Súlyok) Györgyöt (40 éves) lovasnak vették 
föl a peéri fegyverfogható nemesek 1805-diki névsorába azon 
megjegyzéssel, hogy «most beteges.» Homagialis esküt is tetl. 

Suki . L. Zsuki. 
Su l i in Gábor 1797-ben köődi saját telkén lakó egyházi 

adózó nemes. 1805-ben János (Von) gyalogos ugyancsak az 
itteni fegyverfogható adózó nemesek közt. 

Suppán . Péterfalvi. (Petherfalwai) Suppan Gergely egyike 
azoknak, a kiket 1409 aug. 26-dikán ügyvédjeiknek vallottak 
Sándorházi Bertalan; Deésházi Pál és Kelemen meg utóbbi 
neje, Dorottya; Szilágyszegi János és leánya, Zsófia; Menyői 
Gebard Demeter meg Deésházi István.4 Ennyiben látszik ide 
valónak. 

1 GKG. G. fasc. XIV. — 2 Hl. — :í U. o 4 Dl 36.393. Km. Prot. F -
min. pag. 134. nr. 1. 
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S u r á n y i . Surani Péter és Anastasia meg Csögi Mihály 
leányának fia Antal a maguk meg Csögi László és Annának 
íia János, továbbá Csögi Tamás fia Albert nevében tiltakoz-
nak 1453-ban az ellen, hogy Imre fia László, ennek fia 
Péter, Czégényi (Gegeni?) Péterné Ilona, Csögi Demeter íiai: 
Benedek és Mihály elfoglalták a középszolnoki Csög bir-
tokot.1 

János egyike azoknak, a kik ellen 1498-ban Almosdi 
Csire Tamás javára vizsgálatot tartanak a középszolnoki Peér 
és Ete birtokokon elkövetett jogtalanságokért.2 Surányi, más-
ként Csarnavoday Dorottya egyike azoknak, a kiknek érdeké-
ben 1560-ban Báthori András bíró Ítéletet hozott Szaniszlófi 
másként Báthori Kristóf és István ellenében Szaniszlófi Mik-
lósnak a krasznavármegyei Somlyó-vár, Somlyó város, Pere-

Oi/ kJ ' J 

csen, Hídvég, Somlyó-Ujlak, Somlyó-Győrtelek, Szoros, Somlyó-
Csehi, Gyulakuta, Puszta-Maládé, Endrefalva, Kerestelek és 
Badacson egykori birtokai ügyében.3 

Surányi Ferencz Deák előtt 1643-ben Pap Istvánnak hű-
séget fogad egy ákosi jobbágy.4 

1808-ban Krasznai Surányi Mihálynak Somlyón és Su-
rányi Istvánnak (nagykorú) Bátonban egynegyed-egynegyed 
antiqua jobbágytelkök volt. Mindkettő krasznai lakos. Sámuel 
előfordúl a perecseni nemesek névsorában. 

Mihály 1811-1814. görcsöni, 1814—1819. nagymoni, 
1819—1828. szilágyfőkeresztúri, 1828-ban (Nagy-Surányi) récsei 
evang. reform, pap. Gyula született a biharvármegyei Ván-
csodon; Debreczenben tanúit, a hol 1869—1870-ben Révész 
Bálint püspök káplánja, 1870 után peéri, 1886 1890. nagy-
falusi evang. reform, pap, verseket s Lelki buzgóság hangjai 
czimen (1884.) imákat írt. 

Mihály meghalt Bécsében. Gyula, — a ki egyházmegyéjé-

1 Lelesz, R. 25. 1'. ann i 1453. n i . 14. — 2 Lelesz, C. 242. f. ann i 1498. 
n r . 24. — 3 Rl. fase. V. nr. 10. — 4 Nagyv. Múz. Rlt. 
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ben 1890-ben ülnökséget és főjegyzőséget is viselt — S z -
Nagyfaluban 1890-ben. 

S u r k i . L. Zsurki. 
S u t . Süt Danila Köődön, János Benedekfalván 1741-ben,. 

egy János, kelenczei nemes, 1781-ben homagiális esküt tettek. 
Sut Istvánt (Stefán) és ily nevű családnak még öt tagját, mint 
köődi saját telkükön lakó egyházi adózó nemeseket, György, 
kelenczei saját telkén lakó adózó nemest vették föl a hadi 
segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírtak név-
sorába. 1805-ben Sut György, István, Ferencz, idősb István, 
György (Gyurka) és Ursz, ugyancsak köődi fegyverfogható 
adózó nemeseket, továbbá öreg Sut György, adómentességet 
nem élvező, kelenczei szabad állapotú lakost gyalogosoknak 
írták ki. 

Suták . Újlaki. A Sutak-családnak adta Medgyesi Miklós 
1281 tájt Újlakot s (Lászlónak, Péternek) Szécset. Ha íiörökös 
nélkül hal ki a család, akkor a birtokok Istvánra, a Báthori 
Szaniszló fiára, Jánosra, Antalra és Barnabásra, a Báthori 
György fiaira szállnak.1 

1364-ben Báthori Lászlóné pert folytat Újlaki Sudach 
Miklós fiával Jakabbal, Zyts László fiával Lászlóval; továbbá 
Istvánnal és Tamással meg Péter fiaival: Istvánnal és Imré-
vel Somlyó-vár határát illetőleg.2 Sudakwylaki Miklós fia Ja-
kab és János krasznavármegyei nemesek 1388-ban tanúskod-
nak a mellett, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza 
nem Kővárhoz, hanem Aranyos várához tartoznak." 

Györgyöt (G. de Zwdakwylak) 1410-ben királybiztosul 
jelölik a Kusalyi Jakcsiak birtokba iktatásához.4 

Újlaki Suthag János ellen, a ki felgyújtotta Báthori Sza-
niszló unokáinak középszolnoki Badacson birtokát és ezek 
egyikét, Lászlót halálra kereste, 1458-ban vizsgálatot tartottak." 

1 Baczka-madaras i Kis Bálint : i. m. 23. és 27. 1 — 2 Bl. fasc. KK. nr. 1. — 
3 Wl. — 4 Szgy. — 5 Lelesz, B. 111. f. anni 1458. nr. 53. 
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1459-ben Wylaki Swthak Jánost ügyvédjének vallja özvegy 
Kémeri Miklós deákné Zsombori Ilona,1 okt. 8-dikán (Wyheli 
Swthak Jánost) Ippi László.2 

Nemes Suthak István krasznavármegyei Suthak-Ujlak, 
Maiadé és Szoros birtokaiba meg más jószágaiba 1476-ban 
Parlaghy Györgyöt és Károlyi Jánost iktatták. A beiktatásnak 
azonban többen ellentmondtak.:{ 

Su íakú j l ak i . L. Suták. 
Sükösc l . Swkeosdi-árvák, Lázár András, özv. Cseffei 

Jánosné, Becski György és Zsombori Zsigmond részéről 1604-
ben egy telek fizetett adót Kémeren. 1605-ben Becski György 
részéről adózott itt egy telek.4 

Nagytoronyi (Nagithorony) Swkeösd György és neje 
Kwessmaj Erzsébet 1620-ban elzálogosították Szamos-Újlak 
birtokot 50 arany forintért Szikszai Györgynek és nejének 
Bánfi Juditnak.5 

S ü l e István Szilágyszentkirályt 1741-ben homagiális es-
küt tett. Andrást gyalogosnak vették föl a Sz.-Szentkirály 
községből 1805-ben összeírt, fegyverfogható adózó nemesek 
névsorába. 1808-ben Süle István és András, bagosi adózó 
nemeseknek egy antiqua jobbágytelkök volt Borzáson. (Mind-
kettő ugyancsak gyalogos). A Süle-család Bagosra Tövishátról 
(tehát Sz.-Szentkirályról) jött. 

S ü l e l m e d i Bálint 1661-ben szilágysomlyai evang. re-
form. pap. 

Süly l . 1342-ben a váradi káptalan Zywly Lőrincz fiának 
Jánosnak és nejének, az Ákos-nemzetségből való Ákos leányá-
nak Ilonának adja szolnokvármegyei Ákosmonostora birtok-
ban levő egyenes negyedrész birtokot.6 

SütŐ. Nagybanijai. (Suteo 1604, Nagy-Baniay Swteo 1612, 

1 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 45. nr. 2. — 2 U. o. pag. 62a. nr . 1. — 
3 Csánki, 1. 589. 1. — Lelesz, Stat. I \ 241. — 4 Dical. — 5 Orsz. Lt. Km. conv. 
lad. 27. S. nr . 61 — « Zichy-Okmt., II. 14—15. 1. 
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Sewtew 1614). Az 1604-diki adólajstrom szerint gardánfalvi 
jószágára két rótt ház után 4 frtot vetettek ki. Báthori Gábor 
1612 jún. 2-dikán Prépostvári Zsigmond számára rendeli e 
falut,1 a melyet Gyulaíi Lászlótól vett zálogba Sütő, a mi 
ellen 1614-ben Gvulafi özvegye Szécsi Kata nevében ennek 
szolgája tiltakozott.2 1616 jan. 5-dikén a fejedelem meg is pa-
rancsolta Közép-Szolnok vármegyének, hogy idézzék meg 
Sütőt Prépostvári Zsigmondné Szécsi Katának eme birtoka 
ügyében a zálogösszeg fölvétele végett.3 

Sütő István, mint szegény fordul elő a somlyai adózók 
1790-diki összeírásában. 

Sz. Sütő János és neje: Kullin Mária 1792-ben a ma-
gyargoroszlói evang. reform, egyháznak egy talpas ónkelyhet 
adtak. 

S ü v e g e s Mihályt a somlyai adózók 1790-diki jegyzéké-
ben találjuk. 

Svarcz . Schvartz Sámuel 1839-ben zilahi szenátor. 
S v á b Gligor, újnémeti molnárt fölvették az 1797-diki 

összeírásba. 
Svájezer (Aranyidkai). Sváiezer Gábor-Miklós (sz. 1784., 

megh. 1845.) 1833-ban Selmeczbányán alsó magyarországi 
főkamaragróf s a többek közt Kővárvidék táblabírája, a kinek 
unokái szerepelnek vármegyénkben. 

Gábor-Miklós 4 

Géza stb. 
— a ) Lónyai Klára 
— b) b. Sahihausen Francziska 

a) Aladár b) Gábor 
sz. 185-2., f 1901. sz. 1861. 

tasnádi birtokos szilágysomlyai főjegyző 
— Heley Janka — Balog Margil 

(1883-ban vetle nőül) 
Borbála 0 > , M ^ v o o t J h 

1 GKG. A. fasc. VII. — 2 U. o. A. fasc. XV., XVI. és C. fasc. XIX 
3 U. o. C. fasc. XXI—XXIV. — 4 I)r. K o m á r o m v és P e t t k ó : Nagy Iván Család-
történeti Értesítő. 1899. évf. 5 6. füzet 151. 1., hol cz imerök (ezüst pólya vörös 
l i l iommal rakva , a r a n y m e z ő b e n kiterjesztett s zá rnyú sas, a sisakdísz j o b b kezé-
ben két kalapácsot tartó, bal já t csípejére t ámasz tó bányász) is közölve. 
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S v á j n i c z László 1851—1857. görcsöni, 1860 után (Svei-
nicz-Meszesi László) egrespataki evang. reform, pap.1 

Sváj sz Smile géresi árendást Közép-Szolnok vármegyé-
nek 1797-diki összeírásában találjuk. 

Szabad. L. Gsobod. 
S z a b a d o s János (Von) saját, Demeter és Miklós (Nyi-

kula) más telkén lakó egyházi adózó nemesek 1797-ben 
Köődön, a honnan 1805-ben Demetert. Jánost és másik Jánost 
(Yonutz) gyalogosoknak vették föl ugyancsak az adózó neme-
sek közé. 

S z a b a d s z á l l á s i István szamosújlaki zsellérei azok kö-
zött voltak, a kik 1733 június 10-dikén kezességet vállaltak 
gróf Gyulai Istvánnak Mészáros András nevű szilágycsehi 
örökös jobbágyáért négyszáz magyar forintig." István Közép-
Szolnok vármegyében 1741-ben assessor, 1749-ben (Monói 
Szabadszállási István) a zilahi járásban Vetési István lemon-
dása után szolgabíró, 1766-ban is.:! Id. István 1771 előtt 
alispán, egy István 1771 szept. 1-sején Közép-Szolnok vár-
megyétől nemesi bizonyítványt kap.4 Valamelyik István 1781-
ben is assessor. György 1780 1783. alispán. Közép-Szolnok 
vármegye közönsége 1790-ben visszahelyezte Monói és Szilágy-
szegi Szabadszállási Györgyöt előbbi adómentességébe azon 
megokolással, hogy a nevezettet «a rendes úton kívül csak 
egy kormányrendelet mellett írták adó alá». 1797-ben György 
monói főbb, haraklányi, kelenczei, ezigányii, szamosújlaki 
kisebb, István haraklányi, fürményesi, ezigányii kisebb birto-
kos. 1805-ben Gvör«v monói adómentes nemes a haza csen-
dességben való tartására kiállhatott fegyverrel, lóval, vagy 
gyalog. 1808-ban Vaján egy antiqua jobbágytelke volt vala-
melyik Szabadszállásinak. 

S z a b ó nevű család számos helységben szerepelt, kü-

1 V. ö. Meszesi. — - GKG. C. fasc. XVI. — » U. o. A. fasc. 7. — 4 V. Test. 
162. lap. 
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lönböző előnévvel. Ismerkedjünk meg velők a követke-
zőkben. 

Adoni Szabó János 1688 decz. 28-dikán Király Istvánné-
tól egy ilosvai szőlőt vett meg örök áron.1 Ilosván s a szom-
szédos Lompérton jóval előbb is találkozunk Szabókkal. 

1582-ben Szabó Ferencz (ilosvai) ügyvéd szerepel egy 
lompérti perben Kraszna vármegye törvényszékén.2 Zabo 
Albert lompérthi lakos egyike azoknak, a kiket 1468 január 
28-dikán ügyvédjeinek vallott Szakácsii Mihály.3 Báthori 
Zsigmond erdélyi vajda alatt Zabo, másként Károli Dániel 
Ilosvai, másként Cseh Jánossal, Mihályival, Istvánnal és Mik-
lóssal,4 Szabó. másként Silo Dániel pedig, mint, a Siló család-
nál is láttuk, Ilosvai Jánossal és Miklóssal ilosvai s lom-
pérti jószágokon osztozkodik,5 s Szabó Dániel 1594 január 
14-dikén zálogba vesz Lompérton Balázsházi Mihály tói két 
népes meg egy puszta telket.0 1604-ben Zabo Péter, Pató 
Ferencz, Zsombori Zsigmond, özv. Majádi Lászlóné. Rátoni 
István, Körösi Mihály, Zilahi Benedek, Literátus Gáspár és 
Berei Pál részéről egy jobbágyház adózott Ilosván és Lom-
pérton.7 1639 nov. 4-dikén Szabó János nemes tanúskodik 
egy ilosvai szőlő zálogba adásakor.8 1069 jan. 4-dikén Szabó 
György mint királyi előttemező szerepel ilosvai és lompérti 
jószágok elzálogosításánál.9 Szabó István háza szomszédos 
Lónvai Anna jobbágyának háza telkével a krasznavármegyei 
Lompérton 1675-ben.10 1698 jún. 4-dikén Ilosvai Szabó Jánost 
úgy fogadja örökbe Gentzi Andrásné Petkes Erzsébet, hogy 
az bizonyos pénzösszeg erejéig örökölje utóbbi ilosvai rész-
birtokának felét, továbbá az égerháti és bélteki részbirtokait 
egészen.11 1712 szept. 19-dikén határozatot hoztak ama per-
ben. melyet Dohai Miklósné Szabó Klára ellen a férjéről 

1 Gencsi-lt. nr. 837. — 2 Szgy. — 3 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min. pag. 40. 
nr . 1 — 4 Gencsi-lt. nr. 376. — 5 U. o. nr. 149., 174. 1740 hibás évszámmal 
6 U. o nr 1667. más. és nr. 56. — 7 Dical. — 8 Nagyv. Múz. Bit. e. 
9 Gencsi-lt nr. 472. — 10 Szgy. — 11 Gencsi-lt. nr. 1321. 
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Ilosván s más ehhez tartozó részbirtokokban hátramaradt 
javak felosztása tárgyában folytatott Gencsi György.1 1716 
júl. 22-dikén Szabó György és neje, Demjén Kata zálogba 
vettek Szentkirályi Gergelytől egy ilosvai jobbágy telket.2 

Szabó András aláírt egy szerződést ugyancsak ilosvai jobbágy-
telek elzálogosítása tárgyában.3 1719 ápr. 13-dikán vizsgálatot 
tartottak Szabó Mihály és Lakatos János részére arról, hogy 
Enyedi Jánosné Valkai Erzsébetnek hány jobbágya és micsoda 
fekvő jószága volt Sarmaságon, Ilosván, Lompérton és Győr-
teleken.4 

Szabó, másként Nagy Márton de Alvincz, szatmárvár-
megyei, tyúkodi lakos 1766 decz. 10-dikén Közép-Szolnok 
vármegyétől nemesi bizonyítványt kap. M.-Csaholyban bírt a 
család.5 

Arats Szabó György zilahi nemest Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki.6 Arats Szabó 
Györgynek 1742-diki tanúvallatás szerint Tas nádon is van 
telke." A tasnádi s zilahi Szabókat lássuk itt mindjárt. 

1641-ben Szabó János tasnádi lakos középszolnoki nemes 
személy.8 Az 1705-diki összeírás Mihály tasnádi nemest, az 1797-
diki Cz. Szabó, P. Szabó, más telkén lakó adómentes neme-
seket említi. Szabó György és Pál de Tasnád (tasnádi lakosok) 
1771-ben Közép-Szolnoktól nemességöknek igazolását kérik.9 

Szabó Márton és György tasnádi nemesek 1781-ben homa-
giális esküt tettek. 

Szabó János esküdtet megidézték mint szomszédot, mikor 
Báthori Kristóf 1576-diki parancsára beiktatták Zilahi János 
deákot egy zilahi házba és tartozékaiba.10 Szabó Márton zilahi 
bíró 1614-ben Makai Fábián nemessel és Veres György 
esküdttel együtt folyamodik Zilah város összes lakossága 

1 Gencsi-lt. nr . 843. — 2 U. o. nr . 207. — 3 ü . o. nr. 903. — 4 U. o. 
nr. 573. — 5 V. Test. 106. 1 — <J Szgy. — 7 Bl. — 8 Orsz. Lt. Km. conv. fasc. 
S. nr. 37. (27. fiók.) — 9 P. C. Product. 93, 96. 1. — 1 0 Or z. Lt. Km. conv. lad. 
27 Z. nr. 1 
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nevében Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez, hogy megerő-
sítve a Báthori Zsigmond 1594 márezius 1-sején kelt kivált-
ságlevelét, a város összes lakosságát mentse fel minden-
nemű adó- és vámfizetés alól.1 János 1657-ben zilahi szenátor. 
Pálnak 1684-ben háza van Zilahon.2 Márton 1694-ben, Ger-
gely 1697-ben és Mihály (id.) 1697—1737. zilahi bírák. Zilahi 
Szabó Mihály 1726-ban Közép-Szolnok vármegye egyik asses-
sora.:! Zilahi Szabó István neje, Balog Anna első férjének, 
Kis Istvánnak fiával, Kis Ferenczczel és neveletlen apró 
árváival, Erzsókkal, Zsófiával és Máriával megegyezve, 1698-ban 
(úgy látszik Ákoson) zálogba vetik tiszt. Batizi Istvánnak és 
fiának, Sámuel Deáknak huszonhét magyar forintért azt a 
háztelket, melyet Némethi Vida udvarháztelkéből osztás sze-
rint kaptak s melyet Nagy István nevű jobbágyuknak adtak, 
honnan aztán Nagy István puszta telkének nevezik, a szokott 
feltételek mellett, de azon kikötéssel is, hogy ha valamit 
építtet Batizi István és fia, az épület árát annak idején a 
szolgabíró megbecsülése szerint az «anya pénzzel» együtt 
visszafizetik.4 1701 márezius 26-dikán Szabó György zilahi 
tiszttartó megbízást kap a kormánytól ama vitában, a mely 
Andrási István és Könyves Mihály meg a zilahi nemesek és 
polgárok között támadt.5 Zilahról 1741-ben Szabó György 
nemes, továbbá István, János (de Zilah, nemesek?) s végül 
Mihály, Miklós, József, Márton, Simon, János, Dániel és 
István cívisek tettek homagiális esküt. József 1747—1771. 
zilahi szenátor, Szabó, másként Sápi Mihály, mint már láttuk, 
1780-ban itteni választó polgár. Szabó nevű családok tagjai 
közül 1781-ben Zilahon Ferencz, György, István, N. János, 
Debreczeni József és Péter alszeg-utczai gazdák, György, Ts. 
György, István, Ör. István, M. István, Asztalos István és János 
kraszna-utezai, ifj. György, B. György, K. György, K. János, 

1 Szgy. — 2 Orsz. Lt Km. conv. fasc. P. nr . 7. 21 fiók. :í Wl. 
4 Szgy — 5 U. o 
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Tóti Péter és Atya Zsigmond székely-utczai, végre János, Pál 
és Sámuel tyúkól-utezai lakosok. Ferencz 1811-ben, B. Fe-
rencz 1817—1820, B. István 1812—1821. zilahi esküdtek.1 

Ákoson meg Új németen Szabó Simon leányai, Erzsébet 
és Márta 1462-ben birtokosok: Ákoson nemesi kúriával ren-
delkeznek.'2 Újnémeten egy század múlva is feltűnik a Szabó-
család. Zabo Balázsnak egy újnémeti jobbágyát, mint szom-
szédot idézték meg, a mikor Báthori Zs. fejedelem 1588 máj. 
18-diki parancsára be akarták iktatni Fajdasi Horvát Gábort 
és nejét, Zetheni Németi Zsófiát Peér, Ete, Szeődemeter, Csány 
és Szopor birtokokba.3 

Baksai. (Baxai) Sabbo András leánya, Moni Jánosné 
Ilona 1450 júl. 26-dikán ügyvédeket vall.4 

A középszolnoki (Tasnád-) Balázsházán a tizenötödik és 
a tizenhatodik században (s később is) lépnek föl ily nevű 
családok. 1475-ben vizsgálatot tartottak Szabó (Sartorj Péter 
és Balázsházi Zsigmond részére Losonczi Bán István fiai: 
László, János, György, András, Mihály ellen, a kik előbbiek-
nek középszolnoki balázsházi birtokát fegyveres kézzel meg-
támadták és az illetőket elfogták.5 1549-ben Zabo Imre 
balázsházi féltelkes nemes özvegyét 13 dénárnyi adóval rót-
ták meg.G 

BavátosiSzabó Lajos írnok Kraszna vármegyében 1815-ben .7 

Báróthi Szabó István ügyvéd és derékszéki bíró Zilahon.8 

Leszármazása: 

1 L. a lább még Barátit. — 2 Szgy. és Gencsi-lt. nr . 830. — 3 Orsz. Lt. 
Km. conv. lad. 34. E. nr. 15. — * Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. p. 114. nr. 1. 
L. még M.-Baksa. — 5 Lelesz, B. 190. f. ann i 1475. nr. 2. — 0 Dical. — 7 Nagy 
Iván, X. 420. — 8 U. o. 422. 

Mátyás 
Dávid 

tudós jezsuita 
1739—1819 István 

zilahi dorékszéki bíró 
Pallovits Julianna 

János 
Ferencz 

— Szénási Kata 
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Belényesi. (Blénvesi) Szabó István 1671-ben idősb Deák, 
másként Kiss Tóbiás krasznavármegyei mároni birtokát veszi 
meg 880 forinton a visszaadás jogának fenntartása mellett.1 

Bürgezd. L. Kisdobai Sz. 
Czeglédi Szabó István 1687-ben Beregi Mártonné Nagy 

Borbála perecseni lakostól vesz cserébe két szántóföldet.2 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe a tasnddszarvadi Czégényi 
Szabó-családot, a mely adómentes armalis nemességben élt és 
a melyet még a bizonyítási eljárás befejezte előtt megadóz-
tattak volt, jóllehet e család oldalrokonait 1778 jún. 1-sején 
a kir. tábla is fölmentette az adózás alól és ezen oldalág 
azóta adómentességben volt. Krasznaczégényi Deák, másként 
Szabó Jakab 1628-ban,3 1629-ben (Zabo Literátus Jakab),4 

1631-ben,5 1634-ben és 1643-ban (Szabó Jakab), 1637-ben, 
1639-ben,6 1646-ban7 középszolnoki szolgabíró, 1629-ben mint 
Mezei Demeter ügyvédje szerepel ennek egy szakácsii elzá-
logosított szőlőért folytatott perében; 1634 május 2-dikán 
(Szabó Jakab középszolnoki szolgabíró) Krasznamihályfalvi 
Horváth Vid javára Új németen három hold föld ügyében 
tanúvallatást tart.8 Előtte (Zabó Jakab, Közép-Szolnok vár-
megyének egyik szolgabírája)Ér-Szentkirályt ez évi nov. 25-dikén 
egyrészről a Szentkirályi Sándor és Szodorai Miklósné Szent-
királyi Zsófia, másrészről a néhai nemzetes Szentkirályi Ist-
vánnak árvái egy krasznamihályfalvi részjószág ügyében 
egyezkednek.9 1635 júl. 25-dikén (Szabó Jakab szolgabíró) osz-
toztató lett volna Szénás Boldizsár gyermekei és Vid László 
között.10 1640 június 22-dikén (Literátus Szabó Jakab) aláírt 
egy intőt Sámsoni Harangi László érdekében,11 1041 június 
13-dikán Szolnok vármegye őt (Szabó Jakab szolgabírót) is 

1 Bl. fasc. N. nr. 11. — 2 Szgy. — 3 Nagyv. Múz. Bl. — 4 GKG. — 
5 Szgy. — 6 Nagyv. Múz. Bit. — 7 U. o. — 8 U. o. — 9 Szgy. — 1 0 U. o. 
11 Gencsi-lt. nr . 399. 
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kiküldi Érszentkirályi Szentkirályi István gyermekeinek osz-
loztalására.' 1 (542 ápr. 22-dikén (Szabó Literátus Jakab) egy 
szerződést tasnádszarvadi és pusztaszentmiklósi részbirtokok 
ügyében,2 1045 január 8-dikán és 1646 május 11-dikén (Szabó 
Jakab deák) égerháti részbirtokra vonatkozólag írt alá szerző-
déseket/5 

1781-ben Szabó Mihály, Ferencz, Gábor és István, tasnád-
szarvadi nemesek tettek homagiális esküt. 

Nemes Czégényi Szabó Mihály tasnádszarvadi lakos 
1793-ben — a Bölöni József középszolnoki alispán által veze-
tett nyomozás alkalmával — tanúbizonyságot tesz, hogy Holló-
mezei P. János tasnádszarvadi lakos a károlyi sókamara ellen-
őre volt/1 

Csanálosi Szabó, másként Cseri de Canalos György 
Görcsönben tett 1741-ben homagiális esküt. 

Császlai Szabó. L. Császlai. 
Szabó János csögi nemes 1781-ben homagiális esküt tett. 
Szabó Péter de Darócz (mint alább kitűnik, királydaróczi) 

1741-ben Közép-Szolnokban tett homagiális esküt. 
Debreczeni Szabó András 1781-ben középszolnoki assessor. 
Déczi. Détzi István krasznavármegyei szolgabíró 1702 

decz. 23-dikán Guthy Farkast ennek egy somlyai jobbágya 
által Kövesdi Boér Ferencz kérésére némely elzálogosított 
kémeri részjószágok ügyében megidézteti. Ama jobbágyot 
nemes Détzi Szabó Jánosné szomszédságában találta Som-
lyón.5 Talán egy család. 

Désházi. Szabó Péter Désházán 1741-ben homagiális 
esküt tett. Deésházi tanúvallatásnál tanúskodik 1747 Szent 
György havának 11-dik napján Petkes, máskép Szabó Péter 
nemes személy, hetvennyolcz év körüli.6 

Diósadi (Dyosadi) Zabo Márton több társával megtámadta 

1 Nagyv. Múz. Hit. — 2 Gencsi-lt. nr. 743. — :t U o.nr. 1317. — 4 L. Petri. -
5 Szgy. — G U. o. 
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fegyveres kézzel Székely Miklós és Mihály diósadi birtokán 
utóbbiak itteni jobbágya özvegyének a házát s ezt fenekestül 
elpusztították. 1550-ben Ferdinánd király parancsára meg-
idézik a hatalmaskodókat, a kik most is bitorolják ama 
házat.1 Szabó György Diósadról 1741-ben homagiális esküt tett. 

Er-Girolton 1701-ben Szabó Péternek telke van; az itt 
lakó Szabó János egy paraszttelkét elcseréli Szilágyszécsi 
Guthi Farkasnak a krasznavármegyei Kis-Paezalban levő 
telkével.2 

Kr-Kávúsról Szabó István nemes a Genesi Miklós, más-
ként Genesi Csöghy Miklós, Genesi László fia részére Sződe-
meteri K. János ellenében Mindszenten 1585-ben tartott vizs-
gálatnál volt jelen, mint tanú.3 Szabó Péter érkávási nemes 
1781-ben homagiális esküt tett. 

Szabó Ferencz de Érszódoró (érszodorói lakos) 1771-ben 
Közép-Szolnoktól nemességének igazolását kéri.4 1781-ben ho-
magiális esküt tett. 

Görcsöni. L. Gsanálosi Szabó. 
Ijgyártó, másként Szabó 1741. L. Ijgyártó család s alább 

Pánit. 
Ij)i Szabó (Sartor) Mátyást 1401 máj. 20-dika előtt ügy-

védjüknek vallották Losonczi Bánfi László, János, György, 
András és Mihály.5 

Kalota-Szentkirályi Sass, alias Szabó Mátyás 1646-ban 
Kövesden az id. Gyerőmonostori Kemény János báró tiszt-
tartója, a kinek a rendeletére a Sarmasági György halálakor 
ennek a birtokát erőszakosan elfoglalja ura számára.0 

Szabó János kerestclki jobbágyai 1685 aug. 21-dikén egy, 
Somlyó-Csehin Lónyai Anna fejedelemasszony kérésére tar-
tott vizsgálatnál tanúskodnak.7 

1 Orsz. Lt. Km. conv lad. S. nr . 6. 2 Szgy. 3 Nagyvárad i Múz. Bit. 
4 P. C. Product. 179. 1. — 5 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min . p. 111. nr. .2. 
<J Szgy. 7 Nagyv. Múz. Bit. 
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Keresztúri (Kerezthwri) Zabo Demeter, Révész Márton 
és Böge Gergely 1520 decz. 10-dikén zálogba veszik Irinyi 
László és Imre keresztúri birtokát.1 Keresztúri Szabó Mátyás 
nemes 1550-ben, a mikor a néhai Désházi Kelemen közép-
szolnokvármegyei birtokrészeit felosztották örökösei között, 
mint szomszédos birtokos volt jelen Keresztúron.2 

Szabó György szilágyfőkeresztúri adózó nemes 1781-ben 
homagiális esküt tett. 

Kysdobai Szabó István meg Kisdobai Nagy István, György 
és Tamás 1449 aug. 14-dikén kölcsönösen ügyvédeknek vall-
ják egymást, továbbá: Deésházi Eze Pált, Kisdobai Dobai 
Antalt, Csögi Pipó Lászlót, Gyaragi Imrét stb.,3 augusztus 
18-dikán Kysdobai Zabo Istvánt Menyői Gebarth Antal, Kis-
dobai Antal és Adi Péter,4 1450 jan. 12-dikén (Kewsdobai 
Sabbo Istvánt) Vérvölgyi Dénes és János,5 július 25-dikén 
Menyői Gibart Antal, míg másfelől ő többedmagával Moni 
Jánost meg Imrét, Menyői Domokost stb. vallja ügyvédjé-
nek .Kisdobai Szabó (Sartor) István egyike vala azoknak, a 
kik elfoglalták Kis-Doba birtokot és a kik ellen ezért 1452 
június 13-dikán vizsgálatot parancsolt Hunyadi János kor-
mányzó Menyői Benedek íia, Mihály javára.7 1471 márczius 
12-dikén ő (Kysdobai Zabo István) és fia, Pál eladtak bizo-
nyos kisdobai részeket Kisdobai Székely Mihály leányának, 
Zsófiának meg Tamás gyermekeinek: Mihály- és Annának.s 

Ugyancsak ők ketten (Zabo István s fia, Pál) meg Kelemen 
azok között voltak, a kik ez évi április 18-dikán Kis-Doba 
birtokrészei, bizonyos gyümölcsös és az ezekről szóló okleve-
lek tárgyában Török Istvánnal, Albertfi Péterrel, Deésházi 
Mártonnal, néhai Kisdobai László fiával, Domonkossal, Kis-
dobai Imre fiának, Jánosnak fiaival: Mátéval, Lukácscsal és 

1 Dl. 36.402. Km Prot . Magn. p. 199. nr. 1. — 2 Szgy. — * Dl. Km. Prot . C. 
min. pag. 60. nr. 1. — 4 U. o. nr . 5. — 5 Dl. 3&391. Km. Prot . C. min. p. 102. 
nr. 2. — e ü . o. p. 112. nr. 6. p . ; 113. nr . 1. p. ; 112. nr. 5. — 7 Dl. 28.619. 
8 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min. pag. 81. nr. 1. 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monographiája. VI. 29 
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Balázszsal, Deésházi Istvánnal, Deésházi Balázs fiával: Bene-
dekkel meg Kisdobai László fiával, Balázszsal kiegyeztek.1 

A kolozsmonostori konventnek 1503 ápr. 20-dikán kelt 
örökvalló levele szerint Szabó Antal a néhai Kysdobai Szabó 
Istvántól örökölt kisdobai középszolnoki birtokát Szabó Fe-
rencznek s testvéreinek eladja. Az itt szereplők:2 

Kysdobai Zabo Antal 
Tamás Sebestyén Máté Bálint Erzse Ilona 

— N. N. 
Kysdobai Zabo N. 

Ferencz András Demeter Gergely János Mihály 

A néhai Kis-Dobai Szabó Tamás fiainak: Antalnak. Pál-
nak. Lázárnak és Kristófnak adományozza 1519-ben Lajos 
király a középszolnokvármegyei kisdobai, nagydobai, dósadi 
<Ad) és a krasznavármegyei biirgezdi (Bilgez) részjószágokat 
új adományozás czímén a hozzátartozókkal s a benne gya-
korolt királyi jogokkal együtt. Tekintetbe veszi a király ez 
adományozásnál a Szabó-családnak az ország és a király 
ügyeiben szerzett érdemeit s hogy a nevezett birtokok már 
ezelőtt is a Szabó-család tulajdonában voltak a kezükben 
levő okiratok tanúsága szerint; a diósadi részjószágot pedig 
Szabó Antalnak szolgálatai jutalmául Nagyfalusi Bánfi János 
adta volt. Megrendeli Lajos király a leleszi konventnek, 
hogy a birtokok törvényes és hivatalos átadására küldje 
ki megbízható emberét, a kinek a jelenlétében mint királyi 
megbízott menjen el Kis-Dobai Dobay Tamás, vagy Harak-
lányi Imre vagy Haraklányi Ketskés Gergely, vagy Adi (de 
Ad) Adv Ambrus, vagy Bilgezdi Kis Pál, vagy Czigánvajai 
Borzási János. Hívják össze a szomszédos birtokosokat, 
járják fel a határt s adják át a birtokokat új birtokosoknak. 
A birtokátadásnál a király megbízottai a középszolnokvár-

1 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min. p. 82. n r 2. — 2 Dl 36.405. Km. Prot. 
Michael p. 242. nr. 1. 
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megyei Haraklányi Imre s a krasznavármegyei Bilgezdi Kis 
Pál; a konvent pedig ifjabb Mátyás fráter konventi presbytert 
küldi ki megbizottjaként. Haraklányi Imre a kis- és nagydobai 
és diósadi részjószágok határát, Kis Pál pedig a bürgezdi 
részjószág határát járta s mindenik összehívta az illetékes 
szomszédos birtokosokat; a következő nemeseket: Nagy-Dohai 
Dobai Istvánt, Nagv-Dobai Lászlót, Szentkirályi Kis Jánost, 
Keresztúri Kónya Pált és Haraklányi Nagy Mátyást, ezeken 
kívül a Csetneki Ferencz, az özv. Görcsöni Domahidai Má-
tyásné, s a Bélteki Drágfv jobbágyai is ott voltak a földes-
uraik személyében a kis- és nagydobai meg a diósadi rész-
jószágok határmegállapításánál. A bürgezdi határjárásnál je-
len voltak a nemes Borzási (Boyzási) Péter, György, Bilgezdi 
Kis Antal, Veres Ferencz, Kis Márton és Bülgezdi Sanctus 
Péter és Losontzi Bánffy Gáspárnak két Nagyfaluban lakó 
jobbágya az uruk személyében. A birtokokat a megbízottak 
minden akadály nélkül átadták, senki sem tiltakozott ellene. 
Ugyancsak ekkor Kis-Dobai Szabó Antal, Pál, Lázár és Kristóf 
előterjesztik Lajos királynak, hogy ő nekiek egyenlően kel-
lene osztozniok egy néhány nemessel több középszolnok- és 
krasznavármegyei részjószágon, még pedig Kis-Dobán: Kis-
Dobai Szabó Ferenczczel, Mihálylyal, Demeterrel, Andrással, 
Gergelylyel, Jánossal; úgyszintén Nagy Gergelylyel, Kis-Dobai 
Illyés Tamással, Nagy-I)obai Csethe Péterrel; Nagy-Dobai 
Nagy Mátyással; Lelei Kokas Benedekkel és Andrással; Kis-
Dobai Boda Balázszsal és Gergelylyel; Nagy-Dobán, Nyírmon-
ban és Menyőben: Beőnyey Miklóssal, Mátyással és Jánossal, 
Nagy-Dobai Istvánnal és Györgygyei; a középszolnokvármegyei 
Szentkirályon, a krasznavármegyei Bürgezden és a középszol-
nokvármegyei Illvéstelke nevű praediumon: Nagy-Dobai Csí-
zér Gergelylyel, Jánossal, Bálinttal. Demeterrel és Benedekkel: 
Vérvölgyön: Vérvölgyi Vid Péterrel; Bürgezden még Bürgezdi 
Sebestyénnel és Péterrel. Kérik tehát a királyt, hogy rendelje 
el a törvényes birtokfelosztást. A király meg is bízza a leleszi 

29* 



4 5 2 S7.ABÓ. 

konventet s felszólítja, hogy küldje ki megbízható emberét 
az osztozásra. A felszólított nemesek bár nem egyeztek min-
denbe úgy bele, a hogy Kis-Dobai Szabó Antal, Pál, Lázár 
és Kristóf szerették volna, mégis sikerűit valamiképen osz-
tozkodásra bírni a feleket. Szabó Ferencz, Mihály, Demeter, 
András, Gergely és János, Nagy Gergely, Illyés Tamás, Csethe 
Péter és Nagy Mátyás az Alszegi László, Vyd Péter, Ágoston 
András, Vérvölsvi Pethkő Benedek és a Kis-Dobai Tamás 
közbenjárására olyanformán egyeztek meg, hogy az egész 
Kis-Doba birtok egy ötödének a harmadrészét átengedik Kis-
Dobai Szabó Antalnak, Pálnak, Lázárnak és Kristófnak, mert 
az egész ötödrész birtok az összes osztozkodó nemeseket illeti. 
Az egyharmadrészt olyanformán hasították ki, hogy megkez-
dették a határ megvonását a Kis-Doba közepén folyó ároknál, 
a melyet közönségesen Pataknak neveznek. Innen egyenesen 
jöttek le egy füzes helyen keresztül, úgy hogy ez az egyenes 
vonal választja el a kihasított egyharmadot a másik kéthar-
mad résztől, a melyek együtt aztán Kis-Dobának az ötödét teszik. 
Nagy Györgynek, özv. Borbálának és a Kis-Dobai Kis Nagy 
János fiainak: Pálnak és Benedeknek a kihasított egyharmad 
részjószág határán belül levő épületeiket és házaikat le kellett 
bontaniok s odaköltözniük, a hova nekik tetszett. Az osztoz-
kodó felek kötelezték magukat, hogy ha bármelyik fél valaha 
megszegi a most kötött egyezséget, a másik fél a vármegye 
alispánjai és szolgabírái útján jogorvoslást szerezhet s az 
esküszegő féltől 200 magyar arany forintot kap. Özv. Borbála 
s a Kis Nagy János fiai Pál és Benedek is elismerték, hogy 
ez az egyezség reájuk nézve is kötelező. Nagy-Dohai István 
és György a Nagy-Dobán levő közös részjószágukból egy ne-
gyedrészt adtak át a közös birtokos Kis-Dobai Szabó Antalnak. 
Pálnak, Lázárnak és Kristófnak. Osztoztak egyenlően a falu 
felső végén levő két nemesi telken (sessio), a mely telkek kö-
zül az egyik állítólag zálogjog czímén a Berendi Dávid és a 
Spáczai Gáspárné, Borbála kezében volt; a másik pedig a 
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Nagy-Dobai István és (iyörgy kezében. Ugyancsak Nagy-Dobai 
István és György egy negyedrészt adott az említett Szabóknak 
minden hozzátartozóval együtt a menyői részjószágból, a mely 
közös birtoka Nagy-Dobai Istvánnak, Györgynek, Kis-Dobai 
Szabó Antalnak, Pálnak, Lázárnak és Kristófnak és Kis-Dobai 
Egyeőd Istvánnak. E közös birtok egy nemesi telek, a mely 
melletl kelet felől a Désházi Bernát háza állt, nyugot felől 
pedig a Désházi Péteré, a mely az Ispán Péter özvegyéé volt. 
Csízér György, János, Bálint, Demeter és Benedek; Bilgezdy 
Sebestyén és Péter is azon részjószág egy negyed részét, a 
mely részjószág őket közösen megilleti Bürgezd (Bilgezd) bir-
tokban, átadták a kérelmező Szabóknak. E jószág pedig áll 
egy nemesi telekből minden hozzátartozóval együtt, a mely 
telek nyugot felől a Veres Benedek és Veres Ferencz nemesi 
telke (sessio nobilitaris) melleit feküdt.1 

1539-ben Kysdobai Zabo Ferenczet tanúnak jelölte ki 
János király, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Sámsoni 
Körösi Ferenczet két diósadi telekbe.2 Szabó György és Antal 
kisdobai nemesek 1559-ben tanúkként szerepelnek a Bodon 
és Csiglen nevű erdők hovatartozásának megállapítása végett 
tartott tanúvallatásnál.3 Kis-Dobai Szabó György 1668 jún. 
6-dikán mint Pap István ügyvédje szerepel ennek sógora, 
Fekete György ellen folytatott perében.4 Az 1658-ban szereplő 
Szabó Mihály, középszolnoki szolgabíró minden valószínűség 
szerint a kisdobai család tagja volt, 1668 jan. 6-dikán már 
Kis-Dobai Szabó Mihályról, mint szilágy vármegyei (így!) 
szolgabíróról van szó, a ki aláírta Ákosi Pap Istvánnak a 
Fekete György ellen folytatott perében hozott ítéletet.5 Szabó 
Mihály de Ivisdoba 1671-ben,® 1699-ben (Szabó Mihály)7 is 
szolgabíró Középszolnokban. Szabó András, Pál, Mihály, Mik-

1 Szgy. (Máthéka, bü rgezd i evang. reform, lelkész adományábó l ) és Le-
lesz, Aet. Bercs. fasc. 34. nr. 9 (Prot. IX. p. 111.) — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 
27. K. nr. 20. — 3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 U. o. — 5 U. o — 6 GKG. A. fasc. 
VII. — i Tört. Tár, 1898. évf. 542. 1. 
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lós és István Kis-Dobáról 1741-ben homagiális esküt tettek. 
Kis-Dobai Szabó András 1761-ben folyamodik Mária Teréziá-
hoz, hogy az ő birtoklási jogai biztosítására mindennemű 
oklevelet, a mi csak a családjára s birtokára vonatkozik, hi-
teles másolatban adassa ki a számára. Mária Terézia rende-
letére a leleszi konvent ki is adja másolatban 1762-ben a 
levéltárában talált három oklevelet, a melyek a Szabó-családra 
vonatkoznak.1 

Szabó János, id. s itj. Pál és András, kisdobai adózó ne-
mesek 1781-ben homagiális esküt tettek. 

Kis-Káréindi Szabó József, középszolnoki assessor 1781-ben 
homagiális esküt tett. (Az 1791-diki névsorban is megtaláljuk.) 

Krasznai Szabó István 1696 jún. 6-dikán krasznavármegyei 
hites assessor.2 

Szabó Sándor és Porcsalmi Mihály «által» épült 1771-ben 
a lecsméri evang. reform, egyháznak a kórusa. (Nevök a kó-
ruson olvasható.) 

1647-ben középszolnoki lelei lakos, nemes Szabó István, 
a középszolnoki Kis-Dobán lakó nemes Szécsi Györgynek örökö-
sen ad egy házhelyet Leiében minden jövedelmével együtt. ' 

Leiében Szabó János, másik János, István 1741-ben, Szabó 
András és István nemesek 1781-ben homagiális esküt tettek. 

M.-Baksáról Szabó István 1741-ben, István, id. s ifj., adózó 
nemesek 1781-ben homagiális esküt tettek. 

Magyarcsaholyiak. L. Alvinczi Szabó. 
Szabó János és Domokos Erzsébet 1831-ben a magyar-

goroszlói evang. reform, egyháznak egv nagy kamuka fehér 
abroszt adtak. 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahe-
lyezte előbbi adómentességébe a mindszenti Szabó-családot, 
azon alapon, hogy adómentességben élt és elődei armalist 
nyertek 1(>34 márcz. 14-dikén II. Ferdinánd császártól. 

1 Szgy. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — 3 Szgy. 
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Mocsolyai (Mocholyai?) Zabo András azok között voll, a 
kiket, mint szomszédokat 1550-ben Sámson birtokba össze-
hívtak, a mely alkalommal megjárták a néhai Sámsoni Ger-
gely és Mihály itteni birtokrészét és átadták Bőnyei Mátyás 
felperesnek.1 Szabó Tamás nemes (de Motsolya), ugyancsak 
1550-ben, a mikor a néhai Désházi Kelemen középszolnokvár-
megyei részbirtokait osztották föl örökösei között, mint szom-
szédos birtokos volt jelen Ököritón a határkijelölésnél.2 1570-
ben Mocholai Zabo András is említve van, mint szomszéd 
Miksa amaz új adománylevelében, a melylyel Jakcsi Boldi-
zsárnak és Kusalyi Jakcsi Mihálynak adományozza a király 
Hadad várát és tartozékait.3 

Nagydobai (Naghdobai) Zabo Mártont, mint szomszédot, 
idézték meg, 1539-ben, a mikor beikatták Sámsoni Körösi 
Ferenczet két diósadi telekbe.4 

1555-ben Zabo Györgyöt szintén, mint szomszédot, idéz-
ték meg, a mikor Székely Lázárt és Kristófot Nagy-Mon bir-
tokba akarták beiktatni.5 

Őri. Szabó József és László de Eőr 1709 nov. 16-dikán 
Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.6 

Pánit. Szabó Mihály, Szabó, másként Ijgyártó Mihály és 
Márton Panitban 1741-ben homagiális esküt tett. 

Zabo Benedek Perecsenben, 1589-ben, mikor özv. Borzási 
Jánosné özv. Báthori Eleknének egy szécsi jobbágyot zálogosít 
el, közbírói tisztet töltött be.7 

Szabó András peéri lakos 1772-ben Közép-Szolnoktól ne-
mességének igazolását kéri.8 

Rátoni. 1460 július 31-dikén Balhoni Zabo Antal ügy-
védeket vallott.9 Ráthoni Szabó Bertalan 1588 június 
24-dikén. mint szomszédos birtokos volt jelen, a mikor Kö-

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. B. nr . 54. — 2 Szgy. — 3 Wl. — L. még Sas. 
4 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. K. nr. 20. — 5 U. o. S. nr. 20. — 6 V. Test. 
257. 1. — " Szgy. 8 P. C. Product. 265., 273. 1. — 9 Dl. 36.392. Km. Prot . G. 
min . p. 98. nr . 1. 
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vesdi Sarniasági Miklóst a krasznavármegyei Hécse birtokába 
iktatták.1 

Récsébői többek között Zabo Mihály, récsei bírót meg 
Zabo Pált is maguk mellé vették özv. Vajai Borzási Györgyné 
Borbála és íia, Miklós, a mikor elfoglaltak és bevetettek Ha-
raklányi Miklós Vártelek birtokán és nyirsidi birtokrészén 
tizennyolez hold szántót. Ez ellen Haraklányi nevében panaszt 
emelt Horváti Peres Gáspár, mire az országbíró helyszíni 
vizsgálatot parancsolt e tárgyban.2 

Sámsonból Szabó János 1741-ben homagiális esküt tett. 
1549-ben Zabo János, sándorházi féltelkes nemest 13 dé-

nárnyi adóval rótták meg.3 
J o 

Somlyó. Molnár Szabó István 1(380 és 1747 között som-
lyai elül járó. 

Somlyai Szabó Dávid krasznavármegyei szolgabíró 1696 
(június 6.)4 Deb. (reczeni?) Szabó János 1784-ben, 1786— 
1788 között és 1795-ben somlyai elüljáró. 1790-ben István, 
csizmadia, IJ. János, Baranyai János, nőtlen, Bájdok Lőrincz 
szegény, Szentkirályi Pál, (Nemes) Péter, Koleszdr Péter a som-
lyai adózók lajstromában fordúlnak elő. Szabó Péter 1800 
1801. somlyai elül járó. Dávid, Gábor, József és Sándor 1847— 
1848. somlyai polgárok.5 

1669 máj. 16-dikán Szabó János aláírt egy szerződést két 
szakácsii jobbágy elzálogosításáról.0 Szabó András és Pál, 
szakácsii nemesek 1781-ben homagiális esküt tettek. 1790-ben 
Közép-Szolnok vármegye közönsége előbbi adómentességökbe 
visszahelyezte Genesi Szabó András, szakácsii nemest azon 
megokolással, hogy armalistai adómentes nemességben élt és 
a bizonyítás folyamata alatt hibásan adóztatta meg őt Kávási 
László, biztos; továbbá Szabó József és András, szakácsii 

1 Orsz. Lt. Gyf. kápt . lev. cent. G. 12. — 2 U. o. Km. conv. lad. 26. H. 
n r . 1. — 3 Dical. — 4 Nagj 'v . Múz. Bit. (Krasznán kelt levél.) — 5 Somlyón, 
min t a lább kitűnik, Váradi Szabók is laktak. — 6 Gencsi-lt nr. 139. 
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nemeseket azon megokolás alapján, hogy nemességöket mind 
a vármegye continua tábláján, mind a kir. táblán bebizonyí-
tották. Gentsi Szabó András 1791-ben Közép-Szolnokban tett 
homagiális esküt. 

Szabó (Sartor) András (T ásnád-) Szánt óv ó\ azok között 
van, a kiket 1441 ápr. 10-dikén ügyvédeiknek vallottak Den-
gelegi Pongrácz, Szántói Becski János és Csögi Lőrincz.1 

Szabó Elek de Sz.-Márton középszolnoki as essor 1791-ben 
homagiális esküt tett. 

Sz-Csehben Szabó János és András 1741-ben homagiális 
esküt telt. 

1774 decz. 31-dikén Szabó László, József és Mihály szi-
lágyszécsi örökös jobbágyok felett osztozkodnak.2 

Szundi Szabó István és Sárdi Sámuel 1757-ben a szilágy-
szentkirályi evang. reform, egyháznak egy abroszt adtak. 

Szabó Ferencz de Tyúkod 1781-ben középszolnoki as-
sessor. 

Szabó Balázs meg György (számos)-udvarhelyi nemesek 
azok között az esküdt bírák között voltak, kik 1577-ben a 
Gyulafi László és Csáki László között folyó perben mint fo-
gott bírák ítélkeztek.3 

Varsolczvól Zabo Pált, Jánost és Andrást vették maguk 
mellé az imént említett özv. Vajai Borzási Györgyné Borbála 
és fia, Miklós.4 

1030-ban Szabó Istvánné Járai Katalinnak van joga Var-
solcz falu Apró nemesek részéhez.5 

1792-ben Váradi Szabó János, perecseni s Váradi Szabó 
István, somlyai lakosok, nemesi szabadságukat kívánják 
igazolni." O 

1582 előtt tizenharmadfél esztendővel Vérvölgyi Szabó 

1 Dl. Km. Prot . AB. min . pag. 64. nr . 4. á thúzva — 2 Gencsi-lt. nr . 672. 
3 GKG. A. fasc. II. — 4 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. H. nr. 1. — 5 Nagyv. 

Múz. Bit. — 0 Orsz. Lt. nem. invest. Kraszna . 
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Annát Csehbe vitték a kis Gyulafi László dajkájának.1 Szabó 
István és Ferencz szatmárvármegyei börvelyi birtokosok 1768. 
június 16-dikán Közép-Szolnok vármegyétől kaptak nemesi 
bizonyítványt. Vérvölgyön is birt a család.'2 Vérvölgyről 1741-
ben Szabó István, 1781-ben Szabó Ferencz adózó nemes tett 
homagiális esküt. 

Szabó Nyisztor zálnoki 1764 ápr. 4-dikén Közép-Szolnok 
vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.3 

Szabó nevű családok tagjai 1705-ben diósadi, kisdobai. 
lelei, magyarbaksai, menyői, mocsolvai. oláh-csaholyi (K.-Da-
róczról), tasnádi, vérvölgyi és zilahi nemesek, kiket Közép-
Szolnok vármegye lovas zsoldos állítására írt ki.4 

1797-ben Szabó nevű családok tagjai Babuczán, Balázs-
házán és Zölczén, Deésházán, Diósadon, Ér-Hatvanban (András 
ex Szakó?) Ér-Mindszenten, Ér-Szentkirályon, Ér-Szodorón és 
Töviseden, K.-Daróczon, Kis-Dobán, Kis-Goroszlón, Kr.-Czé-
gényben, Kr.-Mihályfalván (.Esztrai László), Leiében (köztük 
P. Ferencz), M.-Baksán, Mocsolyán, Monóban (Kertész-Szabó 
Sámuel, Sülelmeden urasági tiszttartó), Nagy-Monban, Nemes-
Kesziben, Oláh-Csaholyban, Peérban, Sámsonban (Nemes Jó-
zsef), Szakácsiban (köztük K. Ferencz, József és András, 
G. András, I). András meg Somlyói [Somjai] Ferencz), Szeö-
Demeteren (köztük Szabó-Borz László) Szilágyfő-Keresztúron. 
Tasnádon (köztük Cz. Ferencz és P. Ferencz), T.-Szarvadon. 
T.-Szántón és Vérvölgyön főbb, vagy kisebb birtokosok, saját 
telkükön lakó egyházi adómentes, más telkén lakó adómentes, 
és saját telkükön, vagy másén lakó adózó nemesek; az össze-
írás még a következő Szabókat említi: Urszuj, szeődemeteri 
udvargazda, Péter, babuezai oláh, László, nagypaczali evang. 
reform, kántorok, Hersli, ákosi zsidó, Stefán, szeődemeteri 
árendátor és András, pelei molnár. 

Az 1805-diki összeírásba Bányai Elek menyői, József, 

1 GKG. C . fasc. XIX. — 2 V. Test. 117. 1. — 3 U. o. 295. 1. — 4 Szgy. 
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Zsigmond, Pál, B. Sámuel (lovasok), (Iz. Ferencz, G. András 
és Ferencz (gyalogosok), G. Sámuel. K. András és Sámuel 
(lovasok), szakácsii adómentes, Ursz és János (Von), babuczai, 
János, csögi, Mihály és György, érszentkirályi, Mihály és ifjú 
István, menyői, Demeter (50 éves: erőtlen), Gergely (Gligor; 
40 éves) és Mihály (40 éves) mindszenti, István és László, 
sámsoni, D. László, szakácsii, János és Bálint, szilágy szent-
királyi, Ferencz, Gergely, István, József és Miklós, vérvölgyi 
adózó, továbbá István (25 éves), érkávási, István (20 éves), 
érszodorói, József (40 éves), nemeskeszii, Ferencz <53 éves) 
és Márton (29 éves) meg Cz. István (36 évest, tasnádi, János 
(33 éves), Pál (38 éves; lovas), Cz. András (40 éves) és István 
(00 éves; alkalmatlan, gyalogosok), tasnádszarvadi nemeseket, 
András (50 éves; ez az András erőtlen), érkőrösi, másik 
András (30 éves), István (28 éves) és József (46 éves), nemes-
keszii szabad állapotú lakosokat, András, mocsolyai saját tel-
kén lakó szabadost, Ferencz és János lelei szabadosokat vet-
ték föl és pedig Cz. István, tasnádi nemest azon megjegy-
zéssel, hogy «pleszirozott», fegyverszolgálatra alkalmatlan; 
közülök a babuczai, csögi, érszentkirályi és nemeskeszii ne-
mesek, továbbá András és id. András, mocsolyai, István, 
József, László és Mihály, sámsoni adózó, Márton, Sándor és 
János, diósadi, Péter és István kávási, László, György, id. 
Bálint, József és Bálint, kisdobai, Demeter, kusalyi, András és 
János, szilágyfőkereszturi, István, szodorói, Cz. István, tas-
nádi, Pál, czégényi, János, tasnádszarvadi nemesek homa-
giális esküt tettek. 1806-ban Ferencznek Márkaszéken két 
puszta antiqua és három lakolt nova jobbágytelke, Ippon egy 
adómentes lakótelke meg egy lakott antiqua és egy lakott 
nova jobbágytelke, 1808-ban Ferencznének Lompérton fél 
adómentes lakótelke, két antiqua és egy nova jobbágytelke, 
V. Ferencznének Somlyón egy antiqua, ugyanitt Izsáknak, 
ki 1800-ban krasznavármegyei levéltáros, 1803—1808. szolga-

OK/ j O 

bíró a somlyai járásban. 1809-ben első százados kapitány. 
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1816-ban assessor Krasznavármegyében, Mózesnek és Sándor-
nak fél kúriájuk meg egy és háromnegyed antiqua jobbágytel-
kök volt. Sándor zálogban bírt háromnegyed antiquat, a fél 
kúria pedig az Izsáké. Somlyói Antal zálogban bírta Becski 
Juliannának egy borzási antiqua jobbágy telkét. Józsefnek Pe-
recsenben másfél antiqua és fél nova. Antalnak, id. Lászlónak 
és Sándornak Bürgezden három és egynegyed antiqua és egy 
nova, Antal, bürgezdi lakosnak Kraszna-Horváton három-
negyed antiquajobbágytelkök volt; Krasznán László, bürgezdi 
lakosnak fél antiqua és fél nova (Gyulai Lászlóval közösen 
bírta), Mihálynak, Sándornak, Mártonnak stb. másfél antiqua 
meg egy és egynegyed nova, A agy faluban Lászlónak fél antiqua, 
Bátonban Andrásnénak, Györgynek, Istvánnak és Mihálynak 
két és háromnegyed antiqua, Bécsén Sándornak fél nova, 
Lászlónénak, a Boda Józsefné lakójának, háromnegyed antiqua 
jobbágytelkök volt s itt Zsigmond «birtok nélkül való». András, 
Ferencz, József, László és Mihály, bagosi adózó nemesek 
gyalogosok. Az összeírás a többieknél is majd mindenütt 
megjegyzi, hogy Kraszna vármegye gyalogosoknak írtaki őket; 
többre vonatkozólag olvasható e megjegyzés, hogy se köntöse, 
se fegyvere; a bürgezdiek közül pl. fegyvere csak László-
nak volt. 

Közelebbi adatok híján nem lehet meghatározni a hova-
tartozóságukat a következőknek. 

Szabó (Sartor) Lukács egyike vala azoknak, a kiknek ér-
dekében 1454-ben vizsgálatot tartottak Bályoki Szénás Péter 
fia, Szilveszter ellen a Mindszent birtok határjárása alkalmá-
val történt fegvveres ellentállás miatt.1 

Zabó Márton és Jakcs János megölték Dobronyi Lászlót. 
1461 márcz. 23-dikán menedéket vall ezért Szabónak és tár-
sának a hadadi Szent László-egyház nevében Kusalyi Jakcs 
Péter, a ki ugyanekkor Szabó Imre vére ontásáért Bydeskúthi 

1 Lelesz, M. f. anni 1454. nr. 48 
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Lászlónak és Biró Mihálynak vall menedéket ugyancsak ez 
eovház nevében.1 

Szabó Márton és György 1481-ben Bihar vármegye két 
kiküldött szolgabírája előtt tanúskodnak, hogy a nagyfalusi 
vásárról hazafelé induló debreczeni kereskedőket mások nem 
rabolhatták ki, mint a nemes Somlyai Báthoriak jobbágyai.2 

Szabó Márton is egyike vala azoknak az esküdt bírák-
nak, kik 1577-ben a Gyulafi László és Csáki László között 
folyó imént említett perben mint fogott bírák ítélkeztek.3 

Szabó István 1615-ben középszolnoki szolgabíró.4 Ez 
másként Nyirő István (középszolnoki szolgabíró); 1616-ban 
tanúsítja, hogy Perecsenyi Lindvai Istvánné némely ingósá-
gok ügyében megnyugtatta özvegy Szentkirályi Mihálynét.5 

Szabó István 1675 máj. 5-dikén aláírt egy szerződést ököritói 
szántóföldek elzálogosítása tárgyában.0 — Szabó István 1694-
ben és 1695-ben szolgabíró Kraszna vármegyében.7 Talán 
másik István 1715 júl. 1-sején írt alá egy idézést krasznai föl-
dek tárgyában.8 

Szabó, máskép Pap Miklós nemes levelét, mely az er-
délyi fejedelemtől 1633 deczember 17-dikén kelt Gyula-
fehérvárt, Kraszna vármegyében 1634 febr. 23-dikán hirdet-
ték ki.9 

Szabó András 1639-ben tanú Görcsöni Serédi Istvánnak 
Közép-Szolnok vármegyében kapott birtokaiba való beikta-
tásánál.10 Másik András 1684-ben szolgabíró Kraszna várme-
gyében.11 1690-ben (Szabó András, krasznavármegyei szolga-
bíró) levelet ír Bánfi Györgynek a Nagyfalu határában levő, 
Zovány felé néző malom tulajdonjogáról.12 

1639-ben Zabó Károly Közép-Szolnok vármegye egyik 
szolgabírája.13 

1 ü l . 36.392. Km. Prot . E. min . p. 102. q. nr . 3. — 2 Dl. 29.537. — 3 GKG. 
A. fasc. II. — 4 Nagyv. múz . Bit. — 5 U. o. — 6 Gencsi-lt. nr . 751. — 7 Szgy. -
8 Gencsi-lt. nr. 935. — 9 Nagy Iván, X. 434. — 1 9 Szgy. — 11 U. o — 1 2 Bl. 
fasc. N. nr. 13. — 1 3 GKG. G. fasc. XIX. 
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1642-ben Szabó Pál középszolnoki nemes személy.1 Másik 
Pál a belső-félben 1714-ben eommissarius.2 

Szabó Mátyást Kemény János fejedelem 1661-ben, arra 
az esetre ha Balajti László akadályozva lenne, Köveseire 
jószágigazgatónak és udvarbírónak kinevezi.3 

Szabó János 1694-ben krasznavármegyei assessor.4 

Szabó György Közép-Szolnok vármegye biztosa 1712-ben.5 

Szabó Ferencz 1779 1800-ig krasznavármegyei assessor/' 
Szabó János 1861-ben krasznavármesvei tiszteletbeli es-

küdt, Miklós 1867-ben szintén esküdt, 1871-ben zsibai szolga-
bíró Közép-Szolnok vármegyében, 1883-ban pedig szilágyvár-
megyei szolgabírói segéd. 

Evang. reform, papok: Sámuel 1756 1790. Nagyfaluban; 
egyházmegyéjében székbeli bíróságot és titoknokságot is viselt. 
Zabó Mihály Csengeri István (1772- 1775.) után három hónapig 
Nagy-Paczalban. B. Szabó István 1787-ben Ér-Hatvanban; ő 
kezdte vezetni az anyakönyvet. Szabó István 1813—1823. Bor-
záson, ő vagy másik István 1822—1842. közt Diósadon, hova 
mint káplán jött, innen csere útján Perecsenbe került, hol 
1842 1852. működött. Öregsége miatt nyugalomba lépvén, 
káplánja lett fia Pál. Meghalt Peérban 1863-ban. Pál 1852—1860. 
működött atyja mellett Perecsenben, 1860—1867. peéri, 1867— 
1900. diósadi. Szabó László 1816—1821. szilágyszegi káplán, 
azután rendes 1850-ig. Fia Lajos 1850—1856. szilágyszegi, 
1856—1877. deésházi. Szabó István 1896-ban magyarcsaholyi. 

Szadovsz l i i József 1887—1892. szilágyvármegyei or-
szággyűlési képviselő (tasnádi kerület). 

S z a k á c s Jánosnak 1630-ban joga van a fejedelmi kincs-
tár számára lefoglalt krasznavármegyei varsolezi birtokhoz.7 

Közép-Szolnok vármegye 1705-ben Szakáts György zilahi 
nemest lovas zsoldos állítására írta ki. Szakács Péter nemes 

1 Szgy. — 2 U. o. — a U o. 4 U. o. — 5 GKG. fasc. VI. — « Gen-
csi-lt nr. 1102. " Nagyv. múz. Bit. 
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Zilahon 1741-ben homagiális esküt tett. 1773-ban a zilahi 
Szakáts-családot, mint donatariust, a kir. tábla fölmentette 
az adózás alól. Ör. és ifj. Ferencz meg György 1781-ben zilahi 
kraszna-utczai lakosok. 

Szakáts Péter tokaji lakos, 1762 febr. 11-dikén Közép-
Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.1 Zilahon, 
Varsolczon bírt a család. 

Szakács István de Kraszna, középszolnoki assessor, 1781-
ben homagiális esküt tett. A krasznai Szakács-családból való 
Ferencz középszolnokvármegyei levéltáros 2 1841 —1863. Talán 
ő 1835 1841. középszolnokvármegyei esküdt, egy Ferencz 
1841—1844. táblabíró, egy F. pedig 1841—1845. tiszteletbeli 
aljegyző, 1848-ban zilahvárosi képviselő. 

Szakács Pál 1797-ben ballai evang. reform, pap. 
Szakács Mihály, érhatvani saját telkén lakó, egyházi adó-

mentes nemest fölvették a hadi segedelemhez való hozzájá-
rulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. Szakáts 
Andrást (32 éves) lovasnak, Mihályt (53 éves) gyalogosnak 
írták ki az Ér-Hatvan községből 1805-ben összeírt nemesek 
közé, utóbbit azon megjegyzéssel, hogy «meglehetős erőben 
volna, de foga nincsen». Szakáts Mihály és András hatvani, 
meg Márton kusalyi nemesek homagiális esküt tettek. 
1808-ban Varsolczon egy kúriája és egy antiqua jobbágytelke 
volt Szakáts Istvánnak, a kiről megjegyezték, hogy «nyo-
morék». István, somlyai adómentes és Péter, bagosi adózó 
nemesek gyalogosok ekkor. 

Szakács i . 1297-ből. 1. Gyúróit. 
A (Zakachy) Gergely fia Jakab tiltakozik 1361-ben a vá-

radi káptalan előtt az ellen, hogy a Szakácsiban levő föld-
jeit Újnémethy János fia Elek, Márton testvére János és más 
újnémeti nemesek elfoglalták.3 A Zakachy Jakab fia László 
pedig a maga, valamint testvérei György. István és Miklós 

1 V. Test. 49. 1. a N a g y Iván, X. 453. — a Nagyv Múz. Bit. 
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nevében 1361-ben tiltakozik az ellen, hogy a kegyei birtokot 
Kegyei Márton íia János és ennek íiai a Szántói Pethő íiai OK/ 

János és István javára eladják vagy elzálogosítsák.1 1388-ban 
Zakachi Jakab fia István és Miklós, szolnokvármegyei neme-
sek a mellett tanúskodnak, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló 
és Turbucza nem Kővárhoz, hanem Aranyos várához tartoznak.2 

Szakácsi János 1418-ban egyike vala azoknak, a kiket 
királyi emberül jelöltek ki, a mikor a középszolnoki Bél-
telek. Muskó és Kovácsűlése birtokokba beiktatták a Szent-
királyi-családot.3 

1421-ben Szakácsy János Dengelegi Zsigmondnak a job-
bágya. a ki lefizetvén földesurának a földváltságot, Kegyére 
akart átmenni lakni, a mely akkor a Báthoriaké volt; de 
Dengelegi elvitte két asztag életjét, kilencz ökrét, négy méh-
kasát és hatvan sertését.4 

Zakachyi István deákot 1459 okt. 4-dikén ügyvédjüknek 
vallják Bélteki Drágfi Miklós és neje, Jakesi Erzsébet,5 1461 
okt. 12-dikén Kusalyi Jakcs Péter, Nagydobai Porkoláb Miklós, 
Nagydobai Csízér Gál, Sándorházi Miklós, Szarvadi Balázs, 
Vérvölgyi Anthos Péter, Sándorházi Bertalan és Nagydobai 
Csízér Gergely,6 1466 okt. 30-dikán Sándorházi Ambrus és 
Menyői Valkai Veronka,7 1468 jan. 28-dikán Zakachyi István 
deák fia, Mihály vallja ügyvédjeinek: atyját, Istvánt, Szarvadi 
Szénás Jánost, Szabó Albert, lompérti lakost, Nagy István, 
szakácsi lakost, Mihályfalvi Györgyöt stb.,8 újra Zakachyi 
Istvánt 1469 aug. 5-dike körül Dengelegi Pongrácz János,9 

ez évi május 29-dikén Kusalyi Jakesi György,10 aug. 26-dikán 
Sándorházi Bertalan; Deésházi Pál és Kelemen meg utóbbi 
neje, Dorottya; Szilágyszegi János és leánya, Zsófia; Menyői 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 Wl. :í Lelesz, Stat. S. 149. — 4 Sz i rmai : Szat-
mdr, 1810., II. 153. 1. — 5 Dl. 36,392. Km. Prot . E. min. p. 60. n r 1. — 6 U. o. 
pag. 138. nr. 1 " Dl. 36.3D3. Km. Prot . F. min. pag. 4. nr. 1. — 8 U. o. 
pag. 40. nr. 1. — 9 U. o. pag 139. nr. 2. — 1 0 Dl. 36,394. Km. Prot G. 
pag 23. nr . 1. 
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Gebard Demeter meg Deésházi István,1 1475-ben Zakachi 
Istvánnal és fiával Jeromossal meg Krisztinával és Katalinnal 
szemben Gilberth Miklósnak ítéli Mátyás király Ilosva, Lom-
pért, Hosszúmező, Majád, Derzsida, Babuktelke, Szoldobágy 
és Szakácsi birtokokat.2 De 1486-ban újra birt a család ezekben 
a helységekben. Ugyanekkor itt levő birtokaikat az Ilosvai 
Gerberthekkel együtt zálogba adni készülnek a Bátoriaknak.* 

Zakachyi István deák és neje, Krisztina Mihályfalvi Péter 
özvegyétől, Mártától és fiától, Györgytől birták zálogban Mi-
hályfalva, Girolt birtokokat meg Ilédtelke prsediumot, a me-
lyeket 1493 jún. 14-dikén Ilosvai Jeromos visszaad a fenti 
György vejének, Bőnyei Jánosnak.4 

Zakachy Literátus István leánya, Fruzsina anyja volt Csá-
szári Szele Istvánnak 1510 előtt.5 

1533-ban Szakácsi László Szakácsiban 20 frtért elzálogo-
sított Szakácsi Kaplyon Györgynek három telket;6 majd (Sza-
káczy László) átveszi osztályos nővérétől, Ilonától, néhai Bil-
gezdi Nagy Ferencz özvegyétől a (belsőszolnokvármegyei) 
Szakáczi falunak nővérét illető részét 10 forintért és két borjas 
tehénért;" 1535-ben ő és íia, Ferencz, visszakapják Mayádi 
Lászlótól, Miklóstól és Imrétől azon középszolnokvármegyei 
derzsidai birtokrészt, mely ezeknek 60 forintért el volt zálo-
gosítva;8 1543-ban Zakachy László derzsidai (a vizén innen) 
jobbágyai egy kapu után fizettek adót,9 1584-ben Szakácsy 
László (talán az előbbinek íia) szakácsii nemes jelen van, 
mikor Csűry Istvánt és Genesi Jánost szakácsii jószágukba 
akarják beiktatni.10 1588 jún. 16-dikán Somlyai Báthori Zsig-
mond erdélyi vajda Szakátsi Lászlónak (a kinek az apja, László, 
a Szakátsi Bálint és Kaplyon Anna unokája) érdemei jutalmául 
új adományozás czimén a középszolnokvármegyei Szakácsi 

1 Dl 36,393. Km. Prot. F. min. pag . 134. nr. 1. — 2 Lelesz, Prot . Parvi 
folio 53. — :í Csánki, I. k. 572. és 589. 1. — 4 Dl. 36,398. Km. Prot. M. min. 
p. 136. nr. 1. — 5 Lelesz, C. Kraszn . Prot 1. folio 114. — « Nagyv. Múz. Bit. — 
7 U. o. — s U. o. — n Dical. - 10 Nagyv . múz. Bit. 

Dr. PETRI MOH : Szilágy vármegye monograplűája. VI. 30 
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birtokban egy részjószágot ad minden hozzátartozóval s a 
benne gyakorolt királyi jogokkal együtt; a részjószág ekkor 
is az övé volt, azelőtt pedig az ősei birták.1 1600-ban már 
Szakácsy László gyermekei (Zsuzsánna Hatvani Jánosné és 
Ferencz) adnak zálogba Hatvani Mihálynak egy szakácsii 
udvarházat." 

1549-ben Zakachy János meg Ferencz szakácsii jobbágyai 
egy-egy kapuszámnyi adót fizettek." 

Zakachy Ferencz 1558-ban eladta a szakácsi hegyen fekvő 
szőlőjét Vetésy Lászlónak és nejének négy forint készpénzért 
és a tizenkét forint fejében elzálogosított, Ruszuj Tamás nevű 
jobbágyért.4 1570-ben (Zakaes\v Ferencz) szakácsii jobbágyait 
másfél kapuszámnyi adóval rótták meg.5 Még ebben az évben 
özv. Szakácsi Ferenczné Jeró Zsófia szakácsii jobbágyairól is 
szó van, a kik jelen voltak, midőn Serédi Istvánt a csögi bir-
tokba iktatták be.6 

1551-ben Ippi Szakácsi Lukács hűséges szolgálataiért 
ajándékul kap Losonczi Bánfi Tamástól a krasznavármegyei 
íM.-Kaznacs birtokban egy elhagyott templom, Báthori András 
szántóföldje és Bánfi Miklós jobbágyának szántóföldje között 
levő Hosszúfeljáró-Föld nevű hat hold szántóföldet.7 

1014 márcz. 31-dikén Szakácsy Ferencz és Zsuzsánna, 
Hatvani Jánosné, Szakácsi László maradékai, osztoznak.8 

1621 decz. 16-dikán Szakácsy Ferencz zálogba vesz Ér-
Szent-Királyi Mezey Márton, ákosi lakostól egy szakácsii puszta 
házhelyet.9 

1629-ben, 1639-ben és 1641-ben talán ez a Szakácsi Sza-
kácsy Ferencz Közép-Szolnok vármegye egyik szolgabírája.1" 
1630-ban megosztozik nővére, az imént említett Zsuzsánna, 
Hah ani Jánosné, gyermekeivel egy udvarházon s némi föl-

1 Szgy. - 2 Nagyv. Múz. Bit. — 3 Dical. - 4 Nagyv. Múz. Bit. 
5 Dical. — 6 Nagyv. Múz. Bit. — ' Bánfi T a m á s n a k a kolozsmonostor i kon-
vent által kiállított adományleve le á t i ra tban. Bl. fasc. N. nr. 1. — 8 Nagyv. 
Múz. Bit. — 9 U. o — 1 0 GKG. C. fasc. XIX. és A fasc. VII. 
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(leken.1 Szakátsi Ferencz 1640 jún. 22-dikén aláírt egy intőt 
Sámsoni Harangi László érdekében.2 

Szakácsy Zsuzsanna Hatvany János özvegye, Hatvany 
Mihály sógornője, 1619 máj. 23-dikán is szerepel.3 

Családfája: 
H a t v a n i J á n o s 

Szakácsi Zsuzsanna 4 

Kata Erzsébet Miklós 
— Szodorav János — Akosi Pap István 1630 

163Ö 1630 

S z a k á r a András 1797-ben tasnádszarvadi oláh kántor. 
S z a k l á n y i . Peéri. Szaklányi István 1692-ben a peéri 

evang. reform, egyháznak egy ónkannát adott. Örökösei 1721-
ben Nagy-Paczalban egy telket — úgy látszik — Dancs-részen 
birtak zálogban.5 András és Mihály 1741-ben homagiális esküt 
tettek. József 1761 ápr. 14-dikén Közép-Szolnok vármegyétől 
nemesi bizonyítványt kap." Mihály péri nemes és Mojzes 
1781-ben homagiális esküt tettek. János, Mihály, István, And-
rás, György és ifjabb Mihály, de Pér(peéri lakos), nemessége 
igazolásának ügye folyt 1771-ben s 1772-ben Közép-Szolnok 
előtt, mely 1772 márezius 20-dikán igazolta is őket.7 Közép-
Szolnok vármegye közönsége 1790-ben visszahelyezte előbbi 
adómentességébe a peéri Szaklányi-családot, a mely adómentes 
nemességben élt és a melvnek armális nemességét a kir. tábla O o 
is megállapította. A vármegye ki is töröltette ekkor az adó-
zók sorából, bár e családot «az udvaVi határozat szerint a 
birtokosság hiánya miatt csak armálistának, azaz adó alatt 
levő nemesnek» Ítélték volt. Ez ügvben 1802-ben a kir. fő-OJ 
igazgató tanács meghagyja, hogy e család a vármegye tiszt-
ségétől és a kir. adószedőtől vegyen bizonyítványt arról: 
mely faluban lakik és melyben laknak jobbágyai; ezek az 
t • 

1 Nagyv Múz. Bit. egykorú más. 2 Gencsi-lt. nr. 1399. — :í Nagyv. 
Múz. Bit. — 4 U. o. egykorú más. — 5 GKG. A. fasc. VII. — « V Test. 259. 1. -
~ P. C. Product. 238.. 266. 1. 
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adózó lajstrom mely száma alatt adóznak? Bizonyítsa bev 

hogy e jobbágyokat örök jogon s nem zálogban bírja, mert a 
zálogos vagy jelzálogos jószág nem volt elegendő a birtokos-
ság beigazolására. 

1797-ben László peéri és csányi kisebb birtokos, Ferencz, 
György, István, József saját telkükön lakó peéri, egyházi adó-
mentes nemesek. 1805-ben Mózest (36 éves) és ifjú Györgyöt 
(33 éves) lovasoknak, Sándort (47 éves) gyalogosnak vették 
föl ugyancsak a peéri nemesek közé; közülök Sándor és ifjú 
György, továbbá Ferencz és György, szintén peéri nemesek 
homagiális esküt tettek. 

Dániel 1826—1854-ig szakácsii evang. reform, pap, itt 
halt meg. 

S z a l a e s i . Szalatsi Mihályt az 1656 jún. 18-dikán Szat-
márt tartott evang. reform, közzsinat (talán Ér-) Kisfalúba,1 

Szalaesi Jánost az 1679 júl. 2-dikán Szoboszlón tartott evang. 
reform, közzsinat Nagymonba küldte papnak.2 

S z a l a i . Zala\> Ferencz, Latrant István és Tordai György 
részéről 1604-ben két telek fizetett adót Kémeren. 1005-ben 
özv. Tordai Györgynének fél, Latrant Istvánnak pedig másfél 
telkét adóztatták meg.3 

Szallai Mihály 1015 máj. 22-dikén elzálogosítja azon lom-
pérti rétet, melyet Tompos Mártontól bir zálogban, hasonló 
joggal és összegben Balajti Pálnak.4 A Szalai Mihályról Ilos-
ván, Lompérton és Ököritón maradt javakon 1651 jan. 8-dikán 
megosztozkodtak ezen Mihály leányai: Erzsébet és Anna asz-
szonyok." 

Szalai János 1617—1621-ben középszolnoki szolgabíró. 
1617-ben ő (Zalay János, középszolnoki szolgabíró) is aláírta 
azon, Ákos városban kelt levelet, mely szerint Szodoray 
Miklós, középszolnoki alispán, zálogba vett Ér-Szent-Királyi 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 640-41 . 1. — 2 U. o. 651—52. 1. — 3 Dical. 
4 Gencsi-lt. nr. 912. — 5 U. o. nr. 44. más 
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Lőrincztől és Mártontól három jobbágyot.1 1619 május 23-dika 
után (Zalay János, középszolnoki szolgabíró) egy hatvani bir-
tok ügyében Ákos városában kelt levelet,2 1620-ban egy má-
sikat Ér-Szent-Királyi Szentkirályi Istvánnak két szökött 
jobbágyért folytatott perében írt alá.3 1621 decz. 16-dikán 
előtte adnak zálogba egy szakácsii puszta házhelyet.4 Salai 
János neje Horhi Erzsébet és fia Gáspár, középszolnokvár-
megyei krasznamihályfalvi lakosok 1631-ben hatvan magyar 
forintért Kraszna-Mihályfalván zálogba veszik IIa vasali Nagy 
Istvántól ennek középszolnokvármegyei újnémeti részbirtokait 
a szokott föltételek mellett.5 

Kémeri Zalay Ferenczné, Ördög Katalin ellen 1619-ben 
pert indított Ér-Szent-Királyi Szentkirályi István atyjának, 
Szentkirályi Mihálynak érgiróti birtokán született s onnan 
Ákosra szökött két jobbágyáért,0 e pert 1625-ben a fejedelem 
előtt is megnyerte Szentkirályi István, de Szalainé javára a 
fejedelem új pert enged.7 Szalayné ekkor már özvegy. Zalai 
Ferencz s felesége Ördög Kata leányai (Anna Makrai Péterné, 
Borbála Szentfalvi Mihályné és Kata) ellen 1828 febr. 28-dikán 
vezetett végrehajtást Érszentkirályi Szentkirályi István, mint 
felperes, a középszolnoki Ákoson lakó eme, Kis Péter és 
András nevű jobbágyokért; de visszaűzéssel találkozott.8 

Krasznamihályfalvi Szalai (Zalaj) Gáspár 1642-ben közép-
szolnokvármegyei közönséges nemes személv, krasznamihálv-

O J " w-

falvi lakos.9 1646 decz. 6 1647. középszolnoki (Zalay Gáspár, 
krasznamihályfalvi) szolgabíró.10 

Szalay János nemes tanúskodik 1678 decz. 23-dikán a 
Perecseni Nagy András utódai javára Ér-Szentkirályt, Mihály-
falván és Új-Németen,11 1689 jan. 3-dikán (Mihályfalvi Zalay 
János, nemes) két krasznamihályfalvi jobbágy ügyében tartott 
tanúvallatásoknál.12 

1 Nagyv. Múz. Bit. más. — - U. o. — 3 U. o. — 4 U. o. — 5 Szgy. — 6 U. o. — 
7 U. o. — 8 U. o. — » U. o. — 10 Nagyv. Múz. Bit. e. — 1 1 U. o. más. — 1 2 U. o. 
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Az utóbbinál Szalay László nemes is tanú. 1 () 169Ö 
ápr. 3-dikán középszolnoki hites assesor,2 júl. 7-dikén (Mi-
hályfalvi Szalay László), mint középszolnoki szolgabíró, egyiké 
azoknak, kik a Bartos Lászlótól elvett két ákosi jobbágyot 
Ákosi Pap Istvánnak adták.3 Szalai László ákosi nemest Kö-
zép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Szalai András 1794—1796-ban peéri, 1797—1806-ban szeö-
demeteri evang. reform, pap. Mint szeődemeteri papot 1797-ben 
fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra összeírt 
személyek névsorába is. 

Sza láncz i . 1558-ban Izabella és János Zsigmond Sza-
lánchi Dorottyának és Jánosnak meg mindkét nembeli utó-xJ O 

daiknak adományozták a dobokavármegyei Vaskapu, Csö-
mörlő, Meszes-Szent-György, Ordögkút, Bodja és Poósa bir-
tokokat.4 

Sza lárd i Mihály, zilahi evang. református első papot 
1641-ben Váradra vitték papnak. János 1729 előtt bogdándi 
evang. reform, pap. Mihály 1802-ben egyházfi, midőn a kémeri 
evang. reform, templomot építették. Neve a templom oldal-
falán olvasható. 

Szá lká i (Szálkán) László esztergomi érsek, ki a mohácsi 
vészben halt el ötven éves korában, a Szilágyságban született 
szegény családból. Elnyervén az esztergomi érseki széket a 
legnagyobb befolyást gyakorolta az ország ügyeire. «Kicsi ter-
metű, elhatározott, találékony eszű, szép tanultságú, tudni-
vágyó, szorgalmas» ember volt.5 Szálkán érsek emberei éget-
ték meg máglyán Honterus Jánosnak nyomtatványait, a ki 
Németországból hazájába térve, Erdélyben nyomdát állított s 
Luther kátéját sok példányban kinyomatta. 

Szaloritai István 1688-ban ilosvai evang. reform, pap.. 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 U. o. — 3 U. o. — 4 Bl. fasc. O. nr. 15. — 5 Jászai Pál : 
A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után I köt. Szálkái László aláírását 
lásd Szilágyi S.: A M. Nemz. Tört , IV. 468 
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(Az ez évi november 7-én Kölesén tartott közzsinat küldte 
ki.) Mihály 1725-ben menyői evang. reform, pap; meghalt 
Zsibön. Id. és ifj. György, István és Péter 1781-ben zilahi 
krasznai-utczai lakosok. 

S z a m a r ó c z i Jánosné Bagosi Zsuzsanna jobbágya 1644 
május 22-dikén kezességet vállalt Adorján Mihályné Bagsa 
Margit asszony jobbágyáért.1 

S z a m f i r a János szeődemeteri urasági kulcsárt, továbbá 
S z a m o s á n (Szamosi) Vonucz alsóberekszói monárt föl-

vették az 1797-iki összeírásba. 
S z a m o s k ö z i György és István zilahi civisek 1741-ben 

homagiális esküt tettek. «Csíz.» Szamosközi György 1781-ben 
székely-utezai, György tyúkól-utczai, ilj. György székely-utczai 
lakosok Zilahon. 

Szan i sz lő . Zanizló Lukács 1585-ben bagosi esküdt.2 j 
Szan i sz ló f i . L. Bátori. 
Szani sz ló i . Szaniszlai János 1652 után (?) monói evang. 

reform, pap, kit a tatárok öltek meg. István 1655-ben menyői 
evang. reform, pap, kit az ez évi május 30-dikán Debreczen-
ben tartott közzsinat küldött.3 

Szaniszlói (Szaniszlai) György kisdobai nemest Szécsről 
Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására 
írta ki. Egy György 1781-ben s 1797-ben kisdobai saját tel-
kén lakó adózó nemes, 1781-ben s 1805-ben homagiális esr-
küt telt. 

S z a p p a n o s Dávid 1693-ban bíró, 1781-ben Dániel alszeg-
utczai gazda, József pedig székely-utczai lakos Zilahon. 

Szarka . Kövesdi Szarka Sámuel (Szarka Sámuel de 
Kövesd) 1791-ben homagiális esküi tett. 1800 1819. közép-
szolnokvármegyei alszolgabíró, 1805-ben tán ő vele találko-
zunk a szilágvszentkirályi fegyverfogható adómentes nemesek 

1 Nagvv. Múz. Bit. — 2 Bagosi Károly levelei közt Zilahon. — 3 Tört. 
Tár, 1898 évf. H40. 1. 
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névsorában (lovas); 1808 és 1839 közt hol középszolnoki 
assessornak. hol törvényszéki ülnöknek, hol táblabírónak van 
említve.1 — A szilágyszentkirályi fegyverfogható adómentes 
nemesek közt 1805-ben József is lovas, assessor. — Kövesdi 
Szarka Sándor 1830-ban szintén assessor, 1835—1841. al-
szolgabíró. 1841—1847. táblabíró Közép-Szolnok vármegyé-
ben; 2 talán másik Sándor az, a kiről 1847-ben, mint közép-
szolnoki helyettes alszolgabíróról van szó. 

Szarvad i . Zarvadi László fiai, László és István ellen, a 
kik megölték és kifosztották Szántói Pető fiainak: János es 
Istvánnak kegyei szolgáját a szabad úton 1378-ban;3 Zarvadi 
Pál fia, János és utóbbi fiai: László, Tamás, Mihály és utóbbi 
fia, István részére Thárnoki Szunai Benedek, Keszii (Kezen) 
Mihály, Antal presbiter és Zarvadi Farkas László, valamint 
ezek jobbágyai ellen, kik Szarvad birtok földjeit erőszakosan 
felszántották, 1438-ban vizsgálatot tartottak.4 

Zarwadi Balázs 1401 október 12-dikén ügyvédeket vall.5 

Zarwadi Mihályt október 28-dikán Vérvölgyi István meg 
Soklos Lőrincz és Gergely,6 Tamás deákot 1400 deczember 
23-dikán Kémeri Tamási János és Tamás,7 1469 augusztus 
27-dikén Szilvási Péter és neje, Klára8 vallják ügyvéd-
jüknek. 

Zarwadi Péter 1471-ben jelen volt, mint tanú, a mikor 
Bekcs Péterné Katalint Mindszent birtokába iktatták.9 

Az 1475 körüli adólajstromban Zarwadi Miklósnak szarvadi 
jobbágyai voltak tolvéve.10 

Zarvadi Pál a maga meg Antal és Albert nevű fiai ter-
hére 1489 előtt szükségből zálogba veti a középszolnoki 
Szarvad határában levő Várkút nevű rétjét, aztán Puszta-vár 
mellett levő Nagy-Rét nevű legelőjét — melyet neki Zarvadi 

1 V. ö. Nagy Iván, X. 494. 2 U. o. — 3 Lelesz, Act. an. 1378. nr. 24. 
4 D. o. Z. 16. f. ann i 1438. nr. 11. — 5 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 138. 
nr . 1. — 6 U. o. p. 140. nr . 1. — ' Dl. 36.393. Km. Prot . F. min. p. 10. nr. 1 
8 U. o p. 134. nr. 2. — n Nemz. Múz. Becski-lt. t(> E m ű I. k. 178. 1. 
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László adott volt zálogba — tizenöt tiszta aranv forintért a 
Pele birtokban lakó Nagy Albertnek.1 

Zarwadi Miklós 1492 május 24-dikén néhai Bánfi János 
fiától, Jánostól és ennek nővérétől, Annától a krasznavár-
megyei Bádon birtokot kapja háromszáz forinton való vissza-
válthatás jogának fenntartásával.2 

Bábalj Szarvadi János — fiainak Gergelynek és György-
nek, leányainak Ilonának és Piroskának terhét is magára ve-
vén — 1510-ben eladja hatvani birtokrészét száz forintért 
Hatvani Lászlónak és Jánosnak.3 

1540 tájt élhetett az a Szarvadi István, a ki Majádi 
Miklóstól nyolez forinton nyolez lompérti földet vett zá-
logba.4 

1549-ben a Zarwadi Boldizsár peleszarvadi jobbágyait 
három, 1554-ben özvegyének (Zarwady) itteni jobbágyait egy, 
a László özvegyének itteni és keszii jobbágyait egy-egy kapu 
után rótták meg adóval; Mihály balázsházi egytelkes nemes 
25 dénárnyi adót fizetett.5 

1551-ben Ítéletet hoztak ama perben, melyet Zarvadi 
László gyermekei ellen Kishatvani Ferencz és nővérei foly-
tattak Keszii Kelemen Keszi és Szodoró részbirtokainak meg-
osztása meg az ezekről szóló oklevelek tárgyában. 

Az ide tartozó családfa :G 

Zarvadi László 
—- Katalin 

János 1551 Borbála 1551 Anna 1551 Maydolna 1551 
— Sárközi Ambrus — Porteleki Mátyás hajadon 

1554-ben a Zarwady Imre jobbágyai három, 1570-ben 
özvegyének (Zarwady) jobbágyai szintén három kapu után 
fizettek adót Pele-Szarvadon.7 

1 Bl. fasc. BB. nr. 24. — 2 Bl. fasc. LL. és Dl. 36.398. Km. Prot. M. p. 65. 
nr . 1. — a Nagyv. Múz. Bit. — 4 Gencsi-lt. nr. 926. — 5 Dical. — 0 Lelesz, 
Act. an. 1551. fasc. 2. nr. 2. — Dical. 
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1568-ban 1 Szarvady Miklós unokái osztályt kérnek Baksa 
Fereneztől néhai Szarvady Miklósnak krasznavármegyei Bál-
don falujából és nagyfalusi kúriájából, de Bátoriyi János 
krasznavármegyei alispán és Nagy András szolgabíró 1569-ben 
jelentik a fejedelemnek, hogy az osztályrészt ki nem adhat-
ták, mert nemcsak Baksa Ferencz, hanem még báldoni bírája 
is elszökött előlük Báldonból.2 

Az ide tartozó családfa: 

Szarvady Miklós ;f 

Orsolya Erzsébet Sára 
— flerepi Gergely Ippi Porchi András — Baxa Demeter 

Herepi Ilona Orsolya Baxa Ferencz 
— a) Kabos Bálint — Topay István 
— b) Ordi Baládfv István 

Szatmári Literátus Miklós neje, Zarvadi Miklós leánya, 
Petronella nevében 1573-ban tiltakozik Berekszói Hagymás 
Kristóf ellen, a ki Pele-Szarvadon hatalmasul elfoglalta Petro-
nella atyai részbirtokát; Petronella mostoha-atyja és gyámja : 
Ftei (Etheli) Körösi János.4 A nevezett (Zarvady) Petronella 
1581-ben és 1588-ban is mint Tiszabecsi Szatmári Miklós deák 
neje van említve.5 

Szarwady Miklós és Ferencz Kraszna vármegyében Híd-
végen 1575-ben nemes emberek.6 

Szarvadi Katalin 1582-ben Perecsenyi Farkas Mátyás neje.7 

Szarvadi (Peleszarvadi) Szarvady Andrást 1586-ben királyi 
emberül jelölik ki a Brinyeknek egy hatvani birtokrészbe,s 

Ladmóczi Horváth Jánosnak a giróti, mihályfalvi és újnémeti 
birtokrészekbe való beiktatására.9 1588 máj. 18-dikán (Zarwadi 
Zarwady Andrást) tanúnak jelölte ki Báthori Zsigmond feje-
delem, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Fajdasi Horvát 

1 Hibásan van 1569 írva 1568 helyett. — 2 Nagyv. Múz. Bit. e. — A kraszna-
vármegyei t iszt ikarnak 1569-ben Bá tonban kelt á t i ratából — 3 U. o T o r d á n 
1569 (1568 helyett) nov. 30-dikán kelt levél. — 4 Lelesz, Signat. Lib 4. íolio 76. 
5 U. o. Stat. Z. 76. és Orsz. L t Km. conv. lad. 34. E. nr 15. — r> Szgy 
" U. o. — 8 Nagyv. Múz Bit. — 9 U. o. 
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Gábort és nejét Zetheni Németi Zsófiát Peér, Ete, Szeődemeter, 
Csány és Szopor birtokokba.1 Zarwady András jobbágyait (Nagy 
Jánost és Zekeres Jánost, Éténél Baka Tódort) s Akosi Zarwady 
Mártont, mint szomszédokat, idézték meg e beiktatáshoz.2 

Szarvadi Mihály zálogba vett 1(515 febr. 10-dikén Dobai 
Banga Istvánné Horváth Petronellától egy ilosvai puszta tel-
ket.11 Szarvadi Mihályné, ilosvai lakos, 1050 jún. 8-dikán el-
zálogosítja azon Ilídi-lele, lompérti rétet, melyet maga is 
zálogban bír, Petkes Istvánnak/' 

Imre 1797-ben krasznaczégényi kisebb birtokos, Mihály 
nagymoni reform, kántor. — 1805-ben István szilágyszent-
királyi fegyverfogható adómentes nemes (lovas). 

Szarvadv nemes 1837-ben birtokos Poósán.5 

Szarvadi Pál 1847—1848. somlyai polgár. 
S z a r v a s János 1781-ben zilahi, tvúkól-utczai lakos. 
Bálint 1831 — 1830. tasnádszántói, 1830 1837. göresöni, 

1837—1854. nagymoni evang. reform, pap. 
S z a t m á r i . Zathmari László egyike azoknak, a kiket 

1450 febr. 7-dikén ügyvédjeiknek vallottak Dobai György és 
Horváti György." 

Zatmari Literátus Miklós Szarvadi Petronella férje, a kivel 
tüzetesebben foglalkozunk, 1573-ban tűnik föl első ízben." 
Azután 1581-ben, mikor őket (Tiszabecziji Zathmary Miklós 
[egr.] és neje, Szarvadi Petronella) a középszolnoki alsó- és 
felsőszopri részbirtokokba iktatták be.8 Zathmári Miklóst (egr.) 
1585-ben a kraszna- és szatmárvármegyei ilosvai részbirto-
kokba is bevezették 9 Erdemdíjul kapta azokat a kir. kamará-
tól 1500 forintban, de ellentmondottak Kereki, másként Gerbet 
és Dobai Máté.10 1589 decz. 5-dikén vesz nvugtatványt a sze-

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr . 15. — 2 U. o. — 3 Gencsi-lt. 
nr . 594. — 4 U. o. nr. 1306 — * Hodor K.: Doboka, 523. 1 — 6 Dl. 36.391. Km. 
Prot. C. min. p. 104. nr. 7. — 7 Lelesz, Signat. Lib. 4. folio 76. — 8 U. o. Stat. 
Z. 76. — 9 U o. Z. 77. — 10 Gencsi-lt. nr. 881. és 1621. Utóbbi a leleszi conv . 
t r a n s s u m p t u m a . 



4 7 6 S Z A T M Á R I . 

pesi kir. kamara jövedelmeinek kezelőjétől arról, hogy az 
érdemdíjul kapott ilosvai jószágra írt összeg fejében 700(?) 
forintot befizetett a kamarának.1 1591-ben (N. Zathmary de 
Zopor) Báthory Zsigmondtól az elhalt Drágfy Gáspár birto-
kát, t. i. a krasznavármegyei Ilosván levő Péterághot a ne-
mesi kúriával kapta.2 Még ez évben be is iktatták.3 A Szath-
mári Miklósnak adományozott ilosvai s több ehhez tartozó 
részbirtok zálogösszegét a Genesi-család nem vette fel; ezért o o 
ez évi máj. 17-dikén Bíró Antal, kincstári jószágigazgató meg-
idézteti e családot.4 A mikor Báthori Zs. fejedelem 1588 máj. 
18-diki parancsára be akarták iktatni Fajdasi Horvát Gábort 
és nejét, Zetheni Németi Zsófiát Peér, Ete, Szeődemeter, Csány és 
Szopor birtokokba, Zathmary Miklós deák jobbágyait, Byró 
Simont, Éténél Bóbis Demetert, Morgó Lázárt és Tholway Mátét 
idézték meg, mint szomszédokat.5 Zathmary Miklós deák és 
neje, Szarvadi Petronella nevében Miklós szopri szabadosa 
(másutt: jobbágya) tiltakozott is ekkor. Az ellentmondót meg-
idézték." 1591 aug. 24-dikén S. Báthori Zs. meghagyja, hogy 
fogott bírák Zakmary Miklós deák és Gyulafi István között osz-
tályt csináljanak a gardánfalvi és farkasaszói birtokokat illető-
leg.7 Szatmári Miklós deák 1613-ban középszolnoki szolgabíró.8 

Zakmari Istvánt az 1605 jún. 5-dikén tartott károlyi 
evang. reform, közzsinat a szilágysági Újlakra (ad Újlak in 
Zilag) küldte papnak.9 Lássuk itt mindjárt azokat, a kik evang. 
reform, papok voltak. 

Szatthmari Andrást az 1037 jún. 14-dikén tartott debre-
czeni,10 András, akadémikust az 1008 jún. 10-dikén tartott 
fejérgyarmati közzsinatok talán Czégényre küldték." 

Szatthmari Mihály, domesztikust az 1600 július 4-diki, 
Szatmár-Németiben tartott közzsinat Sámsonba;12 

1 Gencsi-lt. nr . 947. — 2 Szgy. — 3 Lelesz, Stat. Z. 80. — 4 Gencsi-lt. 
nr. 722. — 5 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 15. — 6 U. o — 7 GKG. C. 
fasc. XIX. — 8 Szgy. — 9 Tört. Tár, 1898. évf. 625. 1 — 1 9 U. o. 633. 1. 
1 1 U. o. 646. 1. — 1 2 U. o. 644. 1. 
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T. Szatthmari Istvánt az 1668 jún. 10-dikén tartott fejér-
gyarmati közzsinat talán a mi vármegyénkbeli Keresztúrra 
küldte.1 

Szathmári János 1701-től ákosi pap. Talán Szatmári Pap* 
Szatmári N. István 1754—1790. krasznai pap, egyház-

megyéjében székbeli bíróságot is viselt, 1771-ben jegyző, 1775-
ben esperes, meghalt 1790 júl. 9-dikén. 

Szathmári Ferencz 1794 1798. tasnádi pap, a kit alább 
is látni fogunk. O 

Azután ezeket a Szathmári meg Szakmári nevűeket so-
rolhatjuk föl. 

Szathmári János 1643 jún. 23-dikán aláírt egy intő-levelet 
Dohai Banga Zsófia érdekében.8 

Szathmári István, királydaróczi nemest Közép-Szolnok 
vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Egy Szathmári, másként Hatos Ferencz a középszolnoki 
Kis-Dobáról való 1736-ban.4 Szathmári Ferencz, János, Sámuel, 
Dániel kisdobai adózó nemesek 1781-ben homagiális esküt 
tettek. 

Somlijai Szathmári György 1741-ben krasznavármegyei 
assessor. 

1742-diki tanúvallatás szerint Tasnádi Szakmári Miklós 
azelőtt tizenkét évvel átadott Vay Lászlónak egy balázsházi, 
északról a falu-vég vagy falu földje szomszédságában fekvő 
puszta telket, mely Dancs-rész lett volna s melyet ő ügyvédi 
teendőkért Báczkai nevű nemes embertől kapott.5 

Szathmári Ferencz 1741-ben Közép-Szolnokban tett homa-
giális esküt. 

1760 jún. 12-dikén Szathmári János, középszolnoki jura-
tus assessor aláírt egy nyomozó levelet Pap Kata és Vid javai 
ügyében.6 

1 Tört. Tár, 1^99. évf. 646. 1. — 2 L Pap (Szatmári) János. — 3 Gencsi lt. 
nr . 762. — 4 Szgy. — 5 Bl. — 6 Gencsi-lt. nr. 549. 
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Szathnlári József Fogarasból, tasnádi lakos (de Tasnád 
et Foga ras) 1770-ben Közép-Szolnoktól nemességének igazolá-
sát kéri.1 

Szathniár'i (iyörgy 1774-ben krasznavármegyei (?) szolga-
bíró.2 

Egy Szathmári György 1780-ban zilahi választó polgár. 
1781-ben homagiális esküt tett. Szatmári István 1781-ben 
zilahi, tyúkól-utczai, Szathmári János székely-utczai lakosok, 
Sándor alszeg-utczai gazda. József 1811-ben, György 1812— 
1814. zilahi esküdtek. 

Szathmári István és József, tasnádi más telkén lakó 
adómentes, Szakmári Dániel, Ferencz, János, Sámuel, kis-
dobai, Szathmári János, érmindszenti saját telkükön, Szath-
mári Illés és Páskuj tasnádszarvadi más telkén lakó adózó 
nemeseket, Szatmári Ferencz, tasnádi evang. reform, papot 
és Szathmári István, moesolyai rektort fölvették az 1797-diki 
összeírásba. 

(Ns.) Szathmári József 1803 szeptember első napjain vér-
völgyi iskolamester. 

1805-ben a nemesi fölkelők összeírásában a már említett 
Szathmári Illés (30 éves) tasnádszarvadi, János (56 éves, «meg-
lehetős erőben van») mindszenti adózó, József (30 éves, gya-
logos) tasnádi, a homagiális esküt tevők között Szakmári Já-
nos és Pál, kisdobai adózó, továbbá a fenti József és János 
nemeseket találjuk. 

Szathmáry Dániel 1826-ban krasznavármegyei assessor, 
1831-ben táblabíró, 1861-ben alügyész, egyike vala ama bir-
tokosoknak, a kik 1860-ban a Széchenyi özvegyéhez intézett 
részvétíeliratot aláírták.3 Károly 1861-ben krasznavármegyei 
tiszteletbeli főjegyző;4 László ugyanekkor tiszteletbeli al-
jegyző, aki 1862—1867. a somlyai elüljárók közt foglalt helyet. 

1 P. C. P, oducl 11. 1. — 2 Gencsi-lt. nr. 570. — :í Pesti Himök, 1860. évi 
61). szám. 4 P Sza thmáry Károly életét lásd Sz.-Somlyó tör ténetében. IV. k. 581.1. 
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S z a t m á r n é m e t i Miklós 1594-beu tanú Bályoki Szénás 
Zsigmond egy szarvadi jobbágyának elzálogosításánál.1 Neje 
íNcmethy Miklós Deákné Horhi Anna), krasznamihályfalvi 
lakos, 1609-ben zálogba adja két szakácsii jobbágyát Gencsy 
Istvánnak.2 Szathmárnémethy Miklós 1613 július 17. — 1617. 
középszolnoki szolgabíró.3 Mint ilyen (Szatmár-Némethy Mik-
lós, középszolnoki szolgabíró) tanúsítja 1616-ban, hogy Pere-
csenyi Lindvay Istvánné némely ingóságok ügyében meg-
nyugtatta özv. Szentkirályi Mihálynét.4 Ü is aláírta azon, 
Ákos városában 1617-ben kelt levelet, mely szerint Hatvani 
János bizonyos rét ügyében tiltakozott Kónya János és Mol-
dovai István ellen.5 

S z á n t ó Tamás egyike azoknak, a kik 1624 okt. 23-dikán 
megosztozkodnak egy ákosi jószágon.6 1645 jan. 8-dikán alái-
írt egy szerződést égerháti részbirtokra vonatkozólag.7 1646 
máj. 11-dikén egy másikat, ugyancsak égerháti birtokrész 
továbbzálogosításáról.8 1655 máj. 18-dikán előtte, mint közép-
szolnoki hites bíró előtt Pap István odaadott cserében Rátonyi 
Mihályné Sikolya Juditnak egy szántóföldet.9 

1781-ben Györev zilahi, tyúkól-utczai, József székely-
utczai, István kraszna-utczai lakosok. 

Ferencz, diósadi nemes 1805-ben homagiális esküt tett 
S z á n t ó i . Szántói János és István, a Péter fiai (J. et St. 

iilii P. de Santhow), a kiknek Zsigmond király megengedte, 
hogy a szolnokvármegyei Szántón vásárokat tartsanak 
mint láttuk - a Becskiek ősei.10 

Az a Zanthay Mihály, a ki 1602 okt. 3-dikán elismerte, 
hogy Gyulafi László megadott neki 100 forintot azon 118 
forintból, melyet ez Tamás deák által Őrmezőn Lupsa L u k á c s r 

tói vétetett föl. mint Deés Halász Gergely «sawa arrath» (sója 
árát). Deésen lakott.11 

1 A záloglevél Szen tk i rá ly t kel t . — Bl. — 2 N a g y v Múz. Bit. — 
a U. o. — 4 U. o. — 5 U. o. — G Szgy. — 7 Gencsi-lt . n r . 1317. — 8 U o. 
nr . 1319 — ? Nagyv . Múz. Bit. — 1 0 Szgy . p e r g . — 1 1 GKG A fasc 
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Szántai György 1697-ben zilahi bíró. 
Szanta\> Jánosnak (egr.) és nejének, Juhász Annának 

1754-ben örökbevallást tett a tasnádi kúriáról 300 forintért 
Erdődi István.1 

Szántai György de Tasnád 1708 aug. havában Közép-
Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.2 

S z á n t u s . Zanthos János mester, kolozsvármegyei nemes 
1388-ban tanúskodik a mellett, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló 
és Turbucza nem Kővárhoz, hanem Aranyos várához tar-
toznak.3 

Santus Péter, Fábián és Kelemen azok között voltak, a 
kik elfoglalták Losonczi Bán fiainak: Lászlónak, Jánosnak, 
Györgynek, Csaholyi Jánosnak, Istvánnak, Miklósnak, Daróczi 
Bereczknek és Kémeri Jánosnak egy kémeri házát, mely ügy-
ben 1465-ben vizsgálat folyik.4 

Tyukodi Santhus Miklósné Erzsébet egyike azoknak, a 
kik ellen 1498-ban Tunyogi Pál a maga, neje Keszi Juliánná, 
fiai: Mihály és György meg Szántói Bekcs György, János, 
László nevében tiltakozik a középszolnoki Kávás birtok el-
idegenítése miatt.5 

Bülyezdi Sanclus Péter 1519-ben, mint szomszédos bir-
tokos jelen volt, a mikor a Kis-Dobai Szabó Tamás fiainak 
átadják a Bürgezden levő részjószágot.6 

S z á r k á n d i . Zarkandy Anna I. Wesselényi Ferencz neje." 
S z á s z Mihály (hadadi) részére ad 1607 május 30-dikán 

nemeslevelet Rákóczi Zsigmond.8 

Szász István nemes személy 1031-ben Szécsben lakik.9 

Szász György Somlyón 1643-ban Dobai Zsófia birtok át-
engedésénél közbenjáró.10 

A Hídvég faluba való Szász Mátyás urat 1692 jún. 3-dikán 

1 Lelesz, Act. an. 1754. nr. 53.; prot folio 52. — 2 V. Test. 120. 1. — 
3 Wl. — 4 Lelesz, L. 45. f. ann i 1465. nr. 36. - 5 U. o. T. 90. f. anni 1498. 
nr. 16. — 6 Szgy. — ' E m ű I. k. 415—416. 1. — 8 Nemz. Múz. Czimeres 
Levelek Eredeti , há r tyán , pecsét je hiányzik. 9 Szgy. — 1 0 U. o. 
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megidézik egy Szakácsiból elszökött örökös jobbágy tárgyá-
ban Bideskuti Ferencz és Balogh Erzsébet somlyai lakosok 
érdekében.1 

Szász István, magyarbaksai nemest Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állitására irta ki. 

Szász András M.-Baksáról 1741-ben homagialis esküt tett. 
Az 1740 táján élt Szász István egyik fia Mihály a szat-

márvármegyei Géresen nemességét Közép-Szolnok vármegyé-
nek 1791 nov. 25-dikén kelt bizonyítványával igazolta, másik 
íia György Gyulán ugyancsak Közép-Szolnok vármegyétől 
mutatott nemesi bizonyítványt 1806 jún. 27-dikén.~ 

Szász Mihály zilahi civis 1741-ben homagialis esküt tett. 
Zilahon 1781-ben Szász János alszeg-utczai gazda, János 
kraszna-utczai, Mihály és János székely-utczai, Mihály tyúkól-

•j J > J J 

utczai lakosok. 
Ekkor egy Szász Sámuel is homagialis esküt tett Közép-

Szolnokban. 
1797-ben Szász Sámuel ákosi, más telkén lakó adómentes, 

István szakácsii, Mihály tasnádi, más telkén lakó adózó, má-
sik Mihály géresi saját telkén lakó egyházi nemesek. 

1805-ben Ákosról Szász Sámuel gyalogos, Kr.-Mihály-
falváról János lovas a fegyverfogható adómentes, Szakácsiból 
János és András gyalogos, István lovas, a fegyverfogható adózó 
nemesek közt. András (25 éves) tasnádi, János, krasznamihály-
falvi, Sámuel, ákosi nemesek homagialis esküt tettek. 

Mihály 1826-ban krasznavármegyei h. sebész. 
József 1828—1846. paniti, 1846—1866. diósadi evang. re-

form. pap, Diósadon halt meg. 
Károly 1847-ben középszolnokvármegyei esküdt. 
Ferencz 1873-tól kusalyi evang. reform, pap. 
S z á v . L. Szávuly. 
S z á v a . Zilahi Száva Pál 1690-ben. mint nemes személy, 

1 Gencsi-lt. nr . 21. — - Nagy Iván, X. 499. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 31 
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Szilágy-Csehben jelen volt, mikor Újlaki Ráez Mihály egy 
köődi házhelyet köődi Farkas Jánosnak ötven forintért zá-
logba vetett.1 

A Zilahi Száva család (1699-ben?) I. Leopoldtól nyert 
nemeslevelet. Száva Pál (neje Bikfalvi ÉVa) Zilahon kapta 
a nemeslevelet, melyet 1700 febr. 25-dikén Kraszna vármegyé-
ben hirdettek ki. A család görögországi eredetű.2 Pál, zilahi 
nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állí-
tására írta ki. 1714-ben perceptor. István 1780-ban zilahi vá-
lasztó polgár. Szava (?) István de Zilah, Szava György id. és 
itj., zilahi nemesek 1781-ben homagialis esküt tettek. 

Közép-Szolnok vármegye közönsége 1790-ben vissza-
helyezte Száva György és Pál, zilahi nemeseket az őket meg-
illető adómentességbe, miután bebizonyították, hogy vér sze-
rinti atyafiai Somlyói Száva Pálnak, a kit a kir. tábla 1772 
febr. 6-dikán adómentes armalistának itélt és azon tényt is 
igazolták, hogy atyjuk volt az első, a kit adó alá írtak minden 
meghallgatás nélkül. 

Száva György 1694-ben krasznavármegyei szolgabíró, 
1700-ban itteni ülnök. — Egy György középszolnoki hites 
assessor, ki előtt 1699 okt. 13-dikán elzálogosítottak egy job-
bágvot.:í 

OJ 

1797-ben György más telkén lakó szakácsii adózó, Mihály 
tasnádi adómentes nemesek. Egy György vártelki kisebb bir-
tokos. György, szakácsii adózót 1805-ben is kiírták a fegyver-
fogható nemesek névsorába és pedig gyalogosnak. Vártelken 
egy István is birtokos (1840 táján), neje Kápolnai Kakucsi 
Mária.4 

1808-ban Száva Pált a somlyai nemesség névsorában ta-
láljuk. Récsén fél adómentes lakótelek tán e Pálé, a kit 
Kraszna vármegye gyalogosnak írt ki, de nincs sem köntöse, 

1 Szgy. — 2 Nagy 1. X. 921—922. — :í Nagyv. Múz. Bit. Ákoson kelt 
levél — 4 Nagy I. X. 516. 
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sem fegyvere. György, zilahi lakos Oláh-Keczelben egy antiqua 
és két nova jobbágytelket Szentmarjainétól bírt zálogban. 

Hodor említi 1837-ben, hogy Száva Mihály, a Rákócziak 
lovagja bírta a Rákócziak idejében Ördögkútat.1 

Gogánváraljai Száva Sándor. L. Lázár (Csiktaplóczai). 
S z á v u l y . Közép-Szolnok vármegye 1705-ben Szávuly 

István és János, dabjoni nemeseket Leiéről, György és Deme-
ter, kelenczei nemeseket Köődről lovas zsoldos állítására írta 
ki. Szávuly Mihály a Dabjonban 1732-ben végbement tanu-
vallatások szerint a Fodor örökösök jobbágyaival szomszédos.2 

Szavuj Lőrinez Dabjonból. továbbá Száva Mihály ugyan-
csak innen, Szávuj György, János, Nemes, másként Szávuj 
Mihály, Szavul\v Urszuly Kelenczén 1741-ben homagialis es-
küt tettek. Ifjú Szál) Farkas (Lup) kelenczei saját telkén lakó 
szabadost fölvették az 1797-diki összeírásba. 

Szebeni András 1756— 1763. magyarcsaholyi, 1763 
<DJ J ? 

1771. krasznamihályfalvi evang. reform, pap. 
Ferencz 1781-ben homagialis esküt tett Közép-Szolnok-

ban. 1797-ben Ferencz peéri, Zsigmond krasznamihályfalvi 
saját telkükön lakó adómentes nemesek. 1805-ben Zsigmondot 
lovasnak vették föl Kraszna-Mihályfalváról ugyancsak az adó-
mentes nemesek közé. Homagialis esküt is tett. 

György 1800 előtt középszolnoki szolgabíró. 
Szecse i .A Horváti Zecheyekről csupán 1498-ban van szó.3 

Szeged i . Szegedi Kata és Gábor 1663-ban Ippon rész-
birtokosok. Kata ez év október havában értesülvén, hogy 
bátyja, Gábor, az ő hire s tudta nélkül adta el a részjószágot, fel-
hatalmazza férjét, Ráez Mihályt, hogy nevében ellentmondjon. 
Gábornak és édes testvérhugának Kata asszonynak a Szilágy-
ban közös atyai örökségök van még Kémer, Domoszló. Újlak, 
Köőd és Kelencze falvakban, a melyekben közösen egyenlő 
részben kellene osztozniok; Gábor egy 1666 június 26-dikán 

1 Hodor K.: Doboka, 525. lap — 2 Szgy. — a Csánki, I. k. 589. 1. 

3 1 * 
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kelt levele szerint a huga tudtán kívül Keiner, Ipp és Do-
moszlón levő birtokukat is eladta, mivel őt «a pogány any-
nyira kiforgatta mindenéből». Gondolta, hogy eladhatja, mert a 
huga számára úgy is ott maradtak az Újlakon, Köődön és Kelen-
ezén levő birtokok, a melyekkel megelégedhetik; ebben biztá-
ban kivette a részét szorultságában. Kéri húgát, hogy az ide-
gen új birtokosokat ne háborgassa a három említett falubeli 
eladott birtokban s pénz nélkül soha ne vegye vissza; ő sem 
fogja soha háborgatni húgát az Újlakon, Köődön és Kelen-
czén levő birtokokban, legyenek azok húgának és mindkét 
ágon levő maradékainak örök tulajdonaivá.1 

Néhai Szegedi György úr leánya, Rácz Mihályné Kata 
érdekében l(i73 okt. 14-dikén tanuvallatást tartottak Kéme-
ren. A vallomások szerint az akkor Debreczenben lakó Szabó 
János Szegedi Györgyöt vagy Zsomborinét szolgálta Ippon. 

Kata asszony (a Boros-Jenei Rátz Mihály felesége) és ro-
kona Magyarnagyzsombori Zsombori János a maguk és László 
testvéröcscse Magyarnagyzsombori Zsombori László nevében 
Kolozsvárt 1685 június 18-dikán a fejedelem «fogott közbirái» 
előtt előadják, hogy a néhai öreg Zsombori Jánosné, Hát-
szegi Anna asszonyról maradt zsombori részjószághoz nincs 
egyenlő igénye a leányágnak a fiuággal s nem tudják, hogy 
melyik rész illeti a leányágat; a bíróság előtt megegyeznek, 
hogy Zsombori János azokat az anyai részen való Zsombori 
jószágokat, a melyek a középszolnokvármegyei Újlakon, Köő-
dön, Kelenczén s a krasznavármegyei Kémeren, Derzsidán, 
Alsó- és Felső-Szopron vannak, átengedi Kata asszonynak a 
köődi jobbágyokkal együtt, a kik akkor épen Nagy-Zsom-
boron és Miklóslakán tartózkodtak. Átengedi továbbá a Szi-
lágy-Szegen tartózkodó Dán Jánost, a kiért Kata egy magyar-
zsombori jobbágyot ad c s e r é b e n ; így jobbágyaik inkább kéz-

1 Levelét a hitelesség kedvéért alá is iratja három Szatmáron lakó ne-
mes «katona rendbéli» emberrel , mint tanúval. ^Szgv./ 
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ügyben estek. Zsombori általában a kolozsvármegyei birtoko-
kat tartotta meg magának. A bírák utasították Zsombori Já-
nost, hogy a mely jószágból nem ad részt Kata asszonynak, 
bizonyítsa be, hogy ahhoz a leányág igényt nem támaszthat, 
ellenkező esetben köteles a többi javakban is osztozni nő-
rokonával.1 

Egy Szegedi György 1664 okt. 27-dikén ákosi részbirtok 
föltételes odaadásánál tanúskodott." 

Szegedi János 1722 jún. 25-dikén Gencsi Györgynek két 
oklevelet adott át a Gencsiek birtokcseréjéről.3 

Szegedi Mihály 1727-ben és 1732-ben somlvai elül járó. 
Szegedi Zsigmond Menyőből, Szegedi János Panithból 

1741-ben homagialis esküt tettek. 
Szegedi László előfordul a hadi segedelemhez való hozzá-

járulásra 1797-ben összeírt zálnoki kisebb birtokosok között, 
1800-ban krasznavármegyei főszolgabíró. 

Szegedi Györgyöt gyalogosnak vették föl a Sz.-Szent-
Király községből 1805-ben összeírt adózó nemesek név-
sorába. 

1808-ban Szegedi Mária, somlyói lakosnak Kraszna-Hor-
váton egy antiqua és egy nova, Paliczkán egy antiqua, Det-
rehemben (Nagy Pálné) egy antiqua és két nova, Szegedi 
Lászlóné, zoványi meg Szegedi Krisztina és az imént említett 
Mária, somlyai lakosoknak Elyüsön negyedfél antiqua és hat 
nova jobbágytelkök volt. Elyüsön a legtöbb telek a Krisztináé: 
másfél antiqua és négy nova. Máriát Kraszna vármegye 
gyalogos állítására írta ki, de erre nem volt köntöse és 
fegyvere. Ö J 

Sámuel 1825-ben assessor, 1833-ban főszolgabíró, 1844-
ben táblabíró Kraszna vármegyében. 

Szege t i József, sz.-csehi saját telkén lakó adózó nemest 
fölvették az 1797-diki összeírásba. 

1 Szgy. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — :í Gencsi-l t nr . 239 
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S z e k e r e s . Zekeres Benedek, kusalyi lakosi 1468. jan . 
19-dikén ügyvédjének vallja Kusalyi György.1 

Szekeres Miklós, lelei nemest Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Lelei Szekeres János 
(Jankó) jobbágya a Dabjonban 1732-ben végbement tanúval-
latások szerint szomszédos a Fodor-örökösök jobbágyaival 
Istók Vonuczczal és Goron Demeterrel.2 

1741-ben András Nagymartból, 1781-ben István, János id. 
és ifj., András, Ferencz és Zsigmond, lelei, Ferencz és János 
érszentkirályi nemesek tettek homagialis esküt. 

Közép-Szolnok vármegye közönsége 1790-ben vissza-
helyezte előbbi adómentességébe az érszentkirályi és király-
dai'óczi Szekeres-családot, a mely 1030 ápr. 19-dikén armalist 
nyert Brandenburgi Katalin fejedelemtől és 1771-ig adómen-
tességben élt. 

Az 1797-diki összeírásba József, érszentkirályi, oláhcsa-
holyi és szakácsii kisebb birtokost, János, oláhnádasdi kisebb 
birtokost és érszentkirályi más telkén lakó adómentes nemest, 
meg Gáspár, királydaróczi saját telkén lakó egyházi adómen-
tes nemest vették föl. 1805-ben István és József lovasok, 
Ferencz és János gyalogosok az érszentkirályi adómentes ne-
mesek közt; homagiális esküt is tettek. 

1797-ben András, Ferencz, özv. Istvánné, István, idősb 
és iljú János meg Zsigmond, lelei saját telkükön lakó 
adózó nemesek; 1805-ben Leiéből András, István, idősb és 
ifjú János, József és Zsigmond fordulnak elő a nemesi föl-
kelők közt. 

Szekeres István 1707 jún. 9-dikén elzálogosít egy ilosvai 
telket Guthi Istvánnak.3 1719 máj. 20-dikán tanuvallatást tar-
tottak Gencsi István részére arról, hogy Szekeres Mihály 

1 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min. p. 39. nr. 1. — 2 Szgy. — 3 A szerződés 
há tá ra reá van vezetve, hogy e telket, mint közelebb való vér, (iencsi György 
váltotta ki — Gencsi-lt. nr . 191. 
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mikor és hány ilosvai jobbágytelket vett zálogba Lövei Já-
nostól, Sándorházi Kata második férjétől.1 

Szekeres Sándor 1765-ben krasznavármegyei szolgabíró.2 

Talán ő: Mezömadarasi Szekeres Sándor egyike ama zoványi 
birtokosoknak, kiknek érdekében 1767-ben valami ügyben 
általános vizsgálatot tartottak.3 Szekeres Sándornak 1806-ban 
Zoványon két adómentes lakótelke, két lakott antiqua és két 
lakott nova jobbágytelke, Kémeren egy lakott antiqua és egy 
puszta nova jobbágytelke volt. A Mezőmadarasiakról iine 
egy családfatöredék 

Ördög István 
Pálffy Zsuzsánna 

A n n a 
— a) Mezömadarasi Szekeres György 
— b) Dali Jeney Sámuel 

a ) S z e k e r e s J á n o s a ) S z e k e r e s S á n d o i 
— Bárány Sára Kovács Éva 

J á n o s S á n d o r S á n d o r 
Ér-Szentkirály Keresztúr Zoványon 

S á n d o r E r z s é b e t M á r i a 
Orbán Péter — G. Szomoldy János 

b) Jeney Mária 
—- Töki Viskv Pál 

S z e k e r e s i Mihály 1651-ben szilágyszegi evang. refor-
mátus pap.5 

Szekér . Özv. Szekér Ferenczné Kalocsi Borbála 1724-
ben a bogdándi evang. reform, egyháznak egy asztalterítőt 
ajándékozott. 

Szele . Keczeli. Birtoka a XV-dik században Kraszna kör-
nyékén nyolcz-tizenkét falú egy csomóban. 1422-ben Szalvatő, 
Mátyás- és Zsadán-Horváti meg Keczel birtokába iktatják be 
Zele Lászlót.6 

Keczeli Zelei Istvánt 1450 febr. 7-dikén ügyvédjüknek 
vallották Dobai György és Horváti György.7 Hunyadi János 

1 Gencsi-lt. nr. 728. — 2 U. o. nr. 530. — 3 Lelesz, Act. an. 1767. 
nr. 179. — 4 Eredeti je Bölöni Bálintnál Tasnádon . — 5 Tört. Tár, 1898. évf. 
636. 1. — 6 Hazai Okmt., V. k. 210—218. — 7 Dl. 36.391. Km. Prot. C. min . 
p. 104. nr. 7. 
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kormányzónak 1451 decz. 13-dikán a kolozsmonostori kon-
venthez küldött parancsára Zele Istvánnak és fivéreinek Ma-
gyar-Keczel birtokába Ippi Lászlót kellett beiktatni.1 Garai 
László nádornak 1452-diki rendeletére pedig Ketzeli Zele 
Istvánt Jakesi Péter krasznavármegyei Nagy-Bádon, Béese, 
Alsó- és Felső-Sereden birtokaiba, mint zálogbirtokokba.2 

A beiktatás ez évi márcz. 8-dikán történt.3 

Keezeli Zele Márton, László és Balázs 1460 júl. 23-dikán 
ügyvédeket vallanak.4 László és Márton 1401 aug. 18-dikán 
a kolozsmonostori konvent előtt Nagyfalwi Marthon Mihályt, 
Horwathi Peres Tamást, Choboth Mihályt Rátonban stb.5, 
Balázs és László 1467 febr. 3-dikán Keezeli Szele Mártont, 
Réchei Gergelyt, Kémeri Jánost s Bernátot, lelei id. Mayos 
Mihályt, Keezeli Marthon Mihályt stb. vallották ügyvédjeik-
nek.6 Keezeli Zele Balázs 1471 szeptember 20(?)-dikán kiváltja 
Récsei Gergelytől Oláh-Keezel birtoknak ama részeit, a me-
lyeket ez zálogban bírt." 

1475 szept. 17-dikén Mártonra szállottak királyi adomá-
nyozás útján a hűtelen Szentannai Tóth István zsadánhorváti 
és a két Seredenben fekvő részbirtokai;8 nov. 9-dikén Horváti 
Peres János attól tiltja a királyt, hogy Mártonnak adományozza 
Tormay? János két Sereden birtokát meg a Tót István bir-
tokrészeit. Említvék még Keezeli Szele András és Gergely, 
kik talán a fenti Mártonnak testvérei.9 

Márton neje 1483-ban Nagyfalusi Katalin.10 

A család 1482-ben birtokos Máronban.11 1485-ben zálogba 
adják Petlendi (Betlendi) Miklós, kir. lovásznak: Magyar- és 
Fel-Keczel, Alsó-Sereden és Horvát helységekben fekvő rész-
birtokaikat.1" 

1486 okt. 13-dikán Báthori István országbíró meghagyja 

1 Dl. 28.610. — 2 Bl. fasc KK. n r . 14. — a Dl. 27.665. — 4 Dl. 36.392. 
Km. Prot . E. min. pag. 95. nr. 1. — 5 U. o. pag. 129. nr. 4. — 6 Dl. 36.393. 
Km. Prot . F. min. pag. 17. nr . 1. — 7 U. o. pag. 98. nr. 1. — 8 Dl. 27.981. 
9 Dl. 36.404. pag. 126. nr. 1. — 1 0 DL 27.943. — 1 1 Csánki, I. k. 589. 1. — 1 2 U. o. 
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a kolozsmonostori konventnek, hogy iktassa be Keczeli Zele 
Mártont Kusalyi Jakcs Péter és íia Ferencz Varsolcz birto-
kába, a mely amazt zálogjogon megilleti.1 Majd Márton zálo-
gosítja el a krasznavármegyei Varsolcz, Alsó- és Felső-Sereden 
birtokokat, továbbá Gombatelek és Orosztelek prsediumokat.2 

1487 márczius 9-dikén 100 arany forinton megveszi Horváti 
Peres János íia András krasznavármegyei horváti, alsópa-
liczkai birtokait és felsőpaliczkai birtokrészét.1490-ben Nagy-
falvi Marthon Erzsébet magyarkeczeli és felkeczeli birtokainak 
negyedét, és horváti részjószágát egészen, örök áron kétszáz 
arany forintért.4 Azután zálogban bírja Seredent és Szent-
Keresztfalvát. 1495 ápr. 6-dikán Szentannai Tót Miklós és 
Balázs egyezkednek e birtokok visszaváltására nézve.5 Márton 
számára 1501 ápr. 24-dikén menedéket vall Tót Ferencz az 
egész Pethenyefalva meg a fél Alsó- és Felső-Sereden birto-
kok visszaadásáról,6 a melyeket Márton Tót Balázstól bírt 
zálogban.7 

Néhai Keczeli Zele Balázs íiai István és Demeter meg 
Keczeli Szele Márton krasznavármegyei Magyar- és Oláh-
Keczel meg Horvát birtokait 1496 szept. 7-dikén elkülönítik 
egymástól.8 

1520 febr. 8-dikán néhai Keczeli Zele Márton leányáról, 
Zsófiáról(?), mint Dománhídai Mátyás özvegyéről van szó.9 

A kolozsmonostori konventnek 1523 nov. 26-dikán kelt 
örökvalló levele szerint Keczeli Zele Miklós a krasznavár-
megyei alsóseredeni birtokát Rathony Péternek örökbe vallja.10 

1553-ban Zele Miklós özvegyének keczeli jobbágyai tizen-
négy, a felsőkeczeliek négv, a horvátiak (Zelee) egy kapu 
után fizettek adót.11 

1 Dl. 28.642. — 2 Nemz. Múz. Becski-lt. — 3 Dl. 27.728. — 4 Szgy. — 
5 Dl. 36.398. Km. Prot . M. min. p. 227a. nr. 1. — 6 Dl. 36.405. Michael pag. 102. 
nr. 1. — 7 ü . o. pag. 101. nr. 1. — » Dl. 27.761. — 9 Dl. 36.402. Km. Prot . 
Magn. p 167 n r 1. — 10 Dl. 36.400. Km. Prot. R min. pag. 189. nr . 1 
11 Dical 
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Keczeli Zele Klárát, Annát, Elenát, Magdolnát és Orsolynt 
1549-ben beiktatták a krasznavármegyei mindkét Keczel, Se-
reden, Horvát és Zelicze-alja részbirtokokba.1 1553-ban az 
özv. Zele Klára keczeli jobbágyait tizennégy, a felsőkeczelie-
ket (Zelee Klára) két kapu után adóztatták meg.2 Maróti Nagy 
Mihály 1587 márczius 12-dikén nejének. Zeleh Orsolyának 
hagyta végrendeletileg a Krasznán levő házát.3 

1510-ben Szakácsi Literátus István leányának, Fruzsiná-
nak fia. Császári (Chazari) Zele István (egr.) eladja ezer arany 
forint örök áron a középszolnoki menyői, baksai, szakácsii, 
babuktelki, szoldobágyi, derzsidai, majádi meg a krasznavár-
megyei lompérti, ilosvai és hosszúmezői részbirtokokat Bá-
thori Gergelynek (György?), István- és Andrásnak.4 

Sze le i József de Sárd 1741-ben, Pál (Selei) 1781-ben, Jó-
zsef és Pál 1791-ben meg 1805-ben homagialis esküt tettek. 
József és Pál 1797-ben szamosudvarhelyi saját telkükön lakó 
egyházi adómentes nemesek; 1805-ben lovasoknak vették föl 
őket az adómentes nemesek közé. 

Sze lek György 1700 nov. 18-dikán Közép-Szolnok vár-
megyétől nemesi bizonyítványt kap. Zsibón lakott a család.5 

S z e l e z s á n (Szelesán) Onu vártelki molnárt az 1797-diki 
összeírásban találjuk. 

Sze léndi . L. Seléndi. 
S z e m e r e György, nemes személy, egyike azoknak, kik 

a Bartos Lászlótól elvett, két ákosi jobbágyot 1690 július 
7-dikén Ákosi Pap Istvánnak adták.6 Váradi M. Szemere György, 
szatmárnémeti lakos 1694-ben a kispaczali részjószágát, me-
lyet Kispaczali Váradi Zsigmond a Szemere édes anyjának, 
Horvát Annának inskribált bizonyos összegig, a kiről aztán 
e Szemere Györgyre maradt az, «Perecseni» Guthi Far-

1 Lelesz, Stat. Z. 135. — 2 Dical. — 3 Nemz. Múz. Becski-lt. — 4 Lelesz, 
C. Kraszna Prot. 1 folio 114. és Gencsi-lt. nr. 881. (Kelet nélkül). — 5 V. Test. 
261. 1. — « Nagyv. Múz. Bit 
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kasnak,1 1095 nov. 20-dikán újnémeti puszta telkét Menyei-
ben lakó Dobay Dánielnek és nejének, Szénás Zsófiának,2 

1698 júl. 25-dikén, a mikor Kővár vidékén Hosszúfaluban lakik, 
(Szemere György) husz forintért Újnémeti Vida után reászállott 
udvarháztelekrészét Batizi Istvánnak és fiának Sámuelnek 
zálogosította el. Az utóbbira 1701-ben újra tizenkét forintot 
vesz föl.3 György ákosi nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-
ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

1808-ban János bírja Orgovány Ferenczné nagyfalusi 
jószágát, a mely egy antiqua jobbágytelekből áll; 1810-ben 
krasznavárinegyei főszolgab író. 

Huba 1892—1890. szilágyvármegyei országgyűlési kép-
viselő (zilahi kerület). 

S z e m e r e i János 1808-ban tiszteletbeli aljegyző, 1823-
ban főjegyző Kraszna vármegyében. Valószínű, hogy egy Sze-
merével. 

S z e n d r e i Mihály Kis-Dobáról, Szendrei István zilahi 
eivis 1741-ben homagialis esküt tettek (1781-ben tyúkól-utczai 
lakos). Szendrei I). János 1780-ban somlvai elüljáró; 1808-ban 
a somlyai nemesek közt vele meg Szendrei I). Gáborral és 
Szendrei Józseffel, az 1790-diki somlyai adólajstromban 
talán szintén e Nemes Szendrei Jánossal találkozunk. 

S z e n g y e l i Mihály 1738-ban középszolnoki szolgabíró.4 

S z e n t a n d r á s i István 1676-ban borzási, 1680-ban (Szent-
andrássi István) perecseni evang. reform, pap. 

Borbála 1688-ban a szilágysomlyai evang. reform, egy-
háznak egy pohárkendőt adott. 

Egy Szentandrásinak 1808-ban Vaja határán van földje 
(de telke nincs). 

S z e n t a n n a i . Néhai Zenthannai Lőrincz íiait, Istvánt 

1 Szgy. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — 3 U. o — 4 Gencsi-lt. nr. 125. más~ 
Nem lehetetlen, hogy valamely elrontot t névvel 'Lengye l? Kengyel?) van 
dolgunk. 
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Miklóst, Balázst, Ferenczet 1484 jan. 23-dikán kir. adomány 
útján Petenyefalva, Al- és Fel-Sereden birtokokba iktatták 
melyeket előbb jogtalanul a keczeli Szelék nyertek volt a 
királytól. 1475-ben Szentannai Tóth István hűtlensége miatt 
elveszti a horváti és két seredeni birtokait; de 1495-ben még 
birtokos a család Petenyeházán, Szent-Keresztfalván és Sere-
denben.1 

S z e n t e g y e d i . Zent Egiedi Istvánt talán a mi Ilosvánkra 
küldte papnak az 1Ö04 febr. 23-dikán Gsengeren tartott evang. 
reform, közzsinat.2 

S z e n t e s István 181(5 és 1840 közt nagyfalusi, 1832 és 
1841 közt sülelmedi evang. reform, pap: Sülelmeden halt 
meg. 

S z e n t e s i János tasnádi más telkén lakó, adózó nemest 
fölvették az 1797-diki összeírásba. 1805-ben 28 éves és ekkor 
is előfordul a tasnádi fegyverfogható adózó nemesek név-
sorában, hol Sámuellel (27 éves) is találkozunk; mindketten 
homagiális esküt tettek. 

S z e n t g y ö r g y i . 1475 előtt talán itt szerepelt az a Zenth-
gerghi Balázs, a kit fivére, Szentannai Csecs István megölt.3 

Szentgyörgyiekkel aztán csak a tizennyolczadik század elején 
találkozunk. Szentgyörgyi Anna meg Szilágyi György és neje, 
Csögi Sára Gencsi Györgynek és utódainak engedik át 1726 
jún. 23-dikán az Ilosván, Hosszúmezőn, Hidvégen, Derzsidán 
és Majádon netalán létező öröklési jogukat.4 

László 1737-ben nagyfalusi evang. reform, pap, meghalt 
kr.-Horváthban. 

Szengjörgji Mihály 1797-ben vérvölgyi evang. reform, 
kántor. 

Szentgyörgyi János, varsolczi nemest 1808-ban gyalo-
gosnak írta ki Kraszna vármegye azzal a megjegyzéssel, hogy 

1 Csánki, I. k. 589. 1. és Dl. 27.723. — V. ö. Tót — 2 Tört. Tár, 1898. 
évf. 624—625. 1. — 3 Dl. 27 691. — 4 Gencsi-lt. n r 741. 
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«adómentes birtok nélkül való.» Nincs neki sem köntöse, 
sem fegyvere. 

Sze i i t l i egy i Tamást (Th. de Zenthegyus) 1339-ben Po-
gány István mesternek Róna birtokba való iktatásánál király-
biztosul jelölték. Ennyiben érdekel bennünket.1 

S z e n t i Pál (Paulus Zenthy) 1590-ben jelen volta közép-
szolnoki Girolton L. Horváth János birtokbaiktatásánál.2 

S z e n t i v á n y i . Zenthywani Péter és keresztúri familiarisa 
Tamás azok között voltak, a kiket 1450 febr. 25-dikén ügy-
védjeinek vallott Keresztúri György.'5 

1570-ben Zenth Ivan}> János kusalvi jobbágyai egy, az 
újlakiak fél kapu után fizettek adót.4 

1672 szept. 26-dikán Sárpatakon kelt levél szerint Apafi 
Mihály fejedelemnek jelentik, hogy Szepsi-szent-Iványi Szent-
iványi Sámuelt beiktatták a dobokavármegyei Ordögkút, Pósa, 
Vaskapu, Hidalmás és Szentgyörgy birtokokba, melyek az-
előtt Borsai Majtini András félesége, majd özvegye, Szigethi 
Zsófia kezén voltak.5 

Az 1673 szept. 30-dikán Diószegen tartott, közzsinat Sz.-
Iványi István, domesztikust küldötte Menyőbe papnak." 

Sz.-Iványi Gábor 1781-ben homagiális esküt tett Közép-
Szolnokban. Talán, a ki 1791-ben középszolnoki assessor. 
Gábor 1797-ben ákosi saját telkén egyházi adómentes nemes. 
E Gábort Ákosról gyalogosnak, másik Gábort (br. Kemény 
Simonné udvarbíróját) Kövesdről lovasnak vették föl 1805-ben 
az adómentes nemesek névsorába. Gábor (a br. Kemény Si-
monné kövesdi gondviselője) és József, kövesdi nemes sze-
mély homagiális esküt tettek. 

Dániel 1835-ben középszolnoki kir. táblai assessor. 
Szentiványi nemesek 1837-ben birtokosok Kendermezőn.7 

1 Szgy. — 2 U. o — 3 Dl. 36.391. Km. Prot . C min pag. 105. nr. 3—4 
4 Dical. — 5 Orsz. Lt. Gyulaf. kápt . lev. cent D. 14. — 6 Tört. Tár, 1898. évf. 
648. 1. — " Hodor K. : Doboka, 549. 1. 
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Szent jobbi konvent . Részbirtokai voltak — zálog czí-
ni én Szarvadon (1484).1 

Szentkeresz t fa lv i . Zenthkeresztfalvi Antal íiai: Kolozs-
vári Szabó Antal és Krasznai Nagy János 1423 júl. 29-dikén 
megvették Seredeni Thorma János fia, Tamás krasznavár-
megyei Szt.-Keresztfalva. Felső- és Alsó-Sereden és Gombócz-
pataka birtokait 100 arany forinton.2 

Szentk irá ly i . Régi középszolnokvármegyei család, mely 
nevét az érmelléki Szentkirály helységtől nyerte, hol az ősök 
már a tizennegyedik század elejétől sűrűn szerepelnek. 
1337-ben Szentkirályi Imre fia János a váradelőhegyi kon-
vent előtt szentkirályi birtokának egyharmadát hét évre 25 
márkáért elzálogosítja Szentkirályi Mihály fia Jakabnak. Az 
elzálogosított birtok «usque ad ecclesiam sancti regis Ste-
phani» ért.3 1343-ben Szentkirályi Imre fia János és fia Péter, 
mivel az 1337-ben elzálogosított egyharmadrészt nem birták 
kiváltani, elörökítik azt Mihály fia Jakabnak és unokaöcscsé-
nek Imrének ugyancsak a váradelőhegyi konvent előtt. A vá-
radi káptalan Szentkirályi Jakab fiának Miklósnak kérésére 
1383-ban a fentebbi két oklevelet átírja.4 

Ezekből az oklevelekből a következő családfák tűnnek ki: 
N. 

I. Imre Mihály I. János 
II. J á n o s Margit J akab II. Imre 
1 3 3 7 — 4 3 1337 1 3 3 7 — 4 3 1 3 3 7 — 4 3 

Péter " — Barcsavölgyi Pál Miklói ~ 
1343 1 3 8 3 

1347-ben Jakab és Imre a Szentkirályon levő birtok egy 
harmadát, melyet atyjuk János, az Imre fia, Batha (Barcha) 
Pálnak zálogba adott volt, törvényes úton visszaváltották.5 

1350-ben Jakab megveszi 20 finom ezüst márkán az Ákos 
nemzetségbeli Loránd fia. István Miskatelek nevű birtokát a 

1 Csánki, I. 577. — 2 Dl. 27.638. — :í Dl. 30.009. — 4 Az átíró levél ere-
deti je : Dl. 30.009. — 5 Szgv. 
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hozzá tartozó Béltek és Kovácsülése birtokrészekkel együtt, a 
melyek Szent-Király szomszédságában vannak.1 A Szentkirályi 
Mihály fiát Jakabot 1374-ben a váradi káptalan előtt bevá-
dolja a Szakácsi Erdélyi Gergely fia, Jakab, hogy az ő Sza-
kácsi nevű birtoka területén erőszakosan foglalt el jószágot s 
határjeleket is állított fel.2 

Bálint 1368-ban jelen volt .lakcsi mester esküjénél, me-
lyet ez egy birtokperben tesz Kirván.3 Zentkirali (Zenthky-
rali) Bálint fia: Imre, valamint András íia: András ama szom-
szédok közt voltak, a kik, mint tanuk, 1388-ban bizonyítják, 
hogy négy birtok (Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza) Ara-
nyos várához tartozik. Ugyanitt Domokos íia, Briceius, Miklós 
íia János, s végül Imre, János (utóbbi szolnokvármegyei 
nemes) is tanúk.4 János Szolnok vármegyéből 1391 évi február 
17-dikén is tanúként szerepel egy peres ügyben." 

1418-ban a nemes Zentkirali-családot (a Jakab fiait) a 
középszolnoki Béltelek, Muskó és Kovácsűlése birtokokba ik-
tatják. Az erre vonatkozó királyi rendeletet s konventi je-
lentést az alábbiakban közlöm: Krisztus minden híveinek, 
kik a jelenben szintúgy, mint a jövőben jelen iratunkról tu-
domást vesznek, üdvöt kiván mindnyájunk Üdvözítőjében 
Miklós prépost és a leleszi szent kereszt egyházának kon-
ventje. Ezen iratunk során tudtára akarjuk adni mindenki-
nek, hogy Zsigmond Úr, Isten kegyelméből mindig felséges 
római király, Magyarország stb. királya, legkitűnőbb Urunk-
nak, hozzánk intézett levelét, az azt megillető tisztelettel és 
hódolattal kezünkhöz vettük a következőkben: Zsigmond, 
Isten kegyelméből a mindig felséges római király és Magyar-
országnak stb. királya híveinek, a leleszi egyház konventjé-
nek üdvöt mond és kegyelmet! Kedves embereink Szent-
királyi Jakabnak íiai, Simon és István, meg Eusztách, a most 

1 Szgy. — 2 Nagyv. múz . Bl. — 3 Szgy. — 4 VV1. — 5 Gr. Károlyi-lt. 
I. 456. 
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említett Simon fia, nemkülönben Gergely az először megne-
vezett Jakab Miklós fiának a íia, személyesen megjelenvén 
előadják, hogy óhajtanak törvényesen belépni a Közép-
Szolnok vármegyében fekvő azon Béltelek, Muskó és Kovács-
ülése birtokokba, melyek új adományozásunk czímén őket 
illetik. Erre nézve hűségteknek e levél vételével parancsoljuk, 
hogy egy tanúságra alkalmas és szavahihető embereteket 
küldjétek ki, a kinek jelenlétében Szakácsy János, azaz Sza-
kácsy Mihálynak János nevű íia. vagy Kávási Egyed, vagy 
ha ez nem, akkor Mindszenty Péter vagy Kaplonyi Imre, 
avagy Hatvani László, mások otthon nem létében a mi kép-
viselő emberünk, a megnevezett birtokrészletek helyszínén 
valamennyi szomszéd és mezsgvés törvényes összehívásával 
és jelenlétében hozzájuk lépve, fentnevezett Simont, Istvánt, 
Eusztáchot és Gergelyt azoknak birtoklásába bevezesse, azon 
birtokdarabokat nekik átadja, előrebocsátván, hogy azokat új 
adományozásunk czímén örökké bírhassák, ha annak senki 
ellent nem mond. Azokat pedig, kik ellentmondanának, ha 
ilyenek találkoznának, vagy Simon, István. Eusztách és Ger-
gely iránt magokat kihívólag viselnék, oda utasítsa, hogy 
ellentmondásuk okának előadása végett a megfelelő határ-
időben szinünk elé álljanak. Ezek megtörténtével híven írjátok 
meg viszont nekünk a birtokosok bevezetése és a birtok át-
adása rendjét és sorát az ellentmondók és kihívók neveivel 
jelezvén a számukra kiszabott megjelenési határidőt. Ezen 
iratunkat pedig megjelöltük azon nagyobb pecsétünkkel, mely-
lyel mint Magyarország királya élni szoktunk. Kelt Budán 
1418 Szent Márton hitvalló ünnepe előtti kedden magyar ural-
kodásunk 32-dik, a rómainak pedig 9-dik évében. Mi tehát 
egy szívvel engedelmeskedvén, a mint kötelesek is vagyunk, 
Urunk és királyunk parancsának a fentebbi dolgok véghez-
vitelére fentnevezett Hatvani Lászlóhoz, urunk és királyunk 
képviselő emberéhez küldöttünk közülünk egyet, úgymint a 
hű János áldozó papot, kik végre onnét hozzánk visszatérvén, 
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egyértelemben elmondották: Vízkereszt előtti csütörtökön 
Béltelek, Muskó és Kovácsülése nevű Szolnok vármegyében 
fekvő birtokokra valamennyi szomszéd és mesgyés összehí-
vásával és törvényes jelenlétében a helyszínére kiszállottak, 
ottan a törvény és szokás szerint három napot töltöttek, aztán 
Szentkirályi Jakab fiait, Simont és Istvánt, továbbá Eusztáchot, 
előbbi Simon fiát, nemkülönben Gergelyt, Miklós Jakab fiának 
a fiát a birtokokba vezetvén, azoknak részleteit minden hasz-
nával és tartozékával együtt a kir. felség új adományozása 
czímén mindenkori tulajdonukba bocsátották a nélkül, hogy 
ottan egyáltalában csak egy ellentmondó is jelentkezett volna. 
Ezen dolog emlékére és örök megerősítésére kiadtuk ezen 
pecsétünk felfüggesztésével megerősített s az A. B. C.-ről félig 
leszelt szabadalmas leveleinket. Kelt Urunk 1419. évében a 
birtokátadás 15-dik napján.1 

1418-ban Szentkirályi Jakab íia István, Miklós lia György 
(másutt Gergely), Péter íia Ernő (Erne), Simon íia Leusták és 
Simon ellen vizsgálatot tartanak Mindszenti András íia János, 
Bálint íiai: László és Miklós meg Pelbárdi György, Máté íia 
Jakab, János (iai: Ambrus és Mihály számára a Szent-Királv 
birtok határában elfoglalt földekért.2 

Zentkirali Lénárd, Bálint és Miklós íiai, Mikai János fia 
Lőrincz neje Dorottya nővérüknek hozományul adnak 1422 
szept. 27-dikén a szolnokvármegyei Szent-Királvt egy puszta 
telket.3 

Mocskótelke, Kovácsülése és Béllek puszták negyedrészét 
1430-ban a Csákiaktól kapják, a mint a következő oklevél ta-
núsítja: Mi László, Ferencz, továbbá György, néhai nagyságos 
Csáky Györgynek, egykoron székely ispánnak, íiai adjuk em-
lékezetül ezen sorainkkal, tudtára adván mindenkinek, a kit 
illet, hogy Márton íia Jakab és Pál íia János, porteleki ne-

1 Latin eredet i je Lelesz, Stat. S. 149., máso la ta Ér-Szent-Királyi Szent-Ki-
rályi Kálmán b i r tokában . — 2 Lelesz, M. 84. f. 18. nr . 58. - 3 Dl. 27.853. 

Dr. PETIU MÓK : Szilágy vármegye moiwgraphiája. VI. 3 2 
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mesek, úgyszintén Orsolya — nemes úrnő — Bályogi László 
fia, Dénes özvegye, a nevezett Jakab leánya és Katalin nevű 
leányzó, ugyanazon Dénes leánya, önmagukért személyesen, 
a nevezett Pál fia, János, azonkívül László és Miklós édes 
testvéreiért, Orsolya úrnő és Katalin leányzó pedig Orsolya 
nevű leányzóért. Dénes fia István leánváért, magukra és va-/ ^ 1 o 

gvonukra vállalván azokért a kezességet, kijelentették, hogy 
ők a Szolnok vármegyében létező és eső Mochkoteleke, Ko-
váchylese és Beltelek nevű puszták negyedrészét, mely őket 
leánynegyed és kelengye jogán illette, 200 új királyi forintért 
örökre eladták, átadták és adományozták a mi szerelmes 
atyáinknak, nagyságos Csáky Miklós erdélyi vajda úrnak és 
hasonlókép Csák}7 György úrnak, egykor székely ispánnak. 
És mi tekintetbe vévén Simon fia Leusták és Miklós fia Gergely 
szentkirályi nemeseknek, a mi tiszteinknek, szolgálatbeli ér-
demeit, a pusztáknak előbb mondott negyedrészeit az emlí-
tett 200 királyi új forint lefizetése után a nevezett Leusták-
nak és Gergelynek visszaadtuk és visszabocsátottuk. Erről 
adtuk ezen pecsétünk védelmével megerősített levelünket. 
Kelt Daróczon (Király-), Áldozó csütörtök napján, május 
25-dikén, az Úrnak 1430-dik esztendejében.1 Az itt szereplők: 

Mihály 
Szentkirályi J akab 

1353 
Simon István Mii lós 

14-18 14-18 f 14-18 előtt 
Leusták Gergely 

1448—1430 1418—1430 

A Szentkirályiaknak muskótelki, béltelki és paptelki puszta-
beli birtokukról 1478-ban is van szó.2 

Lestárt (Leusták?) 1430 márczius 6-dikán ügyvédjének 
vallotta Sámsoni Gergely.3 

o «y 

1 Latinul, há r tyá ra írva, az a l jára nyomot t pecsét lepat tant Eredet i je az 
érszentki rá ly i Szent-Királyi-család levelei közt. — 2 Csánki, I 577. 3 Dl. Km. 
Prot D. min. pag. 109. nr. 5. 
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1436-ban Zenthkirali Imre fiai László és János érdeké-
ben tartottak vizsgálatot Kedmenes György, Pelbárt, János, 
Mihály, Gergely, László és Bertalan, Hodosi Domonkos meg 
Mindszenti Horváth Imre és Lőrincz ellen, a kik Szent-Király 
birtok határán hatalmaskodtak.1 

1446 jún. 16-dikán az országnagyok meghagyják a ko-
lozsmonostori konventnek, hogy Zentkyrali Skolasztika asz-
szonyt iktassa be Vérvölgy birtokba, melyet az idegen kézből 
vissza akar szerezni.2 1449 máj. 2-dikán Zenthkvrali Bertalan 
bizonyítja, hogy Vérvölgyi Imre kiadta nővérének, Skolasz-
tikának Vérvölgy birtokból az őt megillető leánynegyedet.3 

A kolozsmonostori konventnek 1449 augusztus 14-dikén 
kell óváslevele szerint Szentkirályi Imre s felesége Vér-
völgyi Erzsébet a vérvölgyieket eltiltják, hogy Erzsébet rész-
jószágát Vérvölgyön (Közép-Szolnok) elfoglalják. Az itt sze-
replők :4 

1. Zenthkyral i György 2. Werwelghi László 
István Mihály Erzsébet 

I — Zenlkyraly Imre 
I m r e — : 
Erzsébet D é n e s J á n o s I l o n a M á r t a 

Werwelghi László leánya — Zenthkyral i Márton Bydeskwthy 
lia Pál János 

E konventnek ugyanekkor kelt meghatalmazó levele sze-
rint kél Szentkirályiné ügyvédeket vall: 

<J ÖJ 

1. Werwelghi László 2. Zentkyrali András f 
E r z s é b e t K a t a l i n 

— Zenthkyrali Imre — Zenthkyrali Demeter 

Ügyvédek: a két férj, Sándorházi Nagy László, Menyői 
Sebestyén, Désházi Mátyás, Menyői Gebard fia Antal, Ke-
resztúri Sebestyén fia Mihály, Nagydobai Biró Miklós, Nagy-
dobai Bertalan íia György, Szentkirályi Orbán íia Miklós,5 

Balázsházi György és Mihály.6 

1 Lelesz, Z. 9. f. anni 1436 nr. 22. — 2 Dl. 27.880. - 3 1)1. Km Prot . C. 
min. pag. 53. nr. 2. — 4 Dl. Km. Prot . C. min. pag. 59. nr. 4. — 5 Az oklevél-
ből kitörűlve. — 6 U. o. nr. 2. 

32 
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E konventnek 1450 júl. 26-dikán kelt tiltó levele szerint 
Imre rokonai nevében is eltiltja Sándorházi Balázst s roko-
nait bizonyos középszolnoki Zenthkyrali birtok elfoglalásá-
tól.1 Felperesek: 

Zenthkyral i István 
Imre 1450 András 

László Tamás Antal Ilona Ágota Kata Anna 
— a Menyőn lakó — a Zenthkyrali 

Kis (parvus) Jakab fia Moldway Pál fia Tamás 
Demeter 

Alperesek: 
Sándorhaza i Imre Pelei János 

János András Mihály 
Balázs 

A konventnek ekkor kelt ügyvédvalló levele szerint Imre 
többedmagával: Zenthkyrali István fia Imre s neje Erzsébet, a 
Zenthkyrali Moldvay István leánya: Zenthkyrali Jakab íia De-
meter s neje Katalin, a Zenthkyrali István íia András leánya; 
Zenthkyrali Péter fia András; Sándorhazai György leánya 
Agata a Kysdobai Antal neje ügyvédeket vall. Ügyvédek: 
Moni János, Sándorhazai Nagy László, Kerezthwri Biró Se-
bestyén s fiai stb.~ Zenthkyrali Orbán fiát Mihályt (!) is ügy-
védjüknek vallják Szentkirályi Imre és neje, Szentkirályi 
Moldvay Erzsébet." 

Gvörgv tanú a Csaholviaknak Tasnádszántón elkövetett 
erőszakoskodásai ügyében.4 

Zentkyraü Jakab fia, Demeter és neje Szentkirályi Ka-
talin, Zentkyrali Péter fia. Benedek azok között voltak, kik 
1452 júl. 1-sején a kolozsmonostori konvent előtt megszün-
tetik a középszolnoki Szent-Király birtokért folytatott peröket." 
Ezek családi összeköttetése: 

Szentkirályi István (i 

Szentkirályi J akab András 
Demeter felesége Katalin 1452 

1 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. pag 113. nr . 4., 5. — 2 ü . o. pag. 114. 
nr . 2. és pag. 113. nr. 6. — 3 U. o. pag. 113. nr. (>. — 4 Nagyv. múz. Bit. 
5 1)1. 27.887. — « U. o. 
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Györgyöt (G. de Zenthkyral) 1458-ban Mihályfalvi György 
és a Báthoriak pőrénél kormánybiztosnak jelölték.1 1461-ben 
vizsgálat folyik György (a Gergely íia) és neje Akosi Ilona 
(Péter leánya) számára özv. Maaghi Györgyné Katalin és fiai: 
Akosi Antal és Sarkadi Péter ellen, a kik Szent-Királyon saját 
birtokrészükbe telepítették előbbieknek egyik jobbágyát.2 

Benedek, Gergely fia (B. filius Gr. de Zentkyral) 1481-ben 
panaszt emel Báthori István országbíró előtt, hogy közép-
szolnoki Szentkirályon levő jószágára és nemesi kúriájára, 
Nagy András nemes ember, Kis Pál, Nagy Barnabás Mátyás 
és Antal nevű cselédjével fegyveres kézzel betört, emberei 
közül némelyeket megvert és megsebesített, némelyeket el-
rabolt. Báthori István nádor megbízására a szentjobbi kon-
vent Mindszenti]i Jó János királyi biztost kiküldve, elégtételt 
szerez és a pernek a szokott formák szerint véget vet.:í 

A kolozsmonostori konventnek 1518 jún. 12-diki bizony-
ságlevele szerint özv. Szentkirályi Benedekné a középszolnoki 
Mihályialva, Girolt birtok s liléd prsediumbeli részét unokái-
nak vallja.4 

Mvhalfalwai Péter f 
György f 

Katalin + Margit 1518 
Bewnyei János f — Zenthkyrali Benedek f 
Gergely + 

János Ferencz Borbála 
Magdolna Anna J á n o s + 
| { ( ) / / ; l s í - Mynthzenthi Sebestyén István László Ilona 

Demeter Margit Kata Kristóf 

Benedeknek egy Szentkirályon lakó embere, Gyene Ger-
gely (Gr. Giene B. Zentkirály) 1590-ben jelen volt a közép-
szolnoki Mihályfalván L. Horvát János birtokba iktatásánál."' 
1594-ben Benedek tanúskodik, hogy Bályoki Szénás Lajos el-
zálogosította egyik szarvadi jobbágyát.6 

1 Szgy. — 2 Lelesz, Z. 75. f. anni 1461. nr. 43. — 3 Szgy. — 4 Dl 36.402. 
Km. Prot. Magno pag. 77. nr. 1. — 5 Szgy. — <! Bl. 
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Zenthkyrali Pált királyi emberül jelölte ki II. Ulászló, 
a mikor 1492 decz. 9-dikén meghagyta Bőnyei Tamás Oláh-
Nádasd birtokba való beiktatását.1 

Zent Kirali Simon elfoglalta Akosi Sebestyén ákosi rész-
birtokát, a miért is 1499-ben Sebestyén leánya, Hatvani Ta-
másné, Katalin megidézteti.2 

1543-ban Zentkyrali (Zenthkyraly) István szentkirályi 
jobbágyai három, girolti jobbágyai egy,3 1549-ben (Zentkiraly 
István) szentkirályi jobbágyai négy, a giroltiak három kapu-
számnyi adót fizettek.4 Özv. Szentkirályi Istvánné Kaplyon 
Margit 1570-ben ellentmondott, midőn Serédv Istvánt a sza-
kácsii birtokba,5 1586-ban mindszenti jobbágyai jelen voltak, 
mikor Ladmóczy Horváth Jánost Bőnyei Ferencz giróthi bir-
tokrészébe akarják beiktatni.6 

Másik Istvánnak, Mihálynak, Miklósnak, Ferencznek és 
Margitnak, Katalinnak (férjeik: Bessenyei János és Doroszlai 
Mihály), a kik mindnyájan édes testvérek, 1(507 aug. 17-dikén 
Rákóczi Zsigmond új adományozás czímén a középszolnok-
vármegyei Uj-Némethen, Mihályfalván, Mindszenten és Ba-
lázsházán s a biharvármegyei Köbölkúthon részjószágokat 
ad minden hozzátartozóval és a bennük gyakorolt királyi 
jogokkal együtt. E részjószágok eddig is az övéik voltak, 
régebben pedig az őseiké.7 1614 márcz. 31-dikén István jelen 
van, mikor Szakácsy Ferencz és Zsuzsanna, Hatvani Jánosné 
megosztoznak.8 1615-ben (Er-Szent-Királyi Szentkirályi István) 
a maga és anyja meg testvérei nevében tiltakozik az ellen, 
hogy Mindszenti Gencsy István eladta középszolnoki mind-
szenti birtokát Bergenyei Tombolt Miklósnak.9 1618-ban hütös 
assessor és vármegyei jegyző Közép-Szolnok vármegyében.10 

1619-ben (Ér-Szent-Királyi Szentkirályi István) pert indított 

1 Dl. 36.398. Km. Prot. M. min. p. 123. nr. 1. 2 Lelesz, Act. Bercs. 
fasc. 11. nr. 17. (Prot. III. pag. 195.). — 3 Dical. 4 U. o. — 3 Nagyv. m ú z . 
Bit. — 6 u . o. — 7 Szgy. — 8 Nagyv. Múz. Bit. — ° U. o. 1 0 U. o. 
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Kémeri Zalay Ferenezné Ördög Katalin ellen atyjának, Szent-
királyi Mihálynak érgiróti birtokán született s onnan Ákosra 
szökött két jobbágyáért.1 1625-ben Szentkirályi István a pert a 
fejedelem előtt is megnyerte, de Zalaynénak a fejedelem új pert 
enged.2 1623 máj. 18-dikán id. Szentkirályi István, érszentkirályi 
lakos hitlevelet vesz egy jobbágytól.3 Érszentkirályi Szent-
királyi István 1631 ápr. 3-dikán végrendelkezik Ér-Szentkirályt. 
12 forintot liagy a templom javára, melyben elei nyugosznak.4 

Ozv. Szentkirályi Istvánné Dobav Judit 1637-ben zálogba 
vesz Szentkirályi Sándortól egy ákosi telket.5 

1641-ben a néh. Érszentkirályi Szentkirályi István (és 
felesége: Dobai Judith) gyermekei: Katalin (Perecsenyi Nagy 
Andrásné), Mihály és István a Rákóczy György fejedelem en-
gedelmével egyenlően megosztoztak a szüléikről maradt min-
denemű ingó és ingatlan örökségen, a mely részjószágok 
Közép-Szolnok vármegyében Ér-Szentkirály (itt nemesi ház és 
kúria is van), Ér-Mihályfava, Ákos, Szakácsi és Balázsháza 
birtokokban és Új-Német, Girót és Mindszent praediumok-
ban vannak.0 De 1643-ban jelentést tesz Szentkirályi Katalin 
a fejedelemnek, hogy az érszentkirályi nemesi kúriához és 
Mindszent prsediumhoz tartozó némely szántó és szántatlan 
földrészeken még nem osztoztak meg, mert azok eddig zálog-
ban a más kezében voltak. A fejedelem a Katalin kérésére 
megrendeli Közép-Szolnok vármegye alispánjainak, szolga-
bíráinak és assessorainak, hogy az említett osztatlan földeket 
is oszszák három egyenlő részre a három testvér között s 
minden földrészt — zálog vagy bármi más czímén is legyen 
az a más kezén —- a szomszédos birtokosok összehívásával 
járjanak be s osztatlanul semmit se hagyjanak.7 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 U. o. — :í Szgy. 4 U. o. — 5 Nagyv. Múz. 
Bit. — 6 Bákóczi György fejedelem parancs levelére kívülről rávezetve, hog}' a 
megye 1641 j ú n i u s 13-dikán Ákoson tartott gyűléséből Horvá th Vid volt al ispánt 
és Szabó Jakab szolgabírót küldöt te ki s az osztály j ú n . 27-dikén meg is tö r -
tént. Nagyv. múz. Bit 7 Szgy. 
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Szentkirályi István és neje, Dányádi Zsófia, ilosvai lakosok, 
a kik 1676 jún. 3-dikán elzálogosítanak (vagy eladnak) két 
alsószopori jobbágytelket Nagy János és neje, Bodó (Bodi) 
Ilona szatmárvármegyei lakosoknak.1 1676 okt. 8-dikán Apafi 
M. erdélyi fejedelem megparancsolja Kraszna vármegyének 
azon per átküldését, melyet ez Istvánné Dányádi Zsófiával, 
mint Szentkirályi Péter és Anna természetes gyámanyjával 
Ilosvai Dobai György folytatott a nagyderzsidai malom ki nem 
bocsátásáért.2 

Szentkirályi István neve az 1680 1736. években sűrűn 
megfordúl Ilosván vagy ennek közelében, talán mindannvi-
szor egy és ugyanazon személyről van szó. 1680 jún. 22-dikén 
aláírt egy somlyói ház eladását tartalmazó szerződést,3 1681 
jan. 3-dikán zálogba vesz Sándorházi Istvántól egy ilosvai 
szőlőt,4 1684 jún. 9-dikén megvesz Lövei Jánostól egy nagy-
derzsidai jobbágyot telkestől,5 1688 decz. 28-dikán aláírta 
ama szerződést, a melyben Király Istvánné elad egy ilosvai 
szőlőt örök áron Adoni Szabó Jánosnak;6 1707 decz. 7-dikén 
bizonyítványt vesz arról, hogy azon ilosvai szántóföldjeiből 
és szőlőiből, melyek a szatmárvármegyei részen vannak, a 
kincstárt nem illeti meg a tized.7 1714 márcz. 24-dikén István, 
László és György visszabocsátanak Genesi Györgynek öt ilosvai 
földet, a melyekhez utóbbinak vérség alapján van joga,8 

aláírt egy szerződést ekkor ilosvai telek eladásáról,9 1719 
ápr. 27-dikén egy ilosvai telek elzálogosításáról,10 ez évi decz. 
12-dikén meg 1720 febr. 2-dikán őt és Györgyöt meginti 
Dobai Banga Erzsébet egy ilosvai jobbágy kibocsátására,11 

1720 jún. 9-dikén egy ököritói jobbágy elzálogosítását tartal-
mazó szerződést írt alá,12 1721 decz. 24-dikén megkínáltaLja 
Genesi György egy ilosvai jobbágy zálogösszegével.13 1732-ben 

1 Gencsi-lt. n r 407. és nr. 833. — - U. o. nr. 400. — 3 U. o. nr. 408. 
4 U. o. nr. 894. más. — 5 U. o. nr. 892. — « U. o. nr. 837. — " U. o. nr. 902. 
-s U. o nr . 1731. — 9 U. o. nr. 1703. 10 U. o nr. 214. 11 U o. nr. 778. és 
n r . 772. — 1 2 U. o. nr. 217. — 1 3 U. o. nr. 784. 
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(Szentkirállyi István) krasznavármegyei assessor 1 1736-ban ta-
núskodik egy ilosvai részbirtok továbbzálogosításáról.2 

Szentkirályi István 1695-ben zilahi bíró. 
1543-ban Zenthkyraly (Zentkyraly, Zentkiraly) László szent-

királyi jobbágyai négy, mihályfalvi jobbágyai egy,3 1549-ben 
szentkirályi jobbágyai öt kapú után fizettek adót.4 1570-ben 
(Zenthkyraly László szentkirályi jobbágyai) két kapú után,5 

1572-ben talán ő(Zentkirali László) a szolnokvármegyei alispán,6 

s egyike azoknak, a kik királyi embereknek vannak kijelölve, a 
mikor Berekszói Hagymási Kristófot beiktatják a középszolnoki 
nagypaczali, bajomi, usztatói, etei, csányi meg a biliar- és 
krasznavármegyei kispaczali részbirtokokba." 

György jelen volt, mikor Kusalvi Jakcsi László és fele-
sége Krisztina meg fiók György 1505-ben elzálogosították a 
középszolnoki hadadi, kusalvi, erkedi, széri, bogdándi stb. 
részbirtokaikat meg Onostő prsediumot Bélteki Drágfi György-
nek és Jánosnak.8 1586-ban már talán másik Györffv mondott 
ellent, midőn Ladmóczi Horváth Jánost a girolti, mihályfalvi és 
újnémeti birtokrészekbe akarták beiktatni.1594-ben a György 
szakácsii jobbágyai tanúskodnak, mikor Bályoki Szénás Zsig-
mond atyjának, Péternek szakácsii birtokáról Ér-Mindszentre 
Gencsv István birtokára szökött Péter Bálint nevű jobbágyát 
ettől visszaköveteli.10 A tizennyolczadik század folyamán is 
szerepel egy György, a ki 1716 júl. 22-dikén aláírt egy szer-
ződést ilosvai jobbágytelek elzálogosítása tárgyában,11 1717 
febr. 3-dikán tőle váltott ki Gencsi György egy ilosvai zálogos 
telket.12 1722 máj. 3-dikán örökre adja ilosvai jobbágytelkét 
Gencsi Györgynek és nejének, Banga Erzsébetnek,13 majd 
Gencsi Istvánnak bocsát vissza egy ilosvai félteiket.14 1727 
márcz. 26-dikán György, mint Csögi Pál árvái és özvegye, 

1 Gencsi-lt. nr . 143. 2 U. o. nr . 477. — 3 Dical. — 4 U. o. — 5 U. o. 
<: Wl. — " Lelesz, Stat. H. 50. — s GKG. C. fasc. XII. — 9 Nagyv. múz. Bit. -
10 U. o. — 11 Gencsi-lt. nr . 903. — 1 2 U. o nr. 1714. — 1 3 U. o nr 236. — 
1 4 U. o. nr. 238. 
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Székely Mária megbízottja, elzálogosítja egy, ezen árvák kö-
zött felosztott, lompérti telek harmadát Gencsi Györgynek,1 

a kinek 1784 márcz. 5-dike előtt talán ő adta el azon llosvai-
és Sándorházi-féle részbirtokokat, a melyek, mint Dobai-
örökség, Gencsi Györgyöt és nejét, Dobai Banga Erzsébetet 
illették.2 

Mihály 1561-ben Kraszna vármegyében alispán. 1570-ben 
egy Zenthkyraly Mihály szentkirályi jobbágyai fizettek negyed-
léi, girolti jobbágyai másfél kapu után adót;3 és még az ez 
évi adóösszeírásban Zenthkyraly Mihály özvegyének a sza-
kácsii jobbágyait adóztatták másfél kapuszám után.4 Ugyan-
ekkor egy Mihály szakácsii jobbágyai voltak jelen, midőn 
Serédy Istvánt a csögi birtokba iktatták be ; 5 s később is sze-
repel Zentkyraly Mihály (Kraszna vármegyéből) az 1575 aug. 
6-dikáról közölt névsorában azoknak, kik Békés Gáspár láza-
dási ügyében Ítéletet hoztak,6 azután is az 1585., 1586., 1588., 
1590. években is valamelyik Mihály: 1585-ben Mindszenten 
vannak jobbágyai, a kik tanúskodnak a Gencsi Miklós, más-
ként Gencsi Csöghv Miklós, Gencsy László fia részére Sződe-
meteri K. János ellenében Mindszenten tartott tanúvallatásnál.7 

1580-ban (Szentkirályi Szentkirályi Mihály) királyi ember a 
Brinveknek egy hatvani birtokrészbe való beiktatásánál,8 Szent-
királyi Szentkirályi Mihály, Lőrincz, János, Gergely és Bene-
dek ellentmondtak, mikor Ladmóczi Horváth Jánost a girolti, 
mihályfalvi és újnémeti birtokrészekbe akarták beiktatni,9 

Mihály (M. Zentkiraly) többedmagával 1588-ban is perelt Lad-
móczi Horváth Jánossal ezekért a birtokokért, de Báthory 
Zsigmond Ítélete szerint csak 300 magyar Irtot, Mihályfalva 
s Girolt ötödét s Újnémet felét kapták,10 a melyekben Mihályt 
és Györgyöt Istvánnak, és Lelei Kaplyon Dénes fia, János 

1 Gencsi-lt. nr . 244. — 2 U. o. nr. 470. — :í Dical. — 4 U. o. — 5 Nagyv. 
múz . Bit 6 Szilágyi S á n d o r : Erd. Orszyy. Emlékek, II. köt. — 7 Nagyv. 
múz. Bit. 8 U. o. — í( U. o. — 1 0 Szgy. 
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leányának Margitnak fiait,1 Báthori Zsigmond megerősítette.~ 
Ez évi máj. 18-dikán (Zentkjrali Zentkiralj Mihályt) tanú-
nak jelölte ki Báthory Zs. fejedelem, a mikor meghagyta, 
hogy iktassák be Fajdasi Horvát Gábort és nejét, Zetheni 
Németi Zsófiát Peér, Ete, Szeődemeter, Csány és Szopor bir-
tokokba,3 míg június 15-dikén Gsompáz Dorottyának néhai 
férje, Mindszenti Nagy Lukács mindszenti udvarházába való 
beiktatásánál,4 1590-ben Girolton, Újnémeten ugyancsak L. Hor-
váth János birtokbaiktatásánál volt jelen.5 

1004-ben már Zentkirály Mihályné mindszenti jószága 
adózott egy rótt ház után két forinttal/' 1013 júl. 17-dikén 
Mihályné Gencsy Kata perel Gencsy Istvánnal amaz érszent-
királyi birtokért, melyet Gencsy István Gyulafy Zsuzsánnától, 
Kelemesi Mihálynétól és Gyulafy Gyulától visszanyert.7 1016-ban 
őt (özv. Szentkirályi Mihályné Gencsi Katát), mint nevelő any-
ját, nyugtatja Perecsenyi Lindvay István né Derzsi Erzsébet, 
hogy minden, atyjától és anyjától maradt ingóságot vissza-
kapott.8 1017-ben Erszentkirályt a Szentkirályi Mihály hagya-
tékán osztozkodik a rokonság.9 1040 aug. 10-diki jegyzék 
szerint Szentkirály Mihály örökösen birta a Girolton levő 
puszta, nemes udvarházhelyet tartozékaival együtt.10 Ez évi okt. 
26-dikán másik Zentkiralj Mihály hitlevelet vesz Er-Szent-
Királyon Csontos Györgytől, hogy örökös jobbágya lesz; elő-
zőleg számadó juhásza volt, de hat juhról nem tudott számot 
adni, s ura ezért «törvént akart reá találni».11 1642-ben Mind-
szent hava 25-dikén Zentkiralj Mihálj, érszentkirályi lakos het-
venegy magyar forintért elzálogosít Horvát Vidnek egy kraszna-
mihályfalvijobbágyot.12 1643 okt. 1-sején nemzetes Szentkirali 
Mihály, érszentkirályi lakos zálogba vesz vitézlő Szentkirályi 
Sándortól harminczöt forinton egy érszentkirályi pusztatelket.13 

1 AI. et G. Zenthkyraly, f. i. q u o n d a m St. Zenthkyra ly ex nobil i q u o n d a m 
M. consor te sua, filia ol im J. íilii d u d u m Dionisy Ivaplion de Lele. — 2 Szgy. — 
3 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr . 15. — 4 l \ o. — 5 Szgy. — 6 Dical. — 
7 Nagyv. Múz. Bit. — 8 U. o. — 9 Szgy. — 1 0 U o — 11 U. o. — 12 U o. — 1 3 U. o. 
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Szentkirályi Katalin 164S jún. 1-sején a férjének, Pere-
csenyi Nagy Andrásnak Perecsenben plenipotentiát ad.1 1650 
ápr. 22-dikén (Nagy Andrásné Szenkyrály Kata perecseni la-
kos) egyezkedik Csornai Gáspár, gencsi lakossal amaz érszent-
királyi háztelek ügyében, melyet néhai Szentkyrály Istvánné 
Dobai Judit zálogosított volt el Csornainak.2 

Nagy Andrásné Szentkirályi Kata. Szentkirályi Ferencz 
és István, Szentkirályi Mihályné Gencsy Kata, Szentkirályi 
Margit, Derzsi Erzsébet és Besenyeiné (Ér-Szentkirály, Mihály-
falva és Balázsháza falvakban) nyil-czéduláinak másolata az 
1615 44. évekről fentmaradt a nagyváradi múzeumban; 
Moskó, Folyamás, Pokota, Csikostó, Tövisköz, Törzsökösföld, 
Kalaútja, Kala, Erdőfark, Potyás, Csarnáné-réte, Csorgó, 
Ároktő, Geczeréte, Kákástó, Marórét, Koda-kátyúja stb. hely-
nevek fordúlnak elő benne.3 

Apafi Mihály 1679 jún. 21-dikén megparancsolja, hogy 
néhai Perecseni Nagy Andrásné Szentkirályi Kata magtalan 
halála után Kovács Kata Czeglédi Istvánné és testvére, Mihály 
kezére bocsássák az érszentkirályi nemes udvarházhelyet és 
a jobbágyokat.4 

Szentkirályi Kata s férje Perecseni Nagy András 1088-ban 
zálogba veszik Fancsikai Nagy Istvánnak Szécsben lakó job-
bágyát.5 

Szentkirályi Istók, Perecsenyi Nagy Andrásné Szentkirályi 
Katalin öescse. 1661 ápr. 20-dika előtt halt meg Perecsenben." 

Zenthkyrali Zenthkyraly Ferencz 1536-ban eladja ákosi 
birtokrészét 550 magyar forintért egy tasnádi tiszttartónak.7 

Zentkyrali (ZentkvráK7) Ferencz szentkirályi jobbágyait 1543-ban 
és 1549-ben hat-hat kapu után adóztatták meg.8 Nemes Zent-
kirali Ferencz ákosi részbirtokát 1545-ben zálogban bírja Szeő-
demeteri Horvát György. E részbirtok azonban vérség sze-

1 Szgy. — 2 U. o. — :í Nagyv. Múz. Bit. 4 Szgy. — 5 U. o. — 
<; Nagyv. Múz. Bit. más. ~ Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr . 51. — 8 Dical. 
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rint első sorban Sasvári Farnosi Jánost illeti, a ki azért meg 
is inti Horvátot.1 Nemes Zentkirali Ferencz 1549-ben meg is 
inti rokonait: az itt említett Sasvári Farnosi Jánoson kívül 
Ákosi Jánost és Mihályt, Újnémeti Bertalant, Urbán Imrét, 
özv. Urbán Máténé Flenát és özv. Literátus Lászlóné Erzsé-
betet, hogy vegyék meg az ő ákosi részbirtokát, melyet el 
akar idegeníteni.2 Ferencz 1546-ban jelen volt a Köbölkúti 
János unokái között létrejött osztozkodásnál.3 Ekkor nemes 
Zentkirali Ferencz, István, András és Mihály tiltakoznak az 
ellen, hogy Csirös Ilona, Balázsházi Antal özvegye elzálogo-
sítsa a középszolnoki Tárnok prsediumot Herendi Jánosnak 
vagy bárkinek is/' 1550-ben Zentkvrali Ferencz, István és 
László új adományul kapják Ferdinándtól Szent-Királv rész-
birtokot meg Kala és Gyenetheleke prsediumokat, melyeket 
nevezetteknek őseik is bírtak, de ők a közeli zavaros idők-
ben elvesztettek.5 Zenthkyrali Ferenczet tanúnak jelölte ki 
Ferdinánd király ez évi január 20-dikán, a mikor meghagyta, 
hogy iktassák be a Szénásokat több, biliar-, kraszna- és közép-
szolnokvármegyei birtok- és részbirtokba.0 1631-ben néhai 
Szentkirályi Ferencznek részjószágait ennek testvérbátyja: Er-
Szent-Királyi Szentkirályi István használta, utóbbi arra kéri 
rokonait, hogy neveletlen gyermekeit ne háborgassák a bir-
tokban.7 

1637-ben egy Szentkirali Ferencz, evang. reform, papról 
van szó, a kit az ez évi jún. 14-dikén Debreczenben tartott 
közzsinat Mihályfalvára küldött.8 

Szentkirályi László és Márton, érszentkirályi nemesek 
1623 máj. 18-dikán jelen vannak egy hitlevél vételénél." 

Szentkirályi László 1714 márcz. 24-dikén elad egy ilosvai 
telket örök áron id. Gencsi Györgynek s Dohai Banga Erzsé-

1 Lelesz, Act. an. 1545. nr. 4. — 2 U. o. an. 1549. fasc. 7. nr. 43. és 1550. 
fasc. 3. nr . 6. — ;í Nagyv. Múz. Bit. XVIII századbel i másolatból . 4 Lelesz, 
Act. an. 1546. fasc. 1. nr . 91. — 5 Szgy. — 6 Orsz. Lt. Km conv. lad. 27. S. 
nr. 52. — " Szgy. — 8 Tört. Tár. 1898. évf. 633. 1. — » Szgy. 
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betnek.1 Az 1718 márcz. 26-án Kolozsvárt megnyílt ország-
gyűlésen a nemes Gyulai Szentkirályi László az id. Csebi 
Pogány György ügyvéde, a mikor ez a Gyerőmonostori Ke-
mény bárók ellen a néhai Sarmasági György középszolnok-
vármegyei részjószágai bitorlása miatt indított pőrét az ország-
gyűlési tábla elé terjeszti.2 Szentkirályi Lászlótól 1720 febr. 
19-dikén vérség jogán Gencsi György váltja ki azon ilosvai 
jobbágytelkeket, melyeket Lörti (?) János zálogosított el és 
zálog útján szállottak Szentkirályira.3 

Az Érszentkirályi családból való László, szeptemvir, a 
ki Kecskeméten 1764 júl. 15-dikén született s Budapesten 
1833 decz. 17-dikén halt meg. Fia, Móricz, Pest vármegyé-
nek nagy hírű országgyűlési képviselője (1809—1882.)4 

Zentkiralj Gergelyt 1588 máj. 18-dikán tanúnak jelölte 
ki Báthori Zs. fejedelem, a mikor meghagyta, hogy iktassák 
be Fajdasi Horvát Gábort és nejét, Zetheni Németi Zsófiát 
Peér, Ete, Szeődemeter, Csány és Szopor birtokokba.5 Másik 
Gergely 1710 júl. 22-dikén elzálogosít egy ilosvai jobbágytel-
ket tartozékaival együtt négy évig visszavonhatatlanul Hídi 
Györgynek,6 egy másik telket Szabó Györgynek és nejének, 
Demjén Katának.7 

Szentkirályi Gergely 1804-ben középszolnoki assessor, 
1809-ben árvaszéki bíró. 

Zentkiralj Zentkiralj Lőrinczet 1588 máj. 18-dikán szin-
tén tanúnak jelölte ki Báthori Zs. fejedelem, a mikor meg-
hagyta, hogy iktassák be Fajdasi Horvát Gábort és nejét, Peér, 
Ete stb. birtokokba 8 Lőrincz (L. de Zentkiraly) 1590-ben a kö-
zépszolnoki Girolton van jelen L. Horváth János birtokba ikta-
tásánál.9 Ez évi ápr. 29-dikén (Ér-Szentkirályi Szentkirályi 
Lőrincz) odaadja girolti két jobbágytelkét Ladmóczi Horváth 

1 Gencsi-lt. nr. 1703. és nr. 898. — 2 Szgy. — 3 Gencsi-lt. nr. 219. 
4 Életrajzát 1. Pallas Nagy Lexikona, 15. k. 597. 1. — 5 Orsz. Lt. Km. conv. 
lad. 34. E nr. 15. — G Gencsi-lt. nr. 903. — 7 U. o. nr . 207. — s Orsz. Lt. Km. 
conv. lad. 34. E. nr. 15. — 9 Szgv. 
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Jánosnak egy újnémeti jobbágytelekért és 125 forintért, mert 
István fia kitaníttatásához, kinek valamelyik akadémiára való 
küldetését határozta el, hogy ott kiművelje tehetségét, pénzre 
van szüksége1 és kötelezi magát arra is, hogy vevőt Ér-Szent-
királyi Szentkirályi János, Benedek és Gergely ellen megvé-
delmezi." 

Szentkirályi Sándor jobbágyának 1629 nov. 22-dikén 
Szakácsiban szőlője van.:í Sándor középszolnoki hites megyei 
bíró, osztoztató lett volna 1635 júl. 25-dikén Szénás Boldizsár 
gyermekei és Vid László között.4 1637-ben tovább zálogosít 
egy ákosi telket özv. Szentkirályi Istvánné Dobav Juditnak.5 

Ezt a telket Szentkirályi Sándor 1637 előtt Mezey Lőrincztől 
vette zálogba.0 1642-ben és 1644-ben (Ér-Zentkiralj Sándor 
krasznamihályfalvi lakos) Közép-Szolnok egyik hites asses-
sora.7 1643 okt. 1-sején (vitézlő Szentkirali Sándor) elzálogo-
sít harminczöt magyar forinton Szentkirályi Mihálynak egy 
érszentkirályi puszta telket,8 mint ezt előbb is láttuk. 

1644 ápr. 24-dikén Közép-Szolnok vármegye Fülpösi Ist-
ván és neje Zentkirali Margit hívására Ér-Szent-Királyra megy 
a néhai Szentkirályi Mihályról öcscsére Szentkirályi Istvánra 
maradt ingóságok leltározása végett. Az «ingó-bingó marhák» 
közt van Szentkirályi Sándor kezénél — egy aranyos boglá-
ros kard, egy fehér ezüst pohár, egy aranygyűrű, hegyes gyé-
mántos, fehér zománczos stb.9 

Szentkirályi Margit végrendelete 1645. L. Filpesinél. 
Bécséi Huszti Ferenczné Szentkirályi Máriától 1719 ápr. 

27-dikén kivált egy ilosvai telket Helmeczi István,10 1720 febr. 
5-dikén Huszti Ferenczné Szentkirályi Máriát meginti Dobai 
Banga Erzsébet, hogy vegye fel egy itteni jobbágytelek zálogösz-

1 «In e rud i t ionem nobilis S tephani fi Iii sui q u e m ingenii excolendi grat ia 
p roped iem in ce lebrem a l iquam academiam mittere statuisset s u m p t i b u s in-
digeret. — 2 Báthori Zs igmond 1591 febr . 18-diki á t i ra tában , melynek eredet i je 
Bölöni lt. nagyv. m ú z e u m b a n . — 3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 U. o. — 5 U. o. 
6 U. o — " Szgy. — 8 U. o. 9 U. o. — 10 Gencsi-lt. nr. 214 
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szegét.1 1721 szept. 18-dikán Genesi György inti meg egy ilosvai 
jobbágytelek kibocsátására,2 ki 1722 í'ebr. 12-dikén vett vissza 
Iluszti Ferenczné Szentkirályi Máriától két ilosvai telket örök-
lési jogon.:í 

András, 1(534 deez. 16-dikán középszolnoki jegyző, meg-
idézte Sasi István alpereseit.4 András 1637-ben követ a fehér-
vári gyűlésen.5 1643 jún. 23-dikán aláírt egy intőlevelet Dobai 
Banga Zsófia érdekében.6 

Bálintot az 1635 nov. 18-dikán Bagaméron tartott evang. 
közzsinat papnak küldte Giroltra.7 

Szentkirályi Miklósné Mezei Dorka ákosi jobbágya 1675 
jan. 11-dikén zálogba ad egy földet Pap Istvánnak.8 Miklós 
1677-ben krasznavármegyei (?) szolgabíró." 

Szkirállvi János 1733 ápr. 26-dikán középszolnoki tábla-
bíró. aláírt egy egyezséget ilosvai és lompérti jobbágytelek 
tárgyában.10 

Szentkirályi János 1804—1824 közt középszolnoki asses-
sornak, 1821—1828 közt táblabírónak van mondva. 1805 
1815 közt középszolnoki helyettes alszolgabíró (1805-ben a 
három hóra felfüggesztett Érsekújvári helyett), 1819-ben árva-
széki jegyző. 

Szentkirályi Pál 1798-ban somlyai elüljáró. 
1741-ben Szentkirályi István de Érszentk irály, Szentkirályi 

András de Mihályfalva, 1781-ben Sz.-Királyi Mihály, László, 
István (de eadem) tettek homagiális esküt. 

A Szentkirályiak 1797-ben Ér-Szentkirályt, Ki'.-Mihály-
ialván és Új-Németen kisebb birtokosok, vagy saját telkükön 
lakó adómentes nemesek. István, peéri urasági tiszt. 

(Sz. Királyi) Dénes (gyalogos), (Szent-Királyi) László, Ist-

1 Gencsi-lt nr . 775. — 2 U. o. nr . 777. — :i U. o. nr. 1701. 4 Nagyv. 
Múz. Bit. — 5 A mellett, hogy j egyző is, 1641-ben (GKG. A. fasc. VII.), 1643-ban 
(Gencsi-lt. 378.i és 1646-ban (Nagyv. Múz. Bit.). — H Gencsi-lt nr. 762. — ' Tört. 
Tár., 1898. évf. 632 33. 11. — 8 Nagyv. Múz. Bit. más. — » Gencsi-lt. nr. 780. 
10 U. o. 159. 
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ván, Mihály, Gergely és József érszentkirályi. Miklós, kraszna-
mihályfalvi adómentes nemeseket fölvették az 1805-diki ösz-
szeírásba. Az érszentkirályi s krasznamihályfalvai nemesek, 
továbbá Dénes, érszentkirályi, homagiális esküt is tettek. 

1808-ban a Szentkirályi családnak Varsolczon fél antiqua, 
Zsigmondnak Lompérton fél antiqua, Ilosván fél antiqua, egy 
nova jobbágytelke és egy kúriája van. Ot Kraszna vármegye 
gyalogosnak írta ki, de nincs neki sem köntöse, sem fegyvere. 

Szentkirályi Sámuel 1837-ben, 1839—1869-ben görcsöni, 
1838-ban szilágyszentkirályi evang. reform, pap (Kövesden 
halt meg), László 1866-tól szakácsii evang. reform, pap. 

Kálmán 1867-ben középszolnokvármegyei esküdt s tbeli 
tiszti ügyész. 

Zoltán István 1896-ban görcsöni róni. kath. plébános. 
Az Erszentkirályi-családról Szikszai Lajos írt egy közle-

ményt (.Érszentkirály és a Szentkirályi-család. Szilágy. 1883. 
6. szám). 

A Szentkirályiak egy nemzedékrendjét, melyen azonban 
nem mindenütt helyezhetők el a bemutatott családtagok, a 
következő lapon közlöm.1 

Szent lász la i . A középszolnoki Szentkirályon lakó Szent-
lászlai István 1635 jan. 23-dikán ilosvai örökségét Sándor-
házi Istvánnak és nejének, Dobai máskép Banga Zsófiának 
és utódaiknak bocsátja át, a kik viszont Szentlászlainak a kö-
zépszolnoki Zálnokon, Csanáloson adtak örökséget.2 1637-ben 
előtte (Szentlászlay István, szentkirályi nemes személy) egy 
ákosi telket zálogosítottak tovább;1 

Szentlászlói Sámuel 1647-ben nagyfalúsi, majd még ez 
évben diósadi evang. reform, pap ; a tatárok ölték meg. 

Szentlászlói Ferencz 1658-ban krasznavármegyei szolga-
bíró. 

Szentlászlai János nemes 1678 decz. 23-dikán tanú a Pere-
1 A Szentkirályi-család levél tárában Ér-Mihályfalván. — 2 Szgy. — :í Nagyv. 

Múz. Bit. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 3 3 
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Az Érszentkirályi Szentkirályi-család nenizedékrendje. 
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csenyi Nagy András utódai javára Ér-Szentkirályon, Mihály-
falván és Új-Németen tartott vizsgálatnál.1 

Szentlászlai Boldizsár nemes 1699 szeptemberében Er-
Szent-Királyt kelt levél szerint a Horvát-Vid- és Medgyesféle 
részjószágok ügyében tanú,2 Sz.-Lászlai István, ér-szent-királyi 
nemest K.-Daróczról Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas 
zsoldos állítására írta ki. 1739-diki tanúvallatás szerint Szent-
lászlai István és Boldizsár testvérek Dancs-jogon telkeket bír-
nak Ér-Szent-Királvt meg a csögi határban hat földet.3 

Szentlászlói János 1710 ápr. 11-dikén bizonyítványt vett 
arról, hogy Gencsi Györgyöt megintette azon érszentkirályi 
jobbágytelek kibocsátására, a melyet utóbbi hatalmasül elfog-
lalt.4 1730—1732-ben (Szentlászlói János) Közép-Szolnok vár-
megye szolgabírája (tasnádi járás),5 1741-ben assessora. 

Mihály 1741-ben homagiális esküt tett Közép-Szolnokban. 
Szentmarja i . 1550-ben Sámson birtok leírásában em-

lítve van, hogy Zenthmaryay Gáspár és Mindszenti György 
bírják utóbbinak sámsoni udvarházát, a melyben egykor 
Cherghe(?) Imre lakott, tartozékaival együtt.6 1553-ban meg-
idézik Zenthmaryay Gáspárt, a ki sámsoni Pothvaz György 
társaságában elfoglalta Sámsoni Budaházi Menyhértnek egy 
sámsoni szántóját és a ki magához vévén sámsoni jobbágyát, 
Budaházi jobbágya házába tört, a hol elfogván egy jobbágy 
özvegyét, ezt bilincsbe verte.7 1570-ben Zenthmaryay Gáspár 
sámsoni jobbágyait egy kapu után adóztatták meg.8 1572. 
február 7-dikén mint fogott bíró (Sampsoni Zentmariav Gás-
pár) volt jelen, a mikor a Durulva (Drullia) erdőt Jakcsi Mihály 
meg Serédi Istvánné és íia. Ferencz között felosztották.9 1584 
nov. 6-dikán (Zentmarjai10 Gáspárt) tanúnak jelölte ki Báthori 
Zsigmond, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Zsombori 

1 Nagyv. Múz. Bit. más . — 2 U. o. — :i Orsz. LI. Km. conv. fasc. S. 
nr . 23—24. (27. fiók.) — 4 Gencsi-lt. nr. 1527. — 5 U. o. nr . 88. — « Orsz. Lt. 
Km. conv. lad. 26. B. nr. 54. — " U. o. lad. 27. M. nr . 18. » Dical — 
9 Wl. — 1 0 Zentmaria i -nak is van írva. 

33* 
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Lászlót egy böősházi birtokrészbe. A megkísérlett beiktatásnál 
Szentmarjai jelen volt.1 

Sámsoni Zentmarjai János és Farkas Mátyás 1592 júl. 
24-dikén zálogba vették száz forinton Czégényi Kende János 
középszolnokvármegyei sámsoni birtokát.2 

Szentmarjay Erzsébet 1628-ban Bákay Dániel neje.:{ 

Zsigmond egyike voll azoknak, a kik, mint királyi tanú-
sítók (testificans regius), 1711 szept. 16-dikán aláírtak egy 
ilosvai kúria, továbbá lompérti és hosszúmezői jobbágytelkek 
elzálogosítását tartalmazó szerződést.4 Mint neje, Szénás Zsófia 
törvényes megbízottja, megidézi Gencsi Györgyöt 1721 márcz. 
7-dikén egy ilosvai meg egy hosszúmezői, 1725 máj. 22-dikén 
egy lompérti zálogos telek elfoglalásáért és ki nem bocsátá-
sáért,5 ez év szeptemberében pedig tiltakozik is a nevezett 
Gencsi ellen ezen helységekben lakó jobbágyai szántóföldjei-
nek és rétjeinek használatáért.6 1726 jún. 23-dikán aláírt egy 
átadó levelet e Gencsi György érdekében,7 1727 ian. 23-dikán 
egy elismervényt ilosvai részbirtok továbbzálogosítása tár-
gyában.8 1728 szept. 20-dikán ismét, mint neje Szénás Zsóíia 
megbízottja, eltiltja Gencsi István, ilosvai lakost egy ilosvai 
bitorolt föld további használatától;9 1729 szept. 9-dikén őt 
(Erdőteleki Szentmarjai Zsigmondot) is megidézteti ezért 
Gencsi István.10 1734 febr. 25-dikén (Szentmarjai Zsigmond), 
királyi előttemező,11 1730-ban tanú egy ilosvai részbirtok 
t ová bbzálogosí t ásán ál.12 

László 1727—1741-ben krasznavármegyei assessor.1:! 1730-
ban, mint Csoba Juliánná férje van említve.14 1730 szept. 
4-dike előtt (Sz. Marjai László) pert folytatott Gencsi István 
és György ellen ezek majádi, nagyderzsidai és lompérti rész-

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 67. — 2 Nagyv. Múz. Bit. 
3 Szgy. — 4 Gencsi-lt. nr. 1180. - 5 U. o nr. 225., 251. és 860. — 6 U. o. 
nr . 769. — 7 U. o. nr. 741. — 8 U. o. nr . 473. — 9 U. o. nr . 80. — 1 0 U o. 
nr. 83. — " U. o. nr. 475. — 12 U. o. nr. 477. — 1 3 U. o nr. 116 és 244. 
14 ü . o. nr . 693. 
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birtokáért; VI. Károly császár meghagyta Kraszna vármegyé-
nek, hogy az e tárgyban hozott Ítéletet küldje át.1 Szept. 
9-dikén (Szentmarjai László) aláírt egy idézőt ilosvai jobbágy-
telek tárgyában.2 1739 szept. 1-sején egy badacsoni jobbágyát 
megidézték, mert hatalmaskodott Zoltáni Czirjék András pe-
recseni jobbágyának telkén.3 1742 okt. 19-dikén zálogba vett 
Gencsi Istvántól Szécsen két örökös jobbágyot és hét jobbágy-
telket 204 magyar forinton.4 1776 júl. 2-dikán Gencsi Zsig-
mond reá származtatta a szécsi és derzsidai örökös jobbágy-
telkeiért folyó perét5 s a babuczai részbirtokért is pert foly-
tatott ellene; utóbbi ügyben 1783 máj. 12-dikén hoztak Ítéletet." 
László 1804-ben krasznavármegyei tiszteletbeli aljegyző és asses-
sor, 1811-ben tiszteletbeli főszolgabíró, 1825-ben árvaszéki elnök, 
1827—1834. táblabíró. 1806-ban Somlyó-Újlakon négy lakott 
és egy puszta antiqua meg egy puszta nova, Kerestelken két 
lakott antiqua és két lakott nova, Cseresén egy lakott an-
tiqua jobbágytelke volt. 1808-ban a somlyai nemesség név-
sorában fordúl elő; a perecseni járásban van birtoka. Pere-
csenben tizennyolcz antiqua és négy nova, O.-Keczelben négy 
antiqua és tizenkét nova, Badacsonban egy antiqua jobbágy-
telke volt s ugyanitt két antiquat bír tőle zálogban Mán 
Miklós. Ugyancsak 1808-ban Szentmarjainétól (kétségkívül a 
László neje) Oláh-Keczelben Guti Krisztina hat antiqua és 
tíz nova, kilencz nem nemes egyén öt nova és négy antiqua, 
Popa Ignácz, oláh pap egy antiqua és három nova, Száva 
György egy antiqua és két nova, M.-Keczelben Szentmarjai 
Lászlónétól Szőllősi Mihály, nem nemes egyén egy antiqua, 
Ferencz Ferkó és Mókán György, nem nemesek két antiqua 
jobbágytelket bírtak zálogban; ezeken kívül utóbbi helységben 
hét jobbágynál két antiqua és öt nova jobbágytelke volt. 
Győrtelken egy antiqua és három nova, Somlyó-Csehiben 

1 Gencsi-lt. nr . 89. — 2 U. o n r 771. — 3 U. o. nr. 129. — 4 U. o. 
nr . 269. — 5 ü . o. nr . 429. — 6 U. o. nr. 461. 
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(Szent Marjai Lászlóné, somtyai lakos) egy antiqua és két nova 
jobbágytelket bírt. 

Szentmarjai György de Erdőtelek 1781-ben homagiális 
esküt tett Közép-Szolnokban. 1797-ben babuczai, szécsi (Sz. 
Marjai György) és szoldobágyprsediumi kisebb birtokos. 1808-
ban árváinak, kik «nem laknak ezen vármegyében», egy nova 
jobbágytelkök volt Somlyón. 

Jánosnak ugyancsak 1808-ban M.-Keczelben egy adó-
mentes lakótelke meg hét antiqua és két nova jobbágytelke, 
Oláh-Keczelben egy negyed nova jobbágytelke volt s itt «külső 
földet nem bír»; a somlyói nemesség névsorában úgy emlí-
tik, hogy Csehiben van birtoka. 1810 1811-ben krasznavár-
megyei követ, 1812-ben aljegyző és assessor, 1816-ban tábla-
bíró (perecseni lakos), 1826—1834-ben (Erdőteleki Szentmarjai 
János) alispán, 1839-ben kir. tanácsos s követ. 

István 1815-ben krasznavármegyei assessor, 1817-ben al-, 
1833—1834-ben főszolgabíró, majd még 1834-ben táblabíró. 

Lajos 1844-ben krasznavármegyei szolgabíró. 1860-ban 
egyike ama krasznavármegyei birtokosoknak, a kik a Szé-
chenyi özvegyéhez intézett részvétfeliratot aláírták.1 1861-ben 
krasznavármegyei tiszteletbeli törvényszéki ülnök. 

Szentmihályfalvi. Zentmihalfalui Thamás deák 1601 
decz. 7-dike körül följegyezte, hogy hogyan vette föl Őrmezőn 
a deési cellerek pénzét és adta ura, Gyulafi László kezébe.2 

István 1717-től szamosújlaki, 1733—1735. menyői evang. 
reform, pap. 

S z e n t m i h á l y i István bogdándi evang. reform, pap, 
egyike azoknak, kiket 1625-ben papi bérszerződvény készíté-
sére küldtek ki. Sz. Mihályi Gergely 1664-ben nagyfalusi 
evang. reform, pap, kit az ez évi július 13. és 14. napjain 
Debreczenben tartott közzsinat küldött.3 

' Pesti Hírnök, 1860. évi 60. szám. — 2 GKG. A. fasc. IX. 3 Tört. Tái\ 
1898. évf. 643—644. 1. 
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Szentmihályi József, továbbá egy Szentmihályi de Magyar-
Sz.-Mihály 1781-ben homagiális esküt tettek Közép-Szolnokban. 

1797-ben Szentmihályi Ferencz körösi főbb, szeődemeteri 
(Szentmihállyi Ferencz) kisebb birtokos, János szilágyfőkeresz-
túri saját telkén lakó egyházi adómentes nemes, a ki 1805-ben 
homagiális esküt tett. 

1808-ban Récsén egy adózó lakótelke, és egy nova job-
bágytelke volt egy Jánosnak; Kraszna vármegye gyalogosnak 
írta ki, de nincs neki sem köntöse, sem fegyvere. 

Ferencz, varsolczi és szilágyszegi birtokos,1 1831-ben 
krasznavármegyei táblabíró, 1848-ban Kraszna vármegye 
derékszéki ülésének bírája, s tán még mindig ő 1861-ben 
krasznavármegyei tiszteletbeli táblabíró. 

Pálné Bernáth Éva az érkőrösi egyháznak egy aranynyal 
varrott patyolatkeszkenőt adott. 

Szenmihalján Tódor és Filémon (Filimon), kucsói zálogos 
telkeken lakó adózó nemeseket fölvették az 1797-diki össze-
írásba. Ezek is Szentmihályiak voltak. 

S z e n t m i k l ó s i . A János fiait, Szentmiklósi (de Zen-
michlós) Mihályt és Jánost 1374-ben a váradi káptalan előít 
bevádolta a Szakácsi Erdélyi Gergely fia, Jakab, hogy az ő 
szakácsii birtoka területén erőszakosan foglaltak el jószágo-
kat s határjeleket állítottak fel.2 

Szentmiklósi János 1673-ban egrespataki evang. reform, 
pap, a Diószegen ez év szept. 30-dikán tartott közzsinat küldte, 
1674-től szilágy somlyói pap.3 

Szentpál i . Sz. Páli és Szentpálli. 1797-ben László szécsi 
főbb, babuczai kisebb birtokos. 1808-ban két antiqua és két 
nova jobbágytelke volt Lompérton Szentpáli Zsigmondnak. 

Szentpéter i Gergely 1642-ben Zoványon (itt halt meg), 
György 1701-től Ákoson evang. reform, pap. 

Istvánt és Pétert (nőtlen) a somlvai adózók 1790-diki 

1 Nagy Iván, X. 656. — 2 Nagvv. Múz. Bit. — 3 Tört. Tár, 1898. évf. 648. 1. 
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lajstromában találjuk. Egy István 1795-ben és 1797-ben a 
somlyai elüljárók közt foglalt helyet. 

Szentpéteri József 1791-ben homagiális esküt tett Közép-
Szolnokban; 1797-ben ákosi saját telkén lakó, egyházi adó-
mentes nemes. 1805-ben (Szent Péteri S. József, adómentes) 
gyalogos. 0 és József, diósadi adómentes nemes homagiális 
esküt tettek. Valamelyik József 1802-ben középszolnokvár-
mee'vei assesor. 

1808-ban Sz. Péteri Péternek, a kit Kraszna vármegye 
lovasnak írt ki, egy antiqua jobbágytelke volt Somlyón. 

Sámuel 1825-ben krasznavármegyei assessor. 1835-ben 
törvényszéki ülnök és adóíró biztos.1 Kristóf 1840—1847. 
középszolnoki esküdt, 1848-ban zilahi számvevő, meghalt 
1850-ban. Miklós 1847-ben középszolnoki esküdt. 

S z e n n y e s i . Zennvesi Gergely deákot és Kelement 1400 
«/ J O J 

jan. 2-dikán és 1401 márcz. 23-dikán ügyvédjeinek vallotta 
Jakcs Péter.2 

Szennyesi András 1847—1848. somlyai polgár. 
Szepes i . János, nemes ember. 1586-ban mint szomszéd 

jelen volt egy hatvani birtokrészbe való beiktatásnál. 
Szepesi Pál és neje. Mezei Anna, továbbá sógornői: 

Mezey Borbála és Klára 1670 jún. 2-dikán kiegyeznek Hat-
vany Jánossal három lakott és egy puszta szakácsii telek meg 
egy ákosi puszta szőlő ügyében.4 

János 1781-ben zilahi, kraszna-utczai lakos. 
Mihály, királydaróczi nemes 1781-ben homagiális esküt 

tett: 1797-ben is említve van, mint más telkén lakó király-
daróczi adózó nemes. 1805-ben egy János adómentességet 
nem élvező, szilágycsehi járásbeli szabad állapotú lakos a 
haza csendességben való tartására gyalog kiállhat. 

S z e r d a h e l y i . János 1654-ben bürgezdi evang. reform. 

1 Nagy Iván, X. 664. — 2 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min . pag. 102. e. 
nr . 3. és o. nr. 4. — 3 Nagyv Múz. Bit. — 4 U. o 
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pap.1 Egy (Szerdahellyi) János 1797-ben nagypaczali kisebb 
birtokos. 

S z e r e n c s i . Éva, Jódi Mártonné, 1657-ben a szamosúj-
laki evang. reform, egyháznak egy zöld selyemtakarót adott. 

János 1696-ban zilahi nótárius.2 

1705-ben Szerentsi János, debreni nemest Sz.-Királyról 
Közép-Szolnok vármegye lovas zsoldos állítására írta ki. 

Demeter 1719-től szilágyszegi evang. reform, pap. meg-
halt Zoványon. 

S z e r é m i . Sigmond, szakácsii nemest Közép-Szolnok 
vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Szeremi 
Mihály nemes Zilahon 1741-ben homagiális esküt tett. György 
1781-ben zilahi, alszeg-utczai gazda. 

S z e r v á c z i u s . Szervatius János 1769 június 5-dikén 
Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.:{ 

Servatius Péter középszolnokvármegyei chyrurgus 1781-
ben homagiális esküt tett. 

Károly 1867-ben középszolnoki állatorvos. 
S z e z s e m l e i . (Szereinlei ?) Mihályfalvi Szesemlyei (?) 

András 1579-ben Közép-Szolnok vármegye egyik alispánja.4 

S z é c s e n i . 1604-ben Zecheny N. paniti, kucsói, nyirmoni 
és alsó-berekszói jószágát egy-egy rótt ház után 2—2, a tas-
nádi jószágát, (mely talán nem is az övé) tizenhat rótt ház 
után 32 forinttal adóztatták meg.5 

Szccs i . 1388-ban Zechi János, meg István fia Miklós 
krasznavármegyei nemes, tanúskodnak a mellett, hogy Mutos, 
Szélszeg, Goroszló és Turbucza nem Kővárhoz, hanem Ara-
nyos várához tartoznak.6 

Szilágy-Szécsi Szécsi Ferencz, Zychi Tamás fia, János. 
László, Miklós, Lőrincznek íiai, a középszolnokvármegyei 
Szécsen birtokosok 1412-ben.7 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 628 1. — 2 Szgy. — 3 V. Test. 145. 1. — 4 GKG. 
A. fasc I. III. — s D i c a l _ e W 1 _ 7 N a g y I v á n x . 923. 
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Szeéch\v János nemes 1487-ben királyi megbízottként 
szerepel, a mikor a Mayádi László fiait, Istvánt, Gergelyt és 
Jánost be akarják iktatni a középszolnokvármegyei Sarmaság, 
Sziget, Kövesd, Remete, Korond, Girókuta és Derzsida helysé-
gek egy negyedének a birtokába, mint a nagyatyjokról, Sar-
masági Andrásról maradt örökségbe; de ellentmondás miatt 
nem történhetett meg a beiktatás.1 

Zeechi J á n o s 2 

Katalin 
Bwdahazy János 

EíTraxia Sára 
— Zalai Indaly Péter 1539 Krasznai Ferencz deák 1539 

Mikhúzi Szécsi .János 1587-ben mint Gvulafi László és 
J 

István alperesek ügyvédje szerepel ama perben, mely Zsom-
bori László és ezek között folyt egy középszolnoki böősházi 
birtokért. 1588-tól azonban ugyanezen perben mint Kaplyon 
János és Horváth András alperesek ügyvédje van említve.3 

Széchv András 1450-ben tanú a Csaholyiaknak Tasnád-
Szántón elkövetett erőszakoskodásai ügyében.4 Zeechi András 
egyike vala azoknak, a kiket ez évi febr. 6-dikán ügyvédjeik-
nek vallottak Porkoláb Lőrincz, Bíró Albert, Rátoni Tamás, 
meg Borzási Gál és Benedek.5 Zeechi Andrást és Tamást e hó 
7-dikén Dobai György és Horváti György,6 Andrást júl. 26-dikán 
Moni Imre, Moni Bálint. Moni Egyed, Moni János, Moni 
.Jánosné Baksai Szabó Ilona, Vérvölgyi András, Deésházi 
Sebestyén és Ferencz, Deésházi Máté, Menyői Barla fia, 
Albert meg leányai: az említett Deésházi Ferencz neje, 
Potentiana és Nagydobai Péterné Scolastiea.7 1459 okt. 8-dikán 
Ippi László,8 1460 júl. 31-dikén Rátoni Lőrincz, Rátoni Szabó 
Antal meg Rátoni Bertalan és fia, János,9 meg Sarmasági 
Elek vallották ügyvédjöknek.10 Másik Szécsi András Közép-

1 Szgv. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. n. 42. 3 Szgy. — 4 Nagyv. 
Múz. Bit. — 5 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. p. 104. nr . 2. — 6 U. o. p. 104. 
n r . 7. — 7 U. o p. 114. nr . 1. — 8 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 62. a. nr . 1. — 
9 ü . o. p. 98. nr. 1. — 1 0 U. o p. 98. nr. 2. 
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Szolnok vármegyében assessor, Guthy Miklós szolgabirósága 
idején;1 1651-ben jobbágya van Szécsben.2 1684 előtt az öreg 
Szécsi Andrásnak Magyar-Baksán házastelke és kaszálója 
volt, ez ügyben 1684-ben itt tanúvallatást is tartottak.:í Talán 
harmadik András 1685-ben, 1687-ben jegyző K.-Szolnokban.4 

Zeechi Tamást, (valamint Andrást) 1450 febr. 12-dikén 
Horváti Peres Tamás és Iphi László vallotta ügyvédjének,51454-
ben ő és Szécsi Szilveszter Kraszna vármegyének (al?-) ispánjai. 
(Birtak: Bagoson és Hosszúaszón).6 Ez évi márcz. 5-dikén 
Tamás (Zechi), krasznavármegyei ispán, állítólag egyik ellensége 
Losonczi Bán István családjának.7 1459 okt. 8-dikán Zeechi 
Tamást Ippi László,8 1400 május 3-dikán Nagydobai Bíró 
Miklós vallotta ügyvédjének.9 Másik Sechv Thamas 1500-ban, 
1563-ban,10 meg 1572-ben (Zytchy Tamás)11 Közép-Szolnok vár-
megye egyik szolgabírája.12 Sécsi Tamás és Imre 1562-ben azok 
között voltak, a kik mint a krasznavármegyei részleges szék 
bírái, aláírták Majádi Mátyás és Dobai János egyezségét.13 

1493-ban Zeecsi Márton fia, János részére vizsgálatot 
tartottak: 1. Haraklányi László ellen, a k i Szécs birtok terü-
letén elfoglalta a Gyakorfiz nevű rétet és egy erdőt kivágott: 
2. Szécsi Mihály özvegye Anna és íiai: János, Kristóf ellen, 
a kik lefoglaltak Szécs birtokon egy jobbágytelket.14 1504-ben 
Zechi Mártont és fiait: Jánost, Bertalant és Pétert meg Szécsi 
Fórist, a kik visszafoglalták Szécs birtok határán a Zőlőmak, 
Veressel, Erdőberke és Szent-György mezeje nevű földeket, 
meg egy ottani részbirtokot, megidézteti Báthori István.15 

1549-ben Zechi Márton szécsi jobbágyait egy kapu után adóz-
tatták meg.16 

Bertalant (de Zech) 1508-ban királybiztosnak jelölik Ilos-

1 Szgy. — 2 U. o. — 3 U. o. — 4 Szgy. és Nagyv. Múz. Bit. — 5 Dl. 
36.391. Km. Prot . C. min. p. 104. nr . 8. — 6 Csánki, I. k. 589. 1. — " Dl. 27.669. — 
8 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 62. a. nr . 1. — 9 ü . o. p. 89. nr. 1. — 
1 9 Szgy. — 11 GKG. C. fasc. XIX. — 12 GKG. A. fasc, II. — 1 3 Gencsi-lt. nr. 944. — 
14 Lelesz, Z. 184. f. anni 1493. n r . 31. — ü . o. Act. an. 1504. nr . 14. — 1 6 Dical. 
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wai Görbeth és Th. Cheli sérelmeinél.1 1543-ban Zechv Ber-
talan özvegyének széesi jobbágyai egy kapuszámnyi adót 
fizettek.2 

Széesi Kristóf ellen 1510-ben 40 frt miatt előterjesztést 
tesz Perényi Imre nádor és királyi helytartó előtt Désházi 
Literátus Antal Haraklváni László özvegye Erzsébet úrnő 
érdekében.3 

Özv. Ártánliázi Bornemissza Boldizsárné Zeehy Anna és 
Kusalvi Jakcs Mihály vicsai birtokába iktatják 1547-ben Pala-
dinics Jánost, a kit e birtok csereszerződés alapján megillet.4 

Anna (özv. Ártánliázi Bornemissza BoldizsárnéSzécliyAnna)okt. 
21-dikén megegyezett Tardi Máté (Miklós?) deákné Csaholyi 
Annával, ennek férjével Tardyval és apjával Cs. Péterrel a 
középszolnoki Magyar-, Oláh- és Közép-Csaholy, Pánit és 
Zölcze birtokokra nézve,5 majd (özv. Bornemissza Boldizsárné 
Zeuchy Anna) egyike vala azoknak, a kiket 1549-ben meg-
idéztek Malomvízi Kenderes Péter és Berendi Jánosné Ken-
deres Anna amaz ítélet tárgyában, melynek végrehajtását 1527 
óta mindeddig elmulasztották. Ez ítélet Csaholyi Ferencznek 
M.-, ().-, F.-Csaholy, Pánit, Zölcze és más, szatmárvármegyei 
részbirtokaira vonatkozott, a mely részbirtokokat Kenderes 
János az említett Ferencz magvaszakadása alapján nyerte 
adományul.6 

A Rimaszéosi ágból különösen nagy szerepet játszott 
nálunk Kata, előbb Gyulafi László, utóbb Prépostvári Zsig-
mond neje s Mária, a murányi Vénus, a kit 1627-ben tizen-
hét éves korában Iktári Bethlen István, azután Rozsályi Kún 
István s végre Wesselényi Ferencz vett nőül. 

Mária és Bethlen István adományul kapták Bethlen Gá-
bor fejedelemtől a tasnádi uradalmat.7 a melynek történetében 

1 Szgy. — 2 Dical. — 3 Szgy. — 4 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. V. nr. 3. — 
5 GKG. A. fasc. II. — 6 Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 1. nr. 31. — 7 Bl. -
L. e m ű II. k 
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Máriának itteni szereplésével már megismerkedtünk.1 Katával 
is találkoztunk már előbb többször.2 Katát (özvegy Gyulafi 
Lászlóné Zetsy Katát) meg Gyulafi Sámuelt, Borbálát és 
Zsuzsánnát hatalmaskodásokért és birtokfoglalásért idéztette 
maga elé a fejedelem 1507 október 4-dikén. Mint felperes 
Kendi Sándor szerepelt.3 1604-ben Bátóti Gyulafi László 
feleségének, Széchy Katának hagyja minden jószágát várá-
val együtt, miket ez mindaddig bírhat, míg meg nem 
kapja ama 10.000 forintot, melyet férje elköltött. Pénzes 
jószágát, ezüstjét, aranyát, drágaköveit feleségére és gyerme-
keire hagyja. Zsuzsánna és Borbála leányait felesége gond-
viselésére bízza/4 Kata (Széchy) 1606-ban, 1607-ben, 1608-ban 
írja Szilágy-Csehből Kamuthi Balázsnak, hogy az ezüst marhák 
nincsenek nála, azokat elvitte Kamuthi Balázs, a ki jogot 
tartott hozzájok.5 Katát (Szécsi, G y u l a f i László özvegye) 1606 
máj. 7-dikén iktatták Cseh várába s tartozékaiba." 1607 márcz. 
25-dikén Rákóczi Zsigmond fejedelem az ő (özvegy Rátóti 
Gyulafi Lászlóné Zechy Kata) és gyermekei kérésére erősíti 
meg a váradi káptalannak amaz oklevelét, mely szerint Imrefi 
János 1604-ben lemondott a Cseh várához való minden jogá-
ról Gyulafi László és mindkét nembeli utódai javára.7 1607 
okt. 2-dika előtt Kata (Széchy), mint Prépostvári Zsigmondné 
nem engedte, hogy Almás várába és tartozékaiba beiktassák 
Mindszenti Benedeket és nejét, Bánfi Annát, ezért a fejedelem 
elé idézték.8 1608-ban ellene, mint Prépostvári Zsigmondné 
ellen tolytat pert L. Bánfi Judit azon tíz akó borért, melyet 
Kata első férje, Gyulafi László várába vett Judit első férjétől, 
Borsvay Zsigmondtól megőrzés végett háromszáz forint érték-
ben és melyet Gyulafi a saját hasznára fordított.9 1608 decz. 
13-dika előtt Borsoló János átadta Katának a Benedekalvára 

1 L. e m ű II. k. Tasnádi uradalom. — 2 L. e m ű II. k. Cseh vára. — 
3 GKG. A. fasc. II. — 4 U. o. A. fasc . XVII. — 5 U. o. I. s z e k r é n y u to l sóf iók . 
« Orsz. Lt. Km. conv . fasc . S. n r . 46. 27. fiók. — 7 GKG. C. fasc. I. — 8 ü . o. 
A. fasc. XVII. — » ü . o. C. fasc. X I X 
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vonatkozó leveleket és meghagyta őt ennek birtokában.1 1610 
június 22-dikén hozzá (Lokachy Praepostuari Zsigmondné 
Zechy Kata, Catherina) Gábor fejedelem az almási és ege-
resi jószág kiváltása tárgyában intéz levelet." Csáki Istvánné 
Wesselényi Anna idéztette meg az almási és egeresi jószág 
megváltása iránt. Említve van a megidézésben a szentmihályi, 
kisrákosi és kendermezői jószág is, melyet Gvulaíi László 
Bogáti Menyhérttől vett cserében. Ezen idézés ellen tiltakoznak 
Gyulafi Sámuel, Zsuzsánna és Borbála.3 Katalin könyörög a 
statusokhoz Almás és Egeres vára s a hozzá való jószágok 
ügyében.4 

A kolozsmonostori konventnek 1614 május 13-dikán 
kelt kiadványa szerint Kata (Prépostvári Zsigmondné) meg-
bízottja, Szilágycsehi Nagy István jelentette, hogy ama kötést, 
melv szerint Gyulafi László, Kata első férje, elzálogosította a 
középszolnoki Gardánfalva birtokot háromezer forintért Nagy-

1 GKG. A. fasc. VII.. — 2 GKG. — 3 ü . o. A. fasc. XVII. 
4 Leveléből közlöm a következő érdekes helyeket : hon nem létökben, 

«mjue lhog j oda fel az Apánkhoz kelletett uala m e n n w n k Vrammal egg jwl t , 
az Vrunk eő felseghe Salus Gonduc tusa n á l u n k leven az Ideö alatt, k jnal ta-
tott m e g az s u m m a u a l Chiakyne Asszonjom, h i re leuen h á z u n k n á l leueő pr;e-
f ec tusunknak , h o g j m e g h kínál ták az s u m m a v a l az mikor m e g h kinal tak 
neg jed n a p r a eret te kwldeöt t s keret te Chiakyne Asszonjomtul , m e g h nem 
adta», m a j d e l m o n d j a levelében, hogy «Krazna Warmegje5 r I spán es szolga 
b i ro W r a m e k altal ke re t twk az summat t , de eö kegme mind ez Ide igh is m e g h 
nem adta, soőt az mi Igaz Leuehvnkkel bekesegesen egj n e h a n j esz tendeigh 
bir t za loghos J o z a g h i n k b a n , tiltatott, l iazna ueteletwl es szolgaltatasatvl a' 
J o z a g h n a k . Keönjeörgeök azert t ty Nag töknak es Kegmeteknek egesz Orzagul , 
illjen ny luan ualo Igazsagunko t t ueg je eleyben, es Vrunknak eő Felsegenek 
k ö n j ö r ö g v e ö n mel le t tem, pa ranch io l l jon eő Felseghe Chiakyne Aszszon jomnak 
ne haborgasson illjen mod nelkwl, s zeghen j A r u a j m m a l eggjwt t , mer t t ennekem 
az eö kegme Jozaga , sem uele ualo per lekedes nem kell, ehiak az mi s u m m á n k 
legjen m e g h az Transac t io zerentt , eö kegmejé a' .Tozagh, En ug jan protestálok 
is A r u a j m m a l egg jü t t az Nemes Orzagh eleőtt, h o g j n e k w n k chiak az s u m m a 
kel az Transac t io zerentt , sem az Jozaga eö Kegmenek sem uele ualo perle-
kedes nem kel, Meli Nagtok s ty Kgmtek io akarat t iat t Arua jmmal egg jwt t 
e le temben Nag töknak s ty Kegmeteknek meg Ig jekezzwk zolgalnj . Nagtoktvl 
s tv Kegmetektwl io walazt uarok». (GKG). 
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bányai Sütő Györgynek, mint sérelmest megsemmisíti.1 1616 
jan. 5-dikén is meghagyja a fejedelem Közép-Szolnok tábla-
bíráinak, hogy Kata érdekében idézzék meg Nagybányai 
Sütő Györgyöt Gardánfalva birtok zálogösszegének fölvéte-
lére.2 1616 decz. 27-dikén Bethlen Gábor intézkedik, hogy 
Kata jószágainak a Cseh várában hagyott katonák részéről 
bántódása ne legyen s hogy ha Kata «akar az urához kijönni 
vagy az ura oda bemenni, szabados kijövetel, bemenetel és ott 
való mulatozás engedtessék».3 Gábor fejedelemnek 1619-ben4 

kelt levele szerint Széchy Katalin, özvegy Rátóthi Gyulafi 
Lászlóné, most Lokacsi Prépostváry Zsigmondné és Gyulafi 
Zsuzsánna, Széchy Kata gyermeke, Hadadi Wesselényi Pálné 
azt vallották, hogy Szécsy Katalin Goroszló és Udvarhely rész-
birtokokat (Szolnok vármegyében) Gyulafi Zsuzsánnának 
adományozta.5 1630 január 3-diki kelettel Kata levelet kap 
Somlyói Báthori Andrástól, a melylyel ez megengedi neki, 
hogy Goroszlót elfoglalhassa és mindaddig bírhassa, a míg 
meg nem kapja a kétezer forintot.6 1627 április 3-dikán 
Kata és Gyulafi Sámuel meg Zsuzsánna között felosztják 
Szilágy-Csehet.7 Lokachy Prépostvári Zsigmondné Zechy Kata 
kiskorú fiának Rátóti Gyulafi Sámuelnek akaratából egyez-
séget kötött Liszti Ferenczné Zsuzsánnával és Kapi Andrásné 
Gyulafi Borbálával Cseh várát illetőleg; ez ellen 1029-ben 
tiltakozik Gyulafi Sámuel, de később visszavonta tiltakozá-
sát.8 Kata 4500 forintot ad férjének, Prépostvári Zsigmond-
nak Dobra nevű falu megvételére, a mit Prépostvárinak 
1031 február 15-dikén kelt levele igazol,9 augusztus 28-dikán 
(Lokachy Prépostvári Zsigmondné Széchy Kata) zálogba veszi 
négyszáz forinton Somlyói János és anyja, Somlyói Istvánné 
ezüst marháit,10 1633-ban számára (Zechi Catherina) kiad-

1 GKG. C. fasc. XIX. és A. fasc. XV., XVI — 2 ü o C. fasc. XXI—XXIV. — 
3 U. o. C. fasc. XXI. — 4 Szent H á r o m s á g utáni h a r m a d i k v a s á r n a p után szom-
baton. — 5 GKG. C fasc. XIX. — « U. o. A. fasc. VII. — 7 U. o A. fasc. XV., 
XVI. — s U. o. G. fasc. XIII. — a ü o. A. fasc. XVII. — l ü U o. C. fasc. XXI—XXIV. 
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ják másolatban özvegy Zólyomi Miklósné Daróczi Zsóíia 
levelét, a mely szerint ez az 1604 jún. 18-dikára következő 
Szent Márton napján köteles volt Gyulafi Lászlónak 600 
forintot fizetni.1 Gyulafi Sámuel 1637 márcziusában édes 
anyjának, Széesi Katának hagyja végrendeletileg Sülelmedet, 
Ardót, Tóhátot, Szélszeget, Felső-Szivágyot, a benedekfalvi 
Szongoliton levő szőlőit a monói szőlőkkel együtt egész 
határaival, tizedével és kilenczedével, a miért édes anyja azt 
a 10.000 forintot sem kérte tőle, a mit atyja hagyott és perei-
nek sok költségét hordozta. E birtokokat azonban Kata sem 
el nem adhatja, sem le nem kötheti, hanem holta után 
Sámuelnek fiára, ha íia nem lesz, leányára, Máriára szállja-
nak.2 1670 május 5-dikén Kata, mint Gyulafitól született 
gyermekei gondnoka megígéri Közép-Szolnok vármegye al-
ispánjai előtt, hogy Kecskésfalvát visszaváltja Csata Imre 
deáktól.3 Prépostváriné Kata feljegyzé, hogy mit költött 
el birtokainak visszavételére. Pérban vett szőlőket. Cseh-
ből hoztak ki az udvarbírák számadása szerint 243 hordó 
bort. Akkor, a mint járt a bornak ára, 4700 forint érték. 
«Tizenöt esztendeig a fiamnak öt faluját ide bírták minden 
szolgálatjáva 1, hasznaival, melynek hasznában az gyerme-
keimre egy pénz sem költ. Báthori Gábornak fejedelemségé-
ben minden szolgáinak Csehben fizettenek. Annak felette a 
havasalföldi hadban is mind az csehi jószágbeli költséggel 
járt. A bélteki kastélyt fundamentumából mind a csehi, ege-
resi, almási jószág építette nagyobb részre. Ezenkívül min-
den héten, míg a gyermekeim nálam voltak, Csehből hor-
dattam élést, azzal tartottam őket. Mindezeket bőségesen 
megbizonyíthatni. — Varsóczot vettük 1556 talléron, azután 
adtunk reá 200 frtot, Mihályfalvát vettük 500 írton.»4 

Özv. Bőnyei Györgyné Széchy Borbálát özv. Gyulafi 
Lászlóné Forgács Margit magához hivatta Szilágy-Csehbe, a 

1 GKG. — 2 u . o C fasc XXI — s U. o. A. fasc. XV., XVI. — 4 U. o. 
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hol Gyulaíi István néhány szolgájával lehúzatta a kocsija 
fedelét és a szekerét összetörte, a mit ötven forintért sem 
tűrt volna el. Ezért a középszolnoki szolgabírák a fejedelem 
1580 aug. 17-diki parancsára Gvulafit megidézték.1 

1047-ben a középszolnokvármegyei Kis-Dobán lakó nemes 
Szécsi György középszolnoki lelei lakos nemes Szabó István-
tól örökösen vesz egy házhelyet Leiében minden jövedelmével 
együtt.2 

Szétsi István lelei nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-
ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Szécsi Gergely Leiében 1741-ben homagiális esküt tett. 
Szécsi Judit Dobai György neje.3 1053-ban az atyai ház-

ból e Juditnak a ház felől való csűr ágasától fogva a Dobai 
Ferencz telke felől kimérve jutott egy rúd föld.4 Judit javára 
1693 szept. 6-dikán végrendeletet tesz férje, Dobai György.5 

1710-ben Akosi Kis Ferencz e Judithoz, mint anyósához, 
küldte pestisben elhalt nejének, Dobai Klárának minden pa-
raphernumát Ilosvára.6 

Szécsi György, szilágyszécsi lakos, 1650-ben középszol-
noki nemes személy, 1065 október 27-dikén Szénás János, 
szatmárnémetii lakostól örök áron egy szécsi jobbágyot vesz 
telkestül és összes tartozékaival.7 1666 jan. 10-dikén visszavált 
neje, Guthi Judit jogán Topái János gyámjától, Balajti László-
tól egy szécsi jobbágyot; kötelezi e mellett magát azon összeg 
megfizetésére is, a mi netalán ezután felmerülhet.8 1668 június 
13-dikán zálogba vesz Koszik Ferencz és Pál, beregvármegyei 
lakosoktól egy szécsi jobbágyot telkestül,9 szept. 5-dikén egy 
itélőlevelet mutat föl a krasznavármegyei tisztség előtt, mire 
ez amaz ítélet végrehajtására kirendeli az illető alispánt és a 
szolgabírákat.10 1669-ben (Szilágy-Szécsben lakó Szécsy György) 

1 GKG. A. fasc. II. — 2 Szgy. — 3 Gencsi-lt. n r 750. — 4 Szgy. -
5 Gencsi-lt. nr . 1356. — 6 Szgy. — 7 Gencsi-lt. nr . 37. — 8 U. o. nr . 33. és 
nr . 1. — 9 U. o. nr. 28. — 10 U. o. nr . 27. 
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átveszi Dobay György, krasznavármegyei ilosvai lakostól ennek 
a középszolnoki Szakácsiban levő részbirtokát és házhelyét.1 

Ez évi júl. 8-dikán ő (Szécsi György) és Dobai György bizo-
nyítványt vesznek arról, hogy Tyúkodi Jánost megintették 
két szécsi jobbágytelek kibocsátására." 1671-ben (Szilágy-
Szécsben lakó Szécsi György) zálogba vette Benes Dávidnak 
a középszolnoki Ákoson levő puszta telkét.3 1672-ben (Szétsi 
György) krasznavármegyei assessor.4 1674 márczius 10-dikén 
Szécsy György, középszolnoki hites vármegyebíró előtt vissza-
bocsátanak egy szakácsii jobbágyot,5máj. 28-dikán előtte, mint 
középszolnoki hites vármegyebíró előtt két újnémeti és egy 
ákosi jobbágyot," 1676 máj. 18-dikán három ákosi jobbágyot 
zálogosítottak el.7 György nemes 1(587 körül jelen van, a mikor 
a Gyerőmonostori báró Kemények elfoglalják Kövesden a 
Sarmasági-féle középszolnokvármegyei birtokokat.8 1687-ben 
György négy jobbágya jótáll Guthi István és neje, Erdőteleki 
Judit egy jobbágyáért.9 György ügyel fel Turenda Simonnal 
azokra a középszolnokvármegyei szekerekre, a melyek a csá-
szári hadaknak 1687-ben szállítják az erdélyiek részéről meg-
ígért gabonát.10 Ekkor meg 1688-ban (Szécsi Szécsi György) 
középszolnoki hites assessor." 1689-ben ő (Szécsi György, 
szécsi nemes) és neje, (Guthi Judit) egy szécsi birtok ügyében 
tartott tanúvallatásnál tanúskodnak,12 márcz. 31-dikén György 
átvesz Kövecsesi Dancs Jánostól bizonyos okleveleket, melyek 
a krasznavármegyei érszentkirályi, paczali s más részbirto-
kokról szólanak, oly kikötéssel, hogy ezen javakat kikeresvén, 
haláláig bírhatja, azután azonban Dancs utódaira szálljanak.13 

1690-ben Györgynek és nejének (Guthi Juditnak) egy Pollii 
Mihály nevű perecseni jobbágyáért s ennek fiaiért: Györgyért 
és Jánosért kezességet vállalnak.14 1691 júl. 11-dikén Közép-

1 Szgy. — 2 Gencsi-lt. nr . 1461. — Szgy. — 4 Gencsi-lt. nr . 22. — 
5 Nagyv. Múz. Bit. — 6 U. o. — 7 Szécsi pecsét jében török fejet tar tó ka rdos 
ka r Látható. — U. o. — 8 Szgy. — 9 U. o. — 1 0 Alvinczi Péter Okmtára, III. 183. 
11 Szgy. — 1 2 Nagyv. Múz. Bit. — 1 3 Gencsi-lt. nr . 958. egvsz. más . 1 4 Szgy. 
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Szolnok nyomozza, hogy ama pénzösszeget, melyet György 
Zilahon fölszedett, ki vitte Károlyba.1 Györgynek s nejének 
{Guthy Juditnak) 1693-ban Danes László az ákosi, csányi, ér-
szentkirályi, ilosvai, magyar- és oláhcsaholyi, orbói, nagy-
paczali, perecseni jószágait adja zálogba.2 1694 márezius 
14-dikén György cserébe ad egy darab szécsi örökös földet 
Bereczki Mihálynak malomhelyért.'' 1696 április 1-sején 
Györgyöt egy ákosi jobbágy ki nem bocsátásáért idézteti 
meg Menyői Dobai Dánielné Szénás Zsófia.4 Györgynétől 
Latrán János ki akarta ugyan váltani a szécsi jobbágyát, de 
nem saját, hanem idegen pénzzel, a mit 1698 jan. 18-dikán 
bizonyít Gencsi György.5 1701 augusztus 31-dikén Györgynét 
(Guthi Judit) megintik, hogy bocsássa ki a György jogán 
Ráczkövi István, tasnádi lakost megillető magyarcsaholyi, 
érszentkirályi, csányi, paczali, balázsházi és kávási részjószá-
gokat.0 1702 július 13-dikán vizsgálatot tartanak Zsombori 
János részére az iránt, hogy Szétsi György Ráczkövi István-
nak hagyta-e végrendeletileg ama csaholyi, érszentkirályi, 
csányi, paczali, balázsházi és kávási részbirtokokat, melyeket 
Danus (Dancs?) Jánostól bírt zálogban.7 1707 júl. 12-dikén Szétsi 
György utódai érdekében tanúvallatást tartanak a m.-csaholvi 
birtokok tárgyában.8 Kitűnt, hogy Szécsi György végrende-
letileg hagyta Ráczkövi Istvánnak az érszentkirályi, nagy-
paczali, csányi és magyarcsaholyi részbirtokokat, a melyeket 
mindemellett nem akar kiadni Gencsi Györgyné Dobai Erzsé-
bet, a kit azért 1712 szept. 17-dikén megidéznek.9 1710 jún. 
20-dikán Zsombori Jánosné Szécsi Zsófia meginti Gencsi 
Györgyné Dobai Erzsébetet és Csatári Andrást Sz.-Szécs, 
Balázsháza, Csaholy, N.-Paczal, Csány, Szakácsi, Ér-Szent-
Király, Kávás, Ákos, Új-Német, Diósad, Lele, Vérvölgy, M.-

1 Gencsi-lt. nr. 11. — - Nagy Iván, X., 923. — 3 Gencsi-lt. nr . 10. — 
74 U. o. nr . 955. — 5 U. o. nr . 965. — « U. o nr. 188. — 7 U. o. nr . 192. — 
* U. o. nr. 185. — 9 U. o. nr . 957. 
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Baksa, K.-Doba, Majád és Menyő javak felosztására, a melyek 
atyjáról, Szécsi Györgyről és anyjáról, Guthi Juditról maradtak.1 

A Szilágyszécsi Szécsi-család jószágait a család kihaltával 
a Guthv-család kapta.2 

Szétsi György, más telkén lakó szilágyszegi adózó ne-
mest fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-
ben összeírtak névsorába. 

S z é k e l y . Bírtak: Kis- és Nagy-Dohán. A Kisdobai Szé-
kelyeknek Bürgezden (innen párszor Bilgezdi előnevűekkel is 
találkozunk), Nyírmonban stb. is volt részjószágok. Eredetük-
ről már szóltam/' Székely nevű családokat találunk még a 
tizenötödik század elején Krasznahorvát környékén, a tizen-
hatodik században Valkó vidékén, az Érmelléken, Paniton, 
Ipp környékén, Zilahi előnevűeket Zilahon, a tizenhetedik 
században Ilosvánál meg Somlyón tűnnek föl Székelyek, 
azután Hídalmási előnevűek Felegregynél, a tizennyolczadik 
században a Borosjenőiek Tasnádon, mások Kusaly, M.-
Baksa, Mocsolya, Sz.-Király, Kávás stb. helységekben. 

Legnagyobb szerepet vittek a Kisdobaiak. 1440 május 
15-dike előtt Kysdobai Zekel Tamás meg Kisdobai Kakas 
Máté és János Ilyéstelke birtok elfoglalásától tiltották el Nagy-
dobai Csízér Mihályt, Benedeket és Balázst.4 1442-ben Kys-
dobai Zekel Istvánt megnyugtatják költségeik megtérítéséről 
Kisdobai Kakas István, György és Máté és visszabocsátják 
Kis- és Nagy-Doha birtokait.5 Kysdobai Zekel András fia, 
István kis- és nagydobai meg bürgezdi javaiból kiadták az 
özv. Sikolya Albertné Nagy Ágnest megillető jegyajándékot és 
nászhozományt, a miért is az özvegy 1461 június 12-dikén 
menedéket vall a fenti István fiának, Tamásnak, kinek test-
vérei: András, Domokos és Mihály.6 1471 márczius 12-dikén 

1 Gencsi-lt. nr. 951. — 2 Nagy I., X., 923. — 3 L. e m ű I. k. 756. 1. -
4 Dl. Km. Prot . AB. min. pag. 41. nr. 2. á thúzva. — 5 D. o. pag. 117. nr. 2. 
á thúzva. 6 Dl. 36.392. Km. Prot E. min. p. 114 nr. 4. 
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Kysdobai Zekel Mihály leánya, Zsófia meg Tamás gyermekei: 
Mihály és Anna megvesznek Kisdobai Szabó Istvántól és 
fiától, Páltól némely kisdobai részeket.1 Zekel Mihály és 
Tamás azok között voltak, a kik ez évi ápr. 18-dikán Kis-
Doba birtokrészei, bizonyos gyümölcsös és az ezekről szóló 
oklevelek tárgyában kiegyeztek Török Istvánnal, Albertfi 
Péterrel, Deésházi Mártonnal, néhai Kisdobai László íiával, 
Domonkossal, Kisdobai Imre fiának, Jánosnak fiaival: Máté-
val, Lukácscsal és Balázszsal, Deésházi Istvánnal, Deés-
házi Balázs fiával, Benedekkel meg Kisdobai László íiával, 
Balázszsal.2 

Egy Zekel Mihályt Majádi István. János és György 
1492-ben ki akarnak küldetni, hogy az Ilosvai György birto-
kaira való igényüket vizsgálja,3 másik nemes Zekel Mihály 
eevike vala azoknak, a kik hatalmaskodtak Nvírmoni Kovács 
Antal nyírmoni birtokán és a kiket azért Kovács 1545-ben' 
intet/1 1547-ben (Kysdobai Zekel Mihály) mint királyi tanú 
van jelen, a mikor Paladinics Jánost beiktatják Vicsa bir-
tokba.5 Ismét másik Székely Mihály az, a ki 1613 február 
20-dikán zálogba vesz Dobai Banga Istvánné Horváth Petro-
nellától és fiától, Miklóstól egy ilosvai jobbágytelket,6 s újra 
más az, a ki 1722 jún. 25-dikén mint királyi előttemező sze-
repel a Gencsieknek valamely cseréjéről szóló oklevelek át-
adásánál.7 

1516 febr. 13-dikán Kysdobai Zekel Antal zálogba veszi 
Nagydobai László Doha birtokát.8 1519-ben Kisdobai Zekel 
Antalt, Pált, 

Lázárt és Kristófot (egr.) beiktatják a középszol-
noki Kis- és Nagy-Doha, Ad meg a krasznavármegyei Bür-
gezd részbirtokokba.9 Kis-Dobai Székely Lázár és Pál jelen 

1 Dl. Km. Prot. F. min. pag. 81. nr. 1. — 2 Dl. 36.393. Km. Prot . F. 
min . pag . 82. nr. 2. — 3 Szgy. pe rg — 4 Lelesz, Act. an. 1545. fasc. 1. nr. 23. — 
5 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. V. nr. 3. és P. nr . 3. — 0 Gencsi-lt. nr . 595. — 
7 U. o. nr . 239. — » Dl. 36.402. Km. Prot . Magn. p 5. nr. 1. — 9 Lelesz, Stat. 
K. 36. 
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volt 1525-ben a Décseyeknek a kisdobai udvarházba való 
beiktatásánál.1 

Zekel Antal (egr.) Magyi Zsófia férje. (Zsófiát 1559-ben 
Orbó és Szentkirály birtokokba iktatják be.)" 

1525 jún. 1-sején Kysdobai Zekel Pálnak örökbe vallják 
a nagydobai birtokukat Bőnyei Miklós, János és Mátyás.3 

1535-ben megidézik Zekel Pál, kisdobai lakost, a ki tiltako-
zott az ellen, hogy Vajda Mihály kisdobai fél-pusztatelkét le-
foglalták Nagydobai Tamás és György felperesek számára.4 

Nemes Kisdobai Zekel Pál szintén azok közt volt, a kik, mint 
pl. Mihályról is láttuk, Nyírmoni Kovács Antal nyírmoni bir-
tokán hatalmaskodtak 1545-ben.5 1546-ban Kiss-Dobai Zekel 
Pált és Lázárt (egr.) beiktatják a középszolnoki Sándorháza 
részbirtokba.6 

1535-ben János király meghagyja a kolozsmonostori kon-
ventnek. hogy Kysdobai Zekel Lázár és Dohai Antal kérésére 
idézze meg Dohai Tamást és Györgyöt a következőkre nézve: 
1. Midőn Székely Lázár a kisdobai vetéseit nézte, az itt talált 
marhákat be akarta hajtani, de ebben Dohai Tamás és társai 
megakadályozták s őt kegyetlenül elverték. 2. A nevezett Dohai 
Tamás maga mellé vévén Dobai Györgyöt és másokat, meg-
támadta a panaszlók jobbágyát — a ki ezek kisdobai kertjében 
diót szedett — és előbb gyalázó szavakkal illette, majd halálra 
kereste, a diót pedig lefoglalta és leszedette a maga részére. 
Az idézés megtörtént.7 1544-ben nemes Dobai Zekel Lázár 
meginti özvegy Nyírmoni Kovács Benedekné Zsófiát és fiát, 
Bernátot egy nyírmoni jobbágytelek elfoglalása miatt.8 1549-
ben (Kis-Dobai Zekel Lázár, egr.) Mihályfalvi Sárközi Lite-
rátus Imrét idézteti meg, a ki lefoglalta nyírmoni részbirto-
kát.9 Javára 1544-ben lefoglaltak Gardi Mihály és Bálint 

1 Nagy Iván, III. 264. — 2 Lelesz, Stat. Z. 51. — 3 Dl. 36.401. Km. Prot . 
F. min. p. 46. nr. 1 — 4 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. D. nr. 37. — 5 Lelesz, 
Act. an. 1545. nr. 23. — 6 U. o. Stat. Z. 50. — 7 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. D. 
nr . 14. — s Lelesz, Act. an. 1544. nr . 21 — * U. o. 1549. fasc. 1. nr . 12. 



SZÉKELYHÍDI. — SZÉKESFEJÉRVARI. 535 

ellenében a középszolnoki Bideskút birtokban egy léi job-
bágytelket, a melybe vissza is iktatták a fenti Székelyt.1 1548-
ban ő és Mihály (egr.) megidéztetik Elekes Andrást, Diósad i 
Sere Albertet meg Sere Tamást és Mátyást, a kik a fentiek 
diósadi jobbágyainak a terményeit Goroszlóra vitték.2 Az 
országbíró 1549-ben Nagy- és Kis-Dobáról többek között Zekel 
Lázárt vagy Kristófot is kijelölte királyi emberül, a mikor 
meghagyta a kolozsmonostori konventnek, hogy Haraklányi 
Miklós javára Vártelkén és Nyirsiden helyszíni vizsgálatot 
tartson özvegy Vajai Borzási Györgyné Borbála és fia, Miklós 
ellen,3 s aztán Haraklányi Miklós érdekében hozzon Ítéletet 
azokkal szemben, a kik elfoglaltak és kiirtottak egy Harak-
lányhoz tartozó földrészt is.4 1550-ben Zekel Lázárt tanúnak 
jelölte ki Ferdinánd király, a mikor meghagyta, hogy iktassák 
be Tardi Gáspárt egy szécsi birtokrészbe.5 1551-ben Bőnvei 
Mátyás panaszt emel Kysdobai Zekel Lázár ellen, a ki ezelőtt 
mintegy hat évvel elfoglalta előbbinek nyírmoni jobbágytelkét 
és egy rétjét a hozzá tartozó nyolez szekérnyi gabonával és a 
szekerekkel együtf, miket bíróságilag visszaadtak ugyan, de Lá-
zár visszafoglalta azokat és a saját nyírmoni jobbágyának adta. 
Lázárt megidézték. Ezelőtt körülbelül négy évvel ugyanezen 
Lázár elfoglalt Bőnyeitől egy léi jobbágy telket, a mely jelen-
leg puszta és a saját nyírmoni jobbágytelkéhez csatolta. Lá-
zárnak két jobbágyát említi az oklevél e birtokban.0 

1555-ben Ferdinánd király meghagyja, hogy Lázárt és 
Kristófot iktassák be Nagy-Mon birtokba, a mely őket Ku-
salyi Jakesi Mihály örökvallása alapján illeti meg, de a be-
iktatás ellen tiltakozik Kusalyi Jakabfi Ferencz tiszttartója 
ura nevében.7 

1543-ban Zekel Péter szeődemeteri jobbágyait három 

1 Lelesz, Act. an. 1544. nr. 37. — 2 U. o. 1548. fasc. 5. nr. 64. — 3 Orsz. 
Lt. Km. conv. lad. 26. H. nr. 1. — * U. o. B. nr . 60. — 5 ü . o. lad. 27. T. 
nr. 1. — 6 U. o. lad. 26. B. nr. 24. — " U. o. lad. 27. S. nr. 20. 
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kapu után rótták meg adóval.1 Egy század múlva is szó van 
egy Péterről." 

Kisdobai Dobay másként Székely Péter, Nagydobai Ador-
ján Tamás, Kisdobai Bán Benedek, Kisdobai Szoódi András, 
Szentkirályi Mezey Lőrincz középszolnokvármegyei nemesek, 
Genesi Rakamazi András, Genesi Balázsházv Ferencz és Genesi 
Mamó Lőrincz előtt 1657 máj. 30-dikán (Szentkirályt) néhai 
Szentkirályi István íia Mihály és anyja Kisdobai Dobay Judit 
egy genesi puszta házhelyet huszonnyolez forintért zálogba 
vetnek Gsomay Gáspárnak.3 

1545-ben Kisdobai Zekel Gábor meginti Gardi Pétert s 
másokat, hogy adják ki Gardi Antal középszolnoki Bideskút 
részbirtokából az őt megillető birtokrészt.4 Kis-Dobai Zekely 
Gábor egyike azoknak, kik 1577-ben B. Gyulaíi László Szi-
lágy-Cseh várában tanuvallatást tartanak, törvényt ülnek és 
jobbágyokat marasztalnak el.5 

Kis-Dobai Székely Gábor és János azok közül valók, 
kiket Báthori Zs. 1580 május 9-dikén kijelölt, hogy Borsoló 
János itélőmestert iktassák be a középszolnokvármegyei Be-
nedekfalva, Kecskésfalva és Debreczen birtokokba.6 Dobai 
másként Székely Gábor és János azok között vannak, a kiket 
1591-ben megosztoztatnak Kusaly ésNagy-Mon rész jószágokon.7 

1549-ben a kolozsmonostori konvent előtt Dobai Zekel 
Miklós és Menyewi Berechk Boldizsár Menyő, Deésháza, 
Oköritó, középszolnoki birtokokat, melyek azelőtt Deéshaázy 
Istvánéi voltak, eltiltják Désházy Lajostól, János fia Móré 
Mártontól, Haraklány Miklós fiaitól, Istvántól és Lászlótól, 
mert e birtokok a rokonság révén előbbieket illetik meg.8 

1550-ben Ferdinánd király előtt megjelenik Kysdobai Zekel 
Miklós és Mihály és előadja, hogy a) Dvósadi Szabó Márton 

1 Dical. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — D. o. — 4 Lelesz, Act. an. 1545. 
nr. 21. — 5 GKG. A. fasc. II. — G A vá rad i kápta lan csonka levele, GKG. A. 
fasc. II. — " Orsz. Lt. Km. conv. fasc. 1) nr. 46. (26. fiók;. — s U. o. lad. 27. 
S. nr. 56. 
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és Dyósadi Beke Anna, utóbbi küldvén férjét Sere Albertet, és 
fiait, Mátyást, Tamást, Mihályt, fegyveres kézzel megtámadták 
panaszosok Dyósad középszolnoki birtokán jobbágyuk Zer-
nyewi Balázs özvegyének házát, melyet fenekestől elpusztí-
tottak és most is bitorolnak, b) Bewnyey Mátyás fenti Zekel 
Miklós négy bőnyei középszolnoki birtoki szántóföldet, egyet 
Kiserdőfél (Kyserdewfel) felett, másikat Bewnyey Mátyás sző-
leje mellett, a harmadikat a Bőnye birtokon felállított fa-
feszületnél, a negyediket a fenti birtok területén belül lefog-
lalta és e napig használja. Meg is hagyja a kolozsmonostori 
konventnek, szólítsa fel alpereseket, hogy az illető birtok-
részeket adják vissza, vagy idézze meg őket. A konvent je-
lenti aztán, hogy a parancsnak eleget tett és alpereseket meg-
idézte.1 1554-ben Kysdobai Zekel Lázár fia, Miklós panaszt 
emel Sámsoni Körösi Ferencz ellen, a ki megbízta némely 
jobbágyát, hogy foglaljanak le számára három hold sámsoni 
szántóföldet, a mely előbb Miklós jobbágya telkéhez tartozott, 
és a ki kiküldötte jobbágyait egy sámsoni földrész lefoglalá-
sára, ezenkívül elfoglaltatott egy másik földrészt. Körösit 
megidéztetik.2 

Székely Benedek debreni jobbágyai 1559-ben tanúskod-
nak a Bodon és Csiglen nevű erdők hovatartozásának meg-
állapítása végett tartott tanúvallatásnál.3 1570-ben Zekel Be-
nedek nyírmoni jobbágyait egy kapu után rótták meg adó-
val.4 Kisdobai Székely Benedek és Gábor 1578-ban előfordul-
nak Bodoló birtokaért Haraklányi László ellen perlekedők 
közt.5 

A kisdobai Székely család 1050-ben Vérvölgy falutól kéri 
vissza a zálogban tartott Ákostelek pusztát. (A Kisdobai csa-
lád ügyvédje Borosjenői Tisza György.)6 

Annak a Dobai Sándornak, kinek neje Bíró Sára, neve 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad 27. S. nr. 6. — 2 ü . o. nr. 31. — 3 Nagvv. 
Múz. Bit. — 4 Dical. — 5 Szgy. — 6 U. o. 
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másként Kisdobai Székely. () és neje 1738 és 1767 közi a 
szilágyfőkeresztúri és debreni evang. reform, egyházaknak 
klenodiumokat adtak, 1765-ben az előbbinek tornyát is ők 
építtették, harangot is öntettek. 

Székely Sámuel de Keresztúr 1741-ben homagialis es-
küt tett. 

Bylghezdi Zekel András és György azok között voltak, 
a kiket királyi emberül jelöltek ki 1546-ban, a mikor Bor-
zási Szőke László érdekében meg akarják járni Borzás és 
Gzigány-Vaja birtokok határát.1 

Krasznahorvát. 1422 január 3-dikán a kolozsmonostori 
konvent jelenti Garai Miklós nádornak, hogy parancsára Ze-
kel Lászlót Szalvatő, Mátyáshorváta, Zsadánhorváta birtokokba 
iktatta.2 

Valkói Zekel János a maga és Losonczi Bánffy András, 
valamint Losonczi Bánffy Imre íia Gáspár nevében szintén 
ellentmond 1519 máj. 3-dikán annak, hogy Losonczi Bánffy 
László eladja a krasznavármegyei Magyar- és Oláh-Valkó, 
Alsó- és Felső-Gyümölcsénes, Bagolyfalva, Elyüs, Detrehem, 
Halmosd, Új-Vágás és Füzes birtokokat.3 

Érmeitek. Pánit. 1562-ben Báthori András Zekel László-
nak Gsahólyban, Panitban ad részjószágokat,4 1615 előtt Zekel 
Jakabra szállottak Prinyi Zsófiáról a középszolnoki Szeő-
demeter, Peér, Ete, Csány, Alsó-Szopor és más biliar- meg 
szabolcsvármegyei jószágok.5 

1587 máj. 25-dikén Székely László jelen van Ippi László-
nak a krasznavármegyei Ipp, Szék, Néháza, Márka, Felső-, 
Alsó-, másként Kis-Kaznacs falvak és Bucsum puszta birto-
kába való, megkisérlett beiktatásánál.6 

Zilahi. 1552-ben Zekel Lázárt tanúnak jelölte ki a nádor-

1 Lelesz, Metalium C. Kraszna nr . 3. — 2 Dl. 26.590. — 3 Dl. 27.809. 
foga lmazvány . — 4 GKG. B. fasc. IV., V. — 5 Lelesz, Act. an. 1615. nr. 26. 
6 Nagyv. Múz. Bit. 
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helyettes, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Zilahi Szé-
kely Jánost egy zilahi udvarházba.1 Zekel Kristófot mint 
szomszédot idézték meg ekkor.2 Szekel (másutt Zilahi Zekel) 
Antalt Báthori Kristóf 1576-ban jelölte ki tanuul, a mikor 
szintén Zilahi János deákot iktatták egy zilahi házba és tar-
tozékaiba. A t'enti Székely jelen is volt a beiktatásnál .Szé-
kely István 1693-ban, János 1737 1750. zilahi bírók. István 
zilahi civis 1741-ben homagialis esküt tett. István, Ferencz, 
Márton 1781-ben kraszna-utczai, F. Székely Mihály székelv-
utczai lakosok. 

Talán I los vára való az a Székely János, ki 1688 decz. 
28-dikán aláírt egy szerződést, a melyben Király Istvánné elad 
egy ilosvai szőlőt örök áron Adoni Szabó Jánosnak.4 

1602 febr. 20-dikán Székely Boldizsár Zsófia leányának 
hagyja somlyói házát.5 

1655-ben Hidalmási Székely György jelen volt Borosjenői 
Korda Zsigmondnak és nejének Fel-Egregybe történt beikta-
tásánál.'1 

Gróf Borosjenői Székely Lászlónak, Ádámnak és József-
nek Szántai Mihály tasnádi lakos 1735-ben a tasnádi Füle 
nevű szőlőhegyen egy darab szőlőt elad.7 Az itt említett 
Adám talán az a gazdasági s psedagogiai író, a ki 1789-ben 
halt meg; atyja Ádám, anyja Bhédei Kata. Benne családja 
kihalt. 

1751 előtt Székely László a tasnádi szőlőket, s ottani 
részjószágot gr. Bhédei Józsefné, Bíró Katának az ő ángya 
asszonyának vetette zálogba.8 1760-ban Boros-Jenei Székely 
Ádám gróf birtokos Alsókékesnyárlón.9 1837-ben szintén Szé-
kely nemes birtokos Alsókékesnyárlón10 és Vármezőn.11 

A Székely nevű családok tagjai 1705-ben Kusalyban 

1 Orsz. Lt. Kill. conv. lad. 27. S. nr . 45. — 2 U. o. — a U. o. lad. 27. Z. 
nr . 1. — 4 Gencsi-lt. nr . 837. — 5 Nagyv. Múz. Bit. — 6 Szgy. — 7 Bl. -
8 Bl. — 9 Hodor K. : Doboka, (1837.) 530. 1. — 1 0 ü . o. — 11 ü . o. 519. 1. 
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(köztük K. István), Magyar-Baksán, Mocsolyán, és (Szilágy-) 
Szentkirályt (Si'ile Mihály) nemesek, kiket Közép-Szolnok vár-
megye lovas zsoldos állítására írt ki. 

1742-diki tanuvallatás szerint Nemes Andrásné Székely 
Erzsébet ezelőtt tizenkét évvel eladott Vay Lászlónak és Bo-
ros Katának egy kávási eolonialis jobbágytelket 45 forintért.1 

Székely Mihály és István, tasnádiak 1758 jún. 21-dikén 
Közép-Szolnok vármegye közönségétől nemesi bizonyítványt 
kapnak.2 

Székely Mihály 1759-ben érmindszenti evangelikus re-
formátus pap, kit az ez évi október 10-dikén Debreczenben 
tartott egyházkerületi gyűlésen erősítettek meg hivatalában. 
Ifjabb Székely Mihály 17(52—1764. nagypaczali evangelikus 
református pap. 

Székel}7 Mihály, szilágycsehi, 1770 február 22-dikén kap 
nemesi bizonyítványt Közép-Szolnoktól.3 

Székely József, krasznaczégényi nemes 1781-ben homa-
gialis esküt tett. 1790-ben Közép-Szolnok vármegye közön-
sége visszahelyezte Székelly József krasznaczégényi nemest 
előbbi adómentességébe azon megokolással, hogy adómentes-
ségben él és nemességét a kir. tábla Ítélettel igazolta. 

1797-ben a Székely családok tagjai Ér-Káváson (Székely 
János), Kelenczén (Dávid kanczellár mlgs), Kr.-Czégényben, 
Szamos-Újlakon (itt is Dávid, kanczellár, mlgs) és Új-Németen 
főbb birtokosok, saját telkükön lakó egyházi adómentes, vagy 
másén lakó adómentes nemesek; Mihály szilágycsehi tiszt-
tartó, Székelly Miklós hadadi iskolamester és Székelly Fe-
rencz bo"dándi evang. reform, kántor. O O 

1805-ben Léczfalvi Székely Józsefet (21 éves, gyalogos) a 
magyarcsaholyi fegyverfoghatók közé azon megjegyzéssel vet-
ték föl, hogy «taxás». Homagialis esküt tett. Egy Székely Jó-
zsef a krasznaczégényi adómentes nemesek közt gyalogos. 

i ß ] . — 2 V. Test. 32. 1. — 3 U. o. 151. 1. 
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Ő meg Mihály és János, szilágypaniti adózó nemesek homa-
gialis esküt tettek. 

1806-ban Székely Dánielnek két lakott antiqua meg egy 
lakott és egy puszta nova jobbágytelke volt Alsó-Kaznacson. 

Székely Mihály 1817-ben középszolnoki assessor. 
Székely József 1820—1853. rátoni evang. reform, pap. 
Székel}7 Elek 1839-ban középszolnoki esküdt. 
Székely Eszter 1839-ben a szilágycsehi evang. reform, egy-

háznak egy abroszt adott. 
Székely István 1852-ben magyarvalkói, 1854 1859. nagy-

moni, 1859-től vérvölgyi pap, 1800—1809. szilágyszentkirályi 
administrans, Árpád 1879-től borzási evang. reform, pap 

Székely Samu 1861-ben középszolnokvármegyei esküdt. 
S z é k e l y h í d i Mihály 1634-ben nagymoni evang. reform, 

pap, kit az ez évi jún. 18-dikán Szatmárt tartott közzsinat 
küldött,11681 után (talán másik?) völcsöki evang. reform, pap, 
a tatárok ölték meg. 

Székelyhídi István 1741-ben homagialis esküt tett. Szé-
kelyhídi István és László érszentkirályi lakosok 1755 decz. 
12-dikén,2 Székelyhídi János, ugyancsak érszentkirályi, 1765 
szept. 3-dikán Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyít-
ványt kap.3 Székelyhídi János de Ei szentkirály 1781-ben, 
1791-ben középszolnoki assessor. Egy Sz. János előfordúl a 
hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeirt ér-
hatvani, géresi, királydaróczi, krasznamihályfalvi kisebb bir-
tokosok között; 1803-ban is róla lehet szó, mint középszol-
noki assessorról. 

S z é k e s f e j é r v á r i . Zekes Feyerwari Tamás deák, somlyai 
lakos és vitézlő Báthori János, perecseni lakos 1578 ápr. 19-dikén 
földeket cserélnek. Báthori a Nagyfalu felé járóban levő nyolcz 
hold földét adja cserében amannak a Perecsenközben levő 
hat holdjáért/1 

1 Tört. Tár. 1898. évf. 631. 1. — 2 V. Test. 21. 1. — 3 U. o. 93. 1. — 4 W l . 



Szék i . Dobai Széki Illés (Éliás) egyike azoknak, a kik 
ellen 1458-ban Csaholyi Pál és István javára vizsgálatot tar-
tottak. mert megtámadták fegyveres kézzel a középszolnok-
vármegyei Pánit birtokot.1 (Talán Székeli).) 

Szééky Miklós 1649-ben református káplán (sacellarius) 
Zilahon.2 

Széki Elek 1862—1864. középszolnoki esküdt. 
Szél György 1833—1834. ákosi evang. reform, pap. 
Szé le s . A Dobai Zelews családot 1444-ben említik. Ta-

lán Szőlős." 
Széles Imre 1847—1853. krasznaczégénvi evang. reform, 

pap (lévita). 
Szé l s zey i . Zelzegy Miklós, vérvölgyi egytelkes nemes 

1549-ben 25 dénárnyi adót fizetett.4 

S z é n á s i . Szénás. Szénási Hégén. A bályoki, szarvadi 
Szénásiak birtak: Szarvadon és Szent-Miklóson, valamint a 
Rácz, Elmezd és Poklostelek pusztákon (1447, 1487),5 rész-
birtokai voltak a Szénási leányoknak Szovárhegy, Alsó- és 
Felső-Nyárló, Bélmező, Almás és Szőrmező helyek (1487., 
1488).° 1656 április 23-dikán a Szénás-családnak Somályban 
levő birtokrészét Bideskúti István utódai bírják zálogba/ 
Kucsón is van részök (1775).8 Egyéb birtokaikról majd alább 
szólok. 

A Szénási-család ősének tekinthető az a Hegun, a kivel 
a Váradi Regestrumbso), továbbá László király 1279-diki meg 
az erdélyi káptalan 1330-diki leveleiben (Szarvadi Megun) ta-
lálkozunk.9 

Családfájok egy része: 

1 Lelesz, C. 93. f. ann i 1458. nr . 50. — 2 L. még Pap (Széki). -
3 Csánki, I. 577. — 4 Dical. — 5 Csánki, I. 577. — 6 ü . o. 589. — 7 Nagyv. 
Múz. Bit. egyk. más . — 8 Gencsi-lt. nr. 426. és 427. — 9 E m ű IV. 408. és 410. 
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Bályoki Hégén Szénás István 

5 4 3 

Károly Lajos Mihály 
István László István 
János Péter J ános 

Gáspár Péter Bálint 
István Péter Imre 
János Péter Pál 

Pál Zs igmond József László 
Bályokon lakik, 1730 Bálint ' 

17304)an halt meg (1730-ban nem élnek^) 
Ferencz István 1 s még több testvér 

Bálvoki Szénás Ferencznek 1736-beli hét ágú koronás 
pecsétjén bárd vagy szarvformát tartó félkar, félhold s három 
csillag van.3 

Bályoki Hegen Péter ellen 1349 június 12-dikén átírnak 
egy a krasznavármegyei Dörsök birtokra vonatkozó oklevelet 
Kémeri György fia György részére.4 Péter (Balogi Hegen), 
Szarvad birtokon találván egy Szántó birtokbeli jobbágyot, 
azt megverte és kezét törte, a miért ellene 1414-ben Csáki 
István fia Miklós, erdélyi vajda, ennek testvére Gergely, szé-
kely ispán és ezek fivére István számára vizsgálatot tartottak.*' 
Egyike (Balyogi Hegen Péter) vala azoknak, a kiket 1430 jan. 
29-dikén Sándorházi Péter, Tamás, Simon és György,6 márcz. 
6-dikán Sámsoni Gergely,7 1442 máj. 8-dikán Menyői Gebarth 
Antal meg Menyői Balázs deák és íia, Barla vallottak ügy-
védj ök ül.8 

Igen valószínű, liogv ugyanegy vele az a Szarvadi Szénás 
Péter, ki Jánossal, Györgvgyel, Istvánnal és Andrással 1435-
ben elfoglalta György erdélyi püspök Tasnád birtokát s a 
hozzá tartozó földeket és erdőket használta.9 Zarwadi Hegen 
Pétert 1441 máj. 4-dikén Nagydobai Csízér Mihály és Benedek; 
Csete Benedek és Gergely; Nagydobai Benedek és fia, Illés; 
Nagydobai Márton és fiai: Illés, Benedek és Pál: Kakas Máté; 

1 Orsz. Lt. Ügyvédek utáni iratok. — 2 U. o. — 3 U. o. — 4 Dl. 30.649. 
5 Lelesz, C. 86. f. 14. nr. 17. — 6 Dl. Km. Prot . D. min. pag. 1088. nr . 4. át-
húzva . — ü . o. p. 109. nr. 5. — s ü . o. AB. min. pag. 117. nr . 4. á thúzva. 
9 Bl. fasc. LL. 
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Kis-Dobai Gergely és Récsei Gergely vallották ügyvédjüknek.1 

Bállyoki Szénás Péter ellen 1451-ben Sarmasághi Czigány Pé-
ter tiltakozott valamely ügyben.21454-ben e Péter fia Szilveszter 
ellen tartottak vizsgálatot Mindszenti Benedek, Albert, Mihály, 
László fia Pelbárt, Horváth Benedek, László, István fiai: 
László és János, Kávási Pál, Szabó Lukács és Mindszenti 
Balázsházi Gergely számára a Mindszent birtok határjárása 
alkalmával történt fegyveres ellentállás tárgyában.3 

Egy század múlva is szerepel több Péter, még pedig úgy 
Bályog. mint Szarvad környékén, a miből még nyilván-
valóbbá válik, hogy ugyanegy családról van szó a két vidé-
ken; 1543-ban, 1549-ben, 1550-ben Zenas (Szynas) Péter szarvadi 
jobbágyai egy-egy kapuszámnyi adót fizettek. 1549-ben egy 
nemesi udvarházat is találtak itt a fenti Péter részén.4 Két-
ségkívül ő az a Bályoki Sz. Péter, a kit meg Istvánt, Andrást, 
Jánost, Lászlót, Györgyöt 1550-ben beiktattak Bályok, Száldo-
bágy, Széplak, Baromlak, Keure, biliar-, Sommály, Sírmező, 
Almás, Szohárhegy, Bogdánfalva, krasznavármegyei birto-
kokba, Dörsök, Buchmér, Herbarth részbirtokokba, Szarvad. 
Pusztaszentmiklós, középszolnoki birtokokba, Kékecz, Újfalu, 
Jakabostelke középszolnoki részbirtokokba; valamennyien már 
ekkor is birták ezeket a helyeket, de régebbi adománylevelö-
ket a zavaros időkben elvesztették.5 1553-ban (nemes Zynos 
Péter) somályi,6 1570-ben (Zenas Péter) csögi jobbágyai is egy-
egy kapu után fizettek adót.7 (Bályoki Zénás Péterné Anna 

1 Dl. Km. Prot . AB. min. pag. 66. nr . 1. — 2 Szgy. — 3 Lelesz, M. f. an 
1454. nr. 48. — 4 Dical. — 5 U. o. Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 52. — 
(A konven t je lentése : Zakatsv Kaplyan Miklóst küld te ki a maga emberevei , kik 
a s zomszédoka t : Keurei . . . Szentkirályi . . . Bag . . . János t . . . Balogh . . . Lets-
méri Huszá r Mihályt, Ippi Bertalant . Dyenes Pétert , Mártont , Varsolezi Feren-
czet, Barta Lászlót, Letsméri P a n d y Ferencze t , Barta Bálintot, Kémery Jánost , 
Varsolczy Pétert , (ezek jobbágyok) , Ujhel ly Is tvánt , Czakveredi Goway Luká-
csot (ezek nemesek) összehiván a pa rancsnak eleget akar tak tenni, de Zéplaki 
Benedek Péter Bozzassy Lukács nevében e l lentmondot t , kit megidéztek.) — 
6 Dical. — 7 U. o. 
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Keresztúri Dobzav István nővére 1579.)1 1604-ben Zenas Péter 
részéről Somályban, Domoszlón és Szóvárhegyen, továbbá 
Bánfi Dénes részéről Nagyíaluban liét telek adózott. (1605-ben 
Nagyfaluban Bánfi Dénes részéről hetedfél telkei adóztat-
tak meg)." 

1567-ben Szénásy Péternének Fatulv János, Fatuly Tiva-
dar, Jakab János és Fatuly Péter nevű, domoszlai jobbágyai 
kezeskednek Somosi Farkas János nevű jobbágyért.3 

Bályoki Szénás Péter (de Bállyok) 1568-ban krasznavár-
megyei alispán.4 1572 febr. 7-dikén (Bályoki Zenas Péter) jelen 
van, mint fogott biró, a mikor a Durulya (Drullia) erdőt megoszt-
ják Jakesi Mihály meg Serédi Istvánné és fia, Ferencz között.0 

Mint krasznavármegyei alispán (Szénásy Péter de Bályok) 
szerepel az 1575 aug. 6-dikáról közölt névsorában azoknak, 
kik a Békés Gáspár lázadása ügyében Ítéletet hoztak.6 

Talán újra más Szénási Péter vala egyike azoknak, kik-
nek kucsói részbirtokát elfoglalta Vesselényi Pál és kiknek 
.érdekében Bethlen Gábor 1620 okt. 18-dikán meghagyja Bihar 
vármegyének, hogy ama részjószágot visszafoglalván a ha-
talmaskodó Vesselényitől, adja vissza jogos birtokosaiknak.7 

1033 és 1689 között kétségkívül két Péter élt. Szénás 
Péter egyike vala azoknak, a kik 1633 február 11-dikén egy 
krasznavármegyei részleges gyűlésen, mint bírák voltak 
jelen.8 1040-ben nemzetes Szénás Péter tasnádszarvadi job-
bágyának házát hatalmasul megtámadták és el akarták fogni 
ennek Gábris nevű fiát, de csak az apát foghatták meg, a kit 
aztán 100 frt kezesség mellett elbocsátottak. Ezért Szénás 
pert indított, de később beszüntette azt oly feltétel alatt, hogy 
íizessék meg az eddigi 36 frt perköltséget, többé ne hábor-
gassák és «a megbántódott jobbágynak kedvét keressék.»9 

1 Orsz. Lt. Gyf. kápt. lev. cent. EE. 28. — 2 Dical. — :l Nagyv. Múz. 
Bit. — 4 Bl. fasc. M. nr . 20. — 5 Wl. — « Szilágyi Sándor : Erd. Orszqij. Emlékek, 
II. köt. 566. 1. — 7 Gencsi-lt. nr . 154. egyszerű más — 8 Gencsi-lt. n r 823. — 

Orsz. Lt. Km. conv. fasc. lad. 27. S. nr. 37. 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monogrtiphiája. VI. 35 
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1641-ben idősb Balyoki Szénás Péter, Rákóczi György teje-
delem erdélyi jószágigazgatója és ítélőtáblai ülnök a kolozs-
monostori konvent előtt megjelen és tiltakozik, előadván, 
hogy Bályoki Szénás Ferencz egy középszolnokvármegyei 
Thasnál-Szarvad birtoki jobbágytelket, mely azelőtt egy 
Tyúkos György nevű jobbágyáé volt, öt évre Segnyei Borbálára, 
Károlyi Mihály özvegyére zálogkép Íratott, mely zálog révén 
utóbbi egy ugyanottani erdőt irt, panaszos nagy kárára. Ettől 
úgy utóbbit, mint fiait, Károlyi Ádámot és Lászlót eltiltja.1 

1651 kelettel maradt fent Szénás Péter végrendelete.2 De még 
1689 febr. 28-dikán is Szénás Péter jobbágyai tanúskodnak 
egy szakácsii jobbágy marháiról tartott tanúvallatásnál.3 

Azután egy Szénási Pétert gyalogosnak vették fel a 
Somlyóról 1808-ban összeírt adómentes nemesek név-
sorába. 

Minden bizonynyal az 1454-ben említett Péter fia az a 
Balyoki Zenas Szilveszter, a ki 1456 jún. 2-dikán Máté, er-
délyi püspök kijelentése szerint teljes elégtételt adott a Tas-
nád birtokról elhajtott ökrökért és lovakért, valamint a 
püspök megveretéseért és megsebesítéseért.4 

Szilveszter nevű tagja a családnak volt a tizenhatodik 
század második, meg a tizenhetedik első felében, talán egy 
személy. 1587 máj. 25-dikén Szénás Szilvesztert és Gábort 
királyi emberül jelölik ki Ippi Lászlónak a krasznavármegyei 
Ipp, Szék, Néháza,. Márka, a két Kaznacs falvak és Bucsum 
puszta birtokába való beiktatására.3 1604-ben az Imre, Mik-
lós, Gábor és András társaságában Somályon és Sírmezőn ta-
láljuk. 1630-ban Szénás Szilveszter jogot tart Varsolcz falu-
nak Apró nemesek részé-hez, de birtokai ekkor zálogképen 
Báthori Katalin kezén vannak.6 

Baloki Zynas Andrást és Bálintot 1450 febr. 25-dikén 

1 Orsz. Lt. Km. conv. fasc. lad. 27. S. nr . 49. — 2 Gencsi-lt. nr. 263. egysz . 
más. — 3 Nagyv. Múz. Bit — 4 Dl. 28.261 — 5 Nagyv. Múz. Bit — « ü . o. 
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Kémeri Péter, Dávid és Pál testvérek meg Kémeri László íia, 
János,1 Balyoki Zenas Andrást és Istvánt 1459 szept. 15-dikén 
Ilosvai Gelberth László ügyvédjeiknek vallották.2 Másik Zenas 
(Szynas, Zynas) András szarvadi jobbágyait 1543-ban két, 
1549-ben egy, somályi jobbágyait 1553-ban ugyancsak egy 
kapu után adóztatták meg.:! Balyoki Zenas vagy Zenassy 
András, István, János, László, Péter és György 1546-ban 
ellentmondtak, a mikor Lecsmér birtoknak Somály birtokuk-
kal szomszédos részét meg akarták járni Krasznai Pándi Fe-
rencz érdekében. A Szénásiakat megidézték.4 1550-ben mind-
ezeket, mint láttuk, újólag iktatták a középszolnoki, kraszna-
vármegyei, biharvármegyei jószágaikba. Szénássy András kö-
zépszolnoki szolgabíró előtt Mindszenten 1596 márcz. 12-dikén 
Vid Bereczfi András örökösei osztozkodnak.5 Talán őt talál-
juk 1604-ben Somályon és Sírmezőn a Gáspár, Lajos stb. 
társaságában.6 

Zarwadi Zenas Jánost 1468 január 28-dikán Szakácsii 
Mihály vallotta ügyvédjéül.7 E János szarvadi jobbágyai 
1475 körül 5 frt 2 dr. adót fizettek.8 Másik Zenas (Szynas, 
Zynas) János szarvadi jobbágyai 1543-ban két, 1549-ben egy, 
somályi jobbágyai 1553-ban két kapú után fizettek adót.9 

1553-ban Zynassy János bogdánfalvi jobbágyait is említi egy 
adóösszeírás egy kapúszámmal.10 Már előbb láttuk, hogy Já-
nost, Pétert, stb. 1550-ben a többek közt a krasznavármegyei 
bogdánfalvi birtokba is ujolag iktatták. 

Az a Szénás János, a ki 1665 okt. 27-dikén elad örök 
áron egy szécsi jobbágyot telkestül és összes tartozékaival 
együtt Szécsi Györgynek, szatmárnémeti lakos.11 Bizonyára ő 
(Szénás J.)12 zálogosít el 1679 márczius 4-dikén egy lompérti 

1 Dl. 36,391. Km. Prot . C. min . p. 105. nr . 5. — 2 Dl. 36,392. Km. Prot . E 
min . p. 58. nr. 1. — 3 Dical. — 4 Lelesz, Metalium C. Kraszn. nr. 4. — 5 Haan 
L a j o s : Békésvármegyei Oklevéltár I. 207. — G Dical. — 7 Dl. 36,393. Km. Prot . 
F. min. pag. 40. nr. 1. — 8 I. k. 177. 1. — 9 Dical — 10 U. o — 11 Gencsi-lt. 
n r 37. — *2 U. o. nr. 34. 

3 5 * 
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jobbágytelket (iencsi Zsigmondnak1 s talán ugyanő (1729 
márcz. 8-dika előtt) egy ilosvai szőlőt Dezső Gáspártól.2 

Bályoki Szénás János 1670-ben Borbély György kraszna-
vármegyei szolgabíró, Kerezegi György, Bornemissza Sámuel 
assessorok, somlyai lakosok előtt Somlyón a Horváth János 
udvarházánál tizenegy házjobbágyot ad zálogba a kraszna-
vármegyei Szovárhegyen Horváth Jánosnak s nejének Somodi 
Erzsébetnek 185 m. forintban.3 

Szénás Károly de Balyok, nemes, kalóztelki esküdt 1481-
ben tanúskodik Bihar vármegye két kiküldött szolgabírája 
előtt, hogy a nagyfalusi vásárról hazatérő debreczeni ke-
reskedőket a Somlyai Báthoriak szolgái és jobbágyai rabol-
ták ki.4 

1488-ban Vajai Balázsné Zenasi Elenát5 beiktatják a kö-
zépszolnoki Szarvad birtok, Ráez, Elmezd és Poklostelek 
praediumok felébe meg Szent-Miklós negyedébe; a biharvár-
megyei Bályog, Szoldobágy birtokok és Gulzeős, Salamon. 
Disznókuta praediumok felébe meg Szoldobágyfő praedium 
negyedébe; a krasznavármegyei Szóvárhegy, F.-Nyárló, Bél-
mező birtokok felébe és Almás, Szőrmező birtokok negye-
débe. 6 Szynas György szarvadi jobbágyai 1549-ben két.7 

1553-ban (nemes Zynas György) somályi jobbágyai egy kapu 
után adóztak.8 

1550-ben ő is azok közt volt, mint láttuk, a kiket 
újólag iktattak több középszolnok-, kraszna- és biharvár-
megyei jószágba. Másik Szénás György a tizenhetedik szá-
zad végén élt, a kit 1695 ápr. 6-dikán megintettek Dobai 
Dániel és neje, Szénás Zsófia, menyői lakosok, az ákosi és 

1 U. o. nr. 395. — U. o. nr . 82. — 3 Orsz. Lt. ügyvédek ntáni i ratok fasc.. 
32. n r 74. — 4 Orsz. Lt. Dl. 29.537. 

5 Szénási György 
Erzsébet 

Ilona (Elena)] 
Wayai Balázs U88 

6 Lelesz. Stat. V. 141. és Dl. 19,404. — 7 Dical. — 8 U o. 
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újnémeti jobbágytelkek kibocsátására és azok zálogösszegével 
meg is kínáltatták.1 

Zenas Kelemen szarvadi jobbágyait 1543-ban két kapu-
számnyi adóval rótták meg.2 

Balyoki Zenas Istvánt 1400 jún. 17-dikén ügyvédjének 
vallja Kémeri Tamás;3 júl. 31-dikén Sarmasági Elek,4 1401 
júl. 18. előtt őt és a már említett Bályoki Szénás Szilvesztert 
az ekkor már néhai Sarmasági Elek és néhai Sámsoni Albert 
vallották ügyvédjeiknek.5 Másik Zenas (Szynas) István szarvadi 
jobbágyait 1543-ban és 1549-ben egy-egy,(i 1553-ban (nemes 
Zynas István) somályi jobbágyait két kapu után rótták meg 
adóval.7 1570-ben Szénássy István és Bálint ellentmondtak, 
midőn Serédy Istvánt a szakácsi birtokba akarták beiktatni.8 

Guthi Miklós szolgabíró idején 1628—1043 táján Szécsben har-
madik Szénás István felesége birtokos.9 E Bálioki Szénás István 
nevében 1649-ben idősb Ippi Bideskúti István a fehérvári káp-
talan előtt tiltakozik az ellen, hogy az erdélyi kincstári perek 
igazgatója kihirdetvén Chegekáthai Kátluii László mindkét 
nembeli utódainak a magvaszakadtát, a kincstár számára 
rendelte a krasznavármegyei Ippon levő birtokokat a nemesi 
kúriával együtt, továbbá Szék, Néháza, Cserese, Halmosd, 
F.- és A.-Kaznaes, Lecsmér és Porczalja birtokokat, és ezek 
visszanyerését kéri.10 1656 ápr. 23-dikán előtte (Bályogi Szé-

* násy István) egyeznek meg Bideskúti István gyermekei és ezek 
mostohaanyja az ippi malom, a Szénás családtól zálogban bírt 
somályi birtokrész, a porczi jobbágytelek és az ippi udvar-
ház ügyében.11 

Szénás Márton 1561-ben krasznavármegyei alispán vagy 
szolgabíró.12 1570-ben (Zenas Márton) szentkirályi jobbágyait 
tíz kapuszámnyi adóval rótták meg,13 egyike (Szénássy Márton) 

1 Gencsi-lt. nr. 961. — 2 Dical. — 3 Dl. 36.392. Km. Prot E. min p. 75. 
nr. 1. — 4 U. o. p. 98. nr . 2. — 5 U. o. p. 123. nr . 3. — G Dical. — " U. o. — 
8 Nagyv. Múz. Bit. — 9 Szgy. — 10 Bl. fasc. KK. nr . 17. » Nagyv. Múz. Bit. 
egykorú más. — 1 2 Szgy. — 1 3 Dical. 
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vala azoknak, a kik királyi embereknek voltak kijelölve 
1572-ben, a mikor Berekszói Hagymási Kristófot beiktatták 
a középszolnoki nagypaezali, bajomi, usztatói, etei, csányi 
meg a biliar- és krasznavármegyei kispaczali részbirtokokba.1 

Egy Bálint, kit már láttunk, 1450-ben élt, másik Zenas Bá-
lintot, a kinek szarvadi jobbágyai 1570-ben két kapuszámnvi 
adót fizettek,2 szintén találtuk már előbb. Bálvogi Szénássv J o ^ 

Bálint és Lajos 1586-ban királyi emberek Ladmóczi Horváth 
Jánosnak a girolti, mihályfalvi és újnémeti birtokrészekbe 
való beiktatásánál.3 Talán harmadik Bálintnak volt Ippi Ka-
talin a felesége. A rokonsági összeköttetést az alábbi család-
fák mutatják: 

I. 
B á l j o g i Szénás Bálint 

— Ippi Katalin, a Berthold leánya 
I. Boldizsár Anna 
II. Boldizsár R;iksa> 1>;il 

Borbála Baksay Anna 
- Kövecsesi Dants János — Zoványi Kovács György 

Kovács István 
II. 

Ippi Berthold 
Borbála 

— Gyerőmonostor i Kemény Mátyás 

K e m é n y K l á r a 
— Hátszegi (Hattsóky) Ferencz 

Hátszegi Anna 
— Nagysombori Sombory János 

Hátszegi Anna halálával birtokait a kincstár számára le-
foglalták, de Telekv Mihály közbenjárására a fejedelem ifj. 
Berthold másik leánya, Katalin leszármazóinak az ippi ura-
dalomból őt illető részt 1688-ban visszaadja.4 

1570-ben Zenas Lajos szarvadi jobbágyai két kapu után 
fizettek adót.5 Lajosssal 1586-ban a Bálint társaságában is talál-
kozunk. 1587 május 25-dikén (Bályogi Szénássy Lajost) királyi 
emberül jelölik ki Ippi Lászlónak a kasznavármegyei Ipp, 

1 Lelesz, Stat. H. 50. — 2 Dical. — 3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 Nagyv. Múz. 
Bit. 1688 márcz 15-dikén Fogarason kelt levélből. — 5 Dical. 
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Szék, Néháza stb. helyekbe való beiktatására.1 Tőle (Bályoki 
Szénás Lajos), a tasnádi ispánok jószágokat foglaltak el 1594-ben 
Csögön és Szarvadon; ezek megváltására Szénás egy szarvadi 
jobbágyára, Köszörűs Györgyre 16 forintot kér Szikszai 
Györgytől.2 Szénás Lajos megöli Szénás Zsigmondot, a mi 
miatt Báthori fejedelem jószágait 1598-ban Sennyei Pongrácz-
nak adja; de az atyafiak ellentmondtak s visszakapták megint.5 

1604-ben is szerepel Lajos a Gáspár társaságában, mint 
mindjárt látni fogjuk.4 

Egy Lászlóval 1546-ban és 1550-ben találkozunk, talán 
ennek az özvegye (özv. Szénássy Lászlóné) Kaplyon Erzsébet, 
a ki 1570-ben ellentmondott, midőn Serédy Istvánt a szakácsi 
birtokba akarták beiktatni.5 

Ugyanekkor Szénássy Dorottya özv. Akosy Mihályné és 
Borbála, Petronella nevű leányai is ellentmondtak/' 

o J 

Szénássy Anna Vas Pálné, 1587.7 Még három Annát talá-
lunk, talán különböző személyek. 1610-ben Szénás Anna 
Baksai Pál neje.8 1652-ben Szénás Anna Fancsikai Nagy István 
neje.9 1660 ápr. 3-dikán Szénási Anna és fia, Kereki Péter 
zálogba veszik Dobai Banga Zsófia lompérti vámbeli részét 
melyet Dohai-résznek hívnak.10 Apafi Mihály fejedelem Ebes-
falván 1688-ban kelt levelében sürgető parancsot ad Közép-
Szolnok és Kraszna vármegye alispánjainak, szolgabíráinak, 

« assessorainak és nótáriusainak, hogy Szénás Anna, Guthi Já-
nos de Kis Guth özvegyének és Szécsi Guthi Farkasnak va-
lamely ügyökben a tanúkihallgatást foganatosítsák (16 márka 
büntetés terhe mellett).11 

1594-ben Bályoki Szénás Zsigmond atyjának, Péternek 
szakácsii birtokáról István király Lengyelországba való be-
menése után a meggyesi országgyűlés 88. §-a ellen Er-Mind-

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 Bl. — 3 Orsz. Lt. Ügyvédek utáni i ratok, fasc. 
32. nr. 74. — 4 Bl. — 5 Nagyv. Múz. Bit. — « U. o. — " U. o. — 8 U. o 
9 Gencsi-lt. nr . 797. — «> U. o. nr . 895. — 11 Szgy. 
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szentre Genesy István birtokára szökött Péter Bálint nevű 
jobbágyát ettől visszaköveteli Ákosi Ákosy Ferencz szolgabíró 
és Ramoesaházy Mihály esküdt előtt. Ezek a jobbágyot vissza-
ítélik, de Genesy a vármegyei törvényszékhez felebbezett. 
A vármegye megerősíti a szolgabíró Ítéletét, de Genesy a 
fejedelem elé fel ebhez.1 

Másik Szénási Zsigmond 1670 szeptember 20-dikán 
bizonyos pénzösszeg kölcsönzéseért zálogul kapja Horváth 
Miklóstól ennek bármelyik lompérti jobbágytelkét.2 Har-
madik Bájoki Szénás Zsigmondnak és Szécsi Guthi Dé-
nesnek a kucsói és szilágyfőkereszturi zálogos jószágok tár-
gyában folytatott perében 1728 aug. 25-dikén határozatot 
hoznak.3 1729-ben Bályoki Szénás Zsigmondnak és Szénás Jó-
zsefnek tasnádszarvadi szántóföldjeiről van szó.4 A kolozs-
monostori konvent Károly király 1734 ápr. 14-dikén kelt pa-
rancsára Bályoki Szénás Zsigmond, József, Ferencz, István 
részére ír át egy 1550-diki levelet a Bályoki Szénás-családnak 
a már ismert birtokokba való beiktatásáról.5 Bályoki Szénás 
Zsigmond 1741-ben középszolnoki juratus assessor. 

1762 febr. 24-dikén és 1770 aug. 6-dikán Szénás Zsig-
mondot és Pétert, majd pedig Zsigmondot és Józsefet a ku-
csói jószág megoltalmazására intetik Gencsi Zsigmond és 
György. Ama jószágot a kincstár kihalás miatt publikáltatta.0 

B. H. Szénás Zsigmondné Pap Kata 1756-ban a szilágy-
somlvói evang. református egyháznak egy nagy ónkannát, 
1760-ban (Szénássv Zsigmondné szül. Bocskai Pap Kata) a 
tasnádszarvadi evang. reform, egyháznak egy aranyozott ezüst 
kelyhet adott. A Szénásiak öntették a tasnádszarvadi evang. 
reform, templom harangjait és kriptájok ez egyház alatt volt. 

1604-ben Zenas Gáspár és Lajos részéről egy jobbágvház 

1 Nagyv . Múz. Bit. A kereset s a t anúva l lomások m a g y a r u l vannak be-
iktatva a latin oklevélbe. — 2 Gencsi-lt. nr. 25. — 3 U. o. nr. 8. — 4 Bl. — 
5 Orsz. Lt. Kolozsm. conv. lad. 27. S. nr. 52. — Gencsi-lt. nr. 331. és nr. 413. 
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adózott Somályban és Sírmezőn, Szénás Szilveszter. Imre, 
Miklós, Gábor és András, meg Tarpai Imre részéről szintén 
egy.1 Gáspár 1659-ben Pállal szerepel. 

Balázsházy László, Dobay Péter középszolnokvármegyei 
alispánok és a szolgabírák előtt Bályogi Szénás Boldizsár 
feleségével, Újnémeti Zsófiával együtt 1632 nov. 19-dikén Ákos 
városában ügyvivőket vall, nevezetesen: Mezey Lőrinczet, 
Horváth Videt, Kávási Balázst, Rakomazv Andrást, Pap Istvánt, 
Ákosi Istvánt, Landorfehérvári Albertet, Tasnádi Jánost, Kis 
Jánost és Terebesi Mihályt.2 1633 márcz. 22-dikén Szénás Bol-
dizsár nemes előtt kezeskednek egy szakácsii jobbágyért.3 

Szénás Boldizsár gyermekei 1635 július 25-dikén osztozni 
akarnak az érmindszenti szántóföldeken és réteken Vid László-
val és ennek Genesi Annától származó gyermekeivel: László-
val és Borbálával,4 Szénás Boldizsár gyermekeit Ladmóczi 
Horváth Mártonné Újnémeti Anna és Balog Ferenczné Új-
németi Borbála pártolták.5 

1649-ben Ilosvai Szénás Boldizsár nevében is tiltakozik 
idősb Ippi Bideskúti István a fehérvári káptalan előtt az ellen, 
hogy az erdélyi kincstári perek igazgatója kihirdetvén a 
Cheghekáthai Káthai László mindkét nembeli utódainak a 
magvaszakadtét, a kincstárnak rendelte annak az imént fel-
sorolt birtokait.6 Ez évi máj. 23-dikán Szénás Boldizsár, mint 
krasznavármegyei alispán bocsátja vissza Petkes Istvánnak és 
nejének, Kereki Annának, azon ilosvai szántóföldet és rétet, a 
melyeket Kereki Ferencztől és Páltól bír zálogban." 

1639-ben Czokassi Zsigmond özvegye Szénássy Borbála 
elzálogosítja a krasznavármegyei hídvégi részjószágát özvegy 
Lónyai Istvánné Báthori Katának.8 1688-ban (márcz. 18.) Szénás 
Borbála a Köveesesi Dants János neje.9 

1 Dical. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — 3 U. o. — 4 U. o. — 5 Kraszna-Czé-
gényben kelt levél. Nagyv. múz . Bit. — G Bl. fasc. KK. nr. 17. — 7 Gencsi-lt. 
nr . 1320. és nr . 1304., a mely u tóbbi helyt d á t u m nélkül van róla szó, mint 
k ra sznavá rmegye i al ispánról . — s Nemz. Múz. Becski-lt — 9 Nagyv. Múz. Bit. más. 
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Szénási Dávid 1654-ben cserébe veszi Kügyi Virág Fe-
reneznek és nejének, Szilágyi Zsuzsánnának krasznavár-
megyei ilosvai. derzsidai birtokait és jobbágyait egy kraszna-
vármegyei köbölkúti birtokért, elhagyott udvarháztelekért és 
két szőlőért.1 1658 április 19-dikén zálogba adja nagyder-
zsidai jobbágyát Majádi Gáspár, ilosvai lakosnak.2 1659-ben 
perben állott egy középszolnokvármegyei széesi jószág miatt 
Szénás Pállal és Gáspárral, a kik a biliar vár megyei Bá-
lyokon laknak;3 1664 május 28-dikán s július 20-dikán 
(Szénás Dávid, szatmárnémetii lakos) zálogba ad egy ákosi 
jobbágyot nemzetes Csatári Mihálynak és feleségének, Belé-
nyesi Judit szatmári lakosoknak.4 1666 márcziuz 15-dikén 
újra 50 frtot vesz föl ezen jobbágyért és hozzátartozó telkére.5 

Mint tanú szerepel 1666 decz. 10-dikén, a mikor ifj. Bátz 
Mihály és félesége, Szegedi Katalin zálogba adják Alsó- és 
Felső-Szopron, Domoszlón és Ippon levő részjószágaikat ro-
konuknak, Kováts Péternek.6 Szénás Dávid néházi jobbágyai 
azok között voltak, a kik ez évi decz. 16-dikán kezességet 
vállaltak nemzetes Bideskúti Zsigmondné Bel\v Erzsébet márkái 
jobbágyáért 100 magyar forintig.7 1667 júl. 3-dikán zálogba 
ad két erdődi (előbb Érmindszenten lakó) jobbágyot Gyulai 
Istvánnak és nejének, Csatári Anna asszonynak.8 1668 máj. 
3-dikán cserébe ad Genesi Zsigmondnak két lompérti földet 
egy malomhelyért.9 1669 jan. 3-dikán (Szénás Dávid, szat-
márnémeti lakos) egy ezelőtt elzálogosított érszentkirályi 
jobbágyára még 17 magyar forintot vesz föl Perecsenyi Nagy 
Andrástól és nejétől, Németi Klárától ;10 február 15-dikén 
Genesi Györgynek egy ilosvai rétet meg egy lompérti puszta 
telket,11 okt. 23-dikán egy győrteleki szőlőt zálogosított el.12 

1671-diki adat szerint Valkai Zsuzsánna,13 1692-diki adat sze-

1 Nagyv. Múz. Bit. — - U. o. — 3 Szgy. — 4 Nagyv. Múz. Bit. más. — 
5 U. o — r> Szgy. — U. o. — 8 Nagyv. Múz. Bit. e. és egyk. más. — 9 Gen-
csi-lt. nr. 755. — 1 0 Nagyv. Múz. Bit. más. 1 1 Gencsi-lt. nr . 1736. — 12 U. o . 
n r 834. — 1 3 U. o. nr. 829. 
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rint Valkai Erzsébet a neje.1 1672 júl. 10-dikén visszabocsát 
Dobai Györgynek egv ilosvai földet.2 

Apafi Mihály fejedelem ez évi okt. 14-dikén Gyulafehér-
várt kelt levelével parancsolja Kraszna vármegyének, hogy 
osztoztassa meg Ilosván lakó Szénás Dávidot és Akosi Kis 
Ferencznét, Szénás Katalint, Szénás Borbálával, Dancsnéval 
Ipp, Kaznaes, Néháza, Márka, Szék, Ilosva, (Kraszna várni.) 
és Széplak (Bihar várni.) őket illető részeiben.3 

Az itt szereplők: 
Szénás Bold izsá r 
— 4. Banga Katalin 
— 2. Nenietliy Zsótia 

1-től B o r b á l a 4 2401 Dávid Kata l in 
— Kövecsesi Dancs János — Ákosi Kis Ferencz 

A felosztásnál mint szomszédok Ilosváról nemes Dobai 
György, Ipról Sombori Jánosné s Bideskuti Tamás, utóbbi 
Kis-Kaznacsról is, Néházáról Fogarasi Miklósné, Székről Bi-
deskuti Zsigmondné jobbágyai voltak jelen.5 

Szénás Dávid 1072 decz. 31-dikén egy ilosvai nemesi 
háztelket tartozékaival együtt Vinczellér Mihálynak zálogo sí 
tott el.6 1673 ápr. 25-dikén mint királyi előttemező szerepel 
néhány ilosvai szántóföld elzálogosításánál.7 1677-ben kraszna-
vármegyei nemes személy.8 1679 márcz. 4-dikén aláírt egy 
lompérti jobbágytelek elzálogosítását tartalmazó szerződést." 

Szénás Pál és Gáspár 1659-ben a középszolnokmegyei 
Szécsben lakó Kis Tamás nevű jobbágyuk fiait zálogba ad-
ják.10 Szénás Pál 1715 előtt Tasnád-Szarvadon adott el telke-
ket Vaji Lászlónak.11 

1 Gencsi-lt . n r . 827. — 2 U. o. nr . 739. — 3 Kívü l rő l ráveze tve , h o g y a 
m e g y e 1672 nov . 5-én k ikü ld t e o s z t o z t a t ó k u l : Somlya i B o r n e m i s s z a Sámue l t , 
I losvai Ba la j thy Fe rencze t , B o r b é l y Györgyö t , S z o d o r a y Györgyö t , H o r v á t 
J á n o s t és Gencsv Z s i g m o n d o t , m i n t h i tes m e g v e b í r á k a t és E r d ö t e l e k y G y ö r g y 
m e g y e i j e g y z ő t . (Eredet i je a Bölöni- l t . -ban a n a g y v á r a d i m ú z e u m b a n . ) — 4 A gö -
m ö r v á r m e g y e i Kövecsesen lakik. — 5 Szgy. K r a s z n a v á r m e g y é n e k 1673. j a n . 
30-dikán kelt levele. — 6 Gencsi-lt . nr . 1269. — 7 U o. n r . 20. — 8 U. o. nr . 16. — 
9 U. o. n r . 395. — 1 0 Szgy. — 11 Bl. 



5 5 6 SZÉNÁSI. 

Kis Ferenczné Szénás Kata öcscsével. Szénás Dáviddal 
1661-ben jobbágyokat cserél. Katának Néházán és Márkán, 
Dávidnak Ákoson, Ér-Szentkirályon, Mindszenten voltak job-
bágyai.1 1684 ápr. 16-dikán Kis Ferenczné Szénás Kata és 
Dancs Jánosné Szénás Borbála tiltakoznak az ellen, hogy 
Vinczellér Mihály azon ilosvai curialis telken építsen, a me-
lyet a fentiek apjától, Szénás Boldizsártól szerzett.2 Kata 
1690-ben (jún. 12.) özvegy.3 

Szénás Dániel, ilosvai lakos, 1668 szept. 2-dikán elzálo-
gosít egy telket Bereczki Pálnak.4 

Szénás Zsóíia Dobay Dániel neje 1695—1700.5 1090 ápr. 
1-sején (Menyői Dobai Dánielné Szénás Zsófia) megidézteti 
Szécsi Györgyöt, a ki nem akar kibocsátani előbbinek egy 
ákosi jobbágyot." Szénás Zsófia 1721-ben Szentmarjai Zsigmond 
neje.7 1728 szept. 20-dika előtt megbízta férjét (Szentmarjai 
Zsigmondot), hogy járjon el egy ilosvai földje tárgyában 8 

1641-ben találkoztunk már egy Ferenczczel, másik Szé-
nás Ferencz 1731-ben krasznavármegyei jegyző.9 1734-ben 
aláírt egy szerződést ilosvai telek tárgyában.10 majd egy ok-
levelet, a mely szerint Gencsi István és György kiváltott Vid 
Mihály utódaitól egy ilosvai jobbágytelket.11 1736-ban (máj. 23.) 
krasznavármegyei alispán, s szebeni országgyűlési követ.12 

1739-ben is krasznavármegyei alispán.13 

Ugyanekkor Szénás József is krasznavármegyei alispán-
ként van említve.14 1734-ben talán ő szerepelt Zsigmonddal. 
1742-diki tanúvallatás szerint Szénás József és Zsigmond tas-
nádszarvadi zsellére a Tasnádi-utczán lakik; ebben az utczá-
ban van nyugatról Szénás Ferencz jobbágyának a jobbágy-
telke is.15 

1 Szgy. — 2 Gencsi-lt. nr . 781. — 3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 Gencsi-lt. 
nr . 29. — 5 Nagy. Múz. Bit. és Gencsi-lt. nr. 949. — 6 Gencsi-lt. nr. 955. — 
7 U. o. nr . 860. és nr. 769. — 8 ü . o. nr. 80. — 9 U. o. nr. 102. — 1 0 U. o. 
nr. 575. — 1 1 U. o. nr. 114. m. Hibás a dá tum : 1534. — 1 2 Magy. Tört. Emi, 
XXXV. k. 589. 1. — 1 3 Gencsi-lt. nr. 130. 14 U. o. nr. 131. — 1 5 Bl. 
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1770-ben is szerepel egy József, kit már előbb láttunk. 
Talán a Terjéni Rebeka férje. (1782.)1 

Szénási(?) Imre de Érszentkirálv 1781-ben homagiális 
esküt tett. 

Szénás Zsuzsánna Pétsi Antalné előfordul a hadi sege-
delemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt szilágyfő-
keresztúri főbb birtokosok között. Szénás János és Károly 
szilágyfőkeresztúri nemesek 1805-ben homagiális esküt tettek. 

A Szénás-utódok 1797-ben oláhcsaholyi főbb birtokosok. 
1808-ban Szénás Károlynak, a ki Közép-Szolnok várme-

gyében lakik, s 1811 1824-ben középszolnokvármegyei asses-
sor, Uosván másfél, Magyar-Goroszlón tíz antiqua és két nova 
jobbágytelke van, tőle zálogban bír utóbbi helyen egy 
antiqua és egy nova jobbágytelket Kis Péter adózó nemes; 
Szabó István nem nemes pedig egy novát. E Szénásnak szol-
gája itt Kis Mihály adózó nemes. 

Szénássv Sándor, filológus, a középszolnoki Ákoson 1828 
április 24-dikén született s Budapesten 1872 nov. 9-dikén 
halt meg, (a Kabós nevű ősrégi székely nemzetségből való.) 
Mint a Magy. Tud. Akadémia levelező tagja 1871-ben tartotta 
székfoglalóját. A latin nyelv és dialektusai ez. értekezésével 
a Sámuel-díjat nyerte meg.2 

Szénás György 1624-ben zilahi szenátor. 
Szép . István, János, György 1781-ben zilahi székely-

utczai, István, Ferencz, József, Mihály tyúkól-utczai, másik 
János kraszna-utczai lakosok, András 1790-ben somlyai adózó. 

M. Szép Imrét (br. Kemény Farkas udvarbírája) lovas-
nak vették föl a sarmasági adómentes nemesek 1805-diki név-
sorába. Homagiális esküt is tett. 

Szé r i . Zeri Jakab fia, Sándor, szolnokvármegyei nemes 
1388-ban tanúskodik a mellett, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló 
ésTurbucza nem Kővárhoz, hanem Aranyos várához tartoznak.3 

1 Gencsi-lt. nr. 460. — 2 Pallas Xagy Lexikona XV. k. 570—571. 1. — 3 Wl. 
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Szfe t Von, zálnoki molnár előfordul a hadi segede-
lemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeír! személyek között. 

S z i d o r . Szidorfalui Szidor Dániel 1823—1825. kraszna-
vármegyei főorvos.1 

Sz ige t i . Gergely deák 1551 febr. 3-dikán mint Csaholyi 
Péter fia Ferencz ügyvédje szerepel, ennek Bánfi Anna ellen 
indított perében.2 

Szigethi Mihály 1597-ben Gencsi Dorkó férje.3 

Sámsoni Harangi László meginti 1640 jún. 22-dikén Maj-
tényi Andrásné Szigethi Zsófiát, hogy az első férjétől, Nagy-
dobai Spáczai Mihálytól hátramaradt nagydobai nemesi kúriá-
ból meg a fürményesi, lelei, n.-moni, szentkirályi, kisdobai 
és keresztúri részbirtokokból vegye föl az őt megillető hozo-
mányt, a kúriát meg a részbirtokokat bocsássa vissza.4 

Szigethi György 1649-ben,5 1650-ben középszolnoki 
jegyző,6 nevét 1651-ben a Boér (másként Bor) család nemes-
levelén találjuk, melyet ekkor Közép-Szolnok vármegyének 
Akos városában tartott ülésén hirdettek ki. 

Szigethi István 1650-ben követ, talán Közép-Szolnokból, 
a fejérvári diétán. 

Szigethi Zsigmond, diósadi nemest Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Szigeti János 
és Zsigmond Diósadról 1741-ben homagiális esküt tettek. 

Szigeti Mihály és id. György 1781-ben Zilahon székely -
utczai lakosok, ifj. György alszeg-utczai gazda. 

1797-ben Szigeti (és Szigethi) Péter, János, István diósadi, 
Ferencz magyarcsaholyi más telkén lakó adózó, Zsigmond 
vérvölgyi saját telkén lakó egyházi adómentes nemesek, Szi-
geti Antal (? Atal) Tamás paniti kántor. 

1805-ben Szigeti Imre (35 éves) érkőrösi, András (26 éves) 
és Ferencz (30 éves) magyarcsaholyi, Zsigmond (gyalogos) 

1 Nagy Iván, X. H97. — 2 GKG A. fasc. II. — :í Gencsi-lt. nr . 1052. — 
4 U. o. nr. 1399. — 5 Szgv — Gencsi-lt nr. 1308. 
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vérvölgyi adózó nemesek, és Zaharia kecskésfalvi szabados. 
Szigethi János, Péter és íia, Ferencz; László, János és íia Mi-
hály; György és István diósadi adózó nemesek homagiális 
esküt tettek. 

Szigeti Jánosnak 1806-ban Lecsméren egy lakott antiqua, 
1808-ban (krasznai lakos) Rátonban fél antiqua, Jánosnak és 
Istvánnak Krasznán fél antiqua és fél nova jobbágytelkök volt. 
A két utóbbit Kraszna vármegye gyalogosoknak írta ki. 

S z i g y á r t ó . Márton 1639-ben, István 1684—1697., György 
1693—1697., János 1697-ben zilahi bírák. István (Zigyártó), 
zilahi főbíró 1684 május 20-dikán jelen volt egy zilahi 
ház elcserélésénél,1 1690 okt. 30-dikán pedig (Szigyártó István, 
zilahi főbíró) azok közt van említve, kik Zilah város érde-
kében hatszáz magyar forintot kértek kölcsön Olasz Ferencz, 
somlyai főkapitánytói.2 

Szigyártó Zsigmond zilahi civis 1741-ben homagiális 
esküt tett. 

János 1781-ben zilahi kraszna-utczai, Szíjártó Márton 
székely-utczai lakosok. 

Szigyártó (másként Nagy) Péter, Ferencz és Mihály, király-
daróczi lakosok, 1772-ben Közép-Szolnoktól nemességök iga-
zolását kérik.3 Ezek 1781-ben homagiális esküt tettek. 

Szigyártó Lajos, Mihály, Miklós és Sámuel, királydaróczi 
m 
saját telkükön lakó egyházi adómentes, Ferencz, géresi saját 
telkén lakó egyházi nemeseket fölvették az 1797-diki össze-
írásba. 

Sziki Adám de Petek 1781-ben homagiális esküt tett 
Közép-Szolnokban. 

Sz iksza i . Érszentkirályi és Szamosújlaki. (Ér-) Szent-
királyi Szikszay György 1589-ben egyike azoknak, kiknek 
Báthori Zsigmond megparancsolja, hogy Ladmóczi Horváth 

1 Orsz. Lt. Km conv. fasc. P. nr. 7. 27 tiók — 2 U. o. fasc. O. nr. 2. 
27. fiók. — 3 P. C. Product. 285. 1. 
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Jánost iktassák be Bőnyei Ferencz girolti udvarházába, mi-
hályfalvi és újnémeti részeibe.1 1590 júl. 22-dike körül kétség-
kívül ennek a Szikszay Györgynek a jobbágyai tanúskodnak 
a Lasnak körül eső rétekről és irtásokról Sándorházi Dézsi 
Máténé javára tartott nvomozásnál.2 1593 1594. (Szikszay 

i - J 

György de Ér-Szentkirálv) Közép-Szolnok alispánja.3 1611-
ben (vitézlő Szikszai György) idegen kezekből kiszabadította 
Ér-Szent-Királyi Mezei Lőrincz és Márton ősi birtokait és 
Ákoson levő romlott malmukat kijavította, ezért zálogba ka-
pott tőlük két ákosi és egy érszentkirályi jobbágyot hetven 
forint fejében.4 1622 ápr. 23-dikán (Ér-Szent-Királyi Szikszay 
György) elcseréli egyik érszentkirályi telkét Ákosi Pap Ist-
vánnak ákosi telkével és ráfizet husz forintot.5 Bizonyára 
szintén az Érszentkirályi előnevűekhez tartozik az a Szikszai 
György, a kitől 1594-ben Bályoki Szénás Lajos egy szarvadi 
jobbágyára tizenhat forintot kér oly czélból, hogy megvált-
hassa azon csögi és szarvadi jószágait, melyeket a tasnádi 
ispánok elfoglaltak,6 s a kinek szakácsii jobbágyai tanúskod-
nak, mikor Bályoki Szénás Zsigmond atyjának, Péternek, 
szakácsii birtokáról Ér-Mindszentre Genesy István birtokára 
szökött, Péter Bálint nevű jobbágyát ettől visszaköveteli,7 s 
a ki továbbá 1600 jan. 16-dikán (Szikszay György) mint fogott 
bíró tanúsítja, hogy Gyulaíi László volt Bánfi Tamás árvái-
nak a gyámja, s hogy az ebben a minőségében menyegzői 
ajándékot adott Haraklányi Istvánné Bánfi Erzsébetnek.8 

1604-ben az ő (Zykzay György) részéről Újlakon három rótt 
ház után hat forintot, ő és Zsombori Gábor részéről pedig 
Köődön együttesen öt rótt ház után tíz forintot fizettek adó-
ban.0 1608-ban (Szikszay György) második férje Losonczi Bánfi 
Juditnak.10 A kolozsmonostori konvent előtt 1630-ban meg-

1 Nagyv. Múz Bli. egykorú másola tból — 2 U. o — 3 GKG. I s zek rény 
utolsó fiók és Nagyv. Múz. Bit. e. — 4 Nagyv. Múz. Bit. másolat . — 5 U. o. — 
6 Bl. — 7 Nagyv Múz. Bit. — » GKG. C. fasc. XIX. — 9 Dical. — 1 0 GKG. C. 
fasc XIX. 
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jelen Érzentkirály Zikzav György és vallja, hogy 1620-ban 
nagytoronyi Sükösd György és felesége Szamosújlak közép-
szolnoki birtokot Zikzav Györgynek és feleségének Losonczi 
Bánfi Juditnak ötven arany forinton elzálogosította, mely 
összeget Zikzav György íia Zsigmond iránti szeretetből neki 
adja, oly módon, hogy örökhagyó halála után az összeg esak 
is neki adassék ki.1 Szikszai Pál 1615—1617. középszolnoki 
szolgabíró.2 1617-ben ő (Szikszay Pál, szolnoki szolgabíró) is 
aláírta azon, Ákos városában kelt levelet, mely szerint Hat-
vani János bizonyos rét ügyében tiltakozott Kónya János és 
Moldvai István ellen.3 

A kolozsmonostori konvent előtt 1642-ben Erszentkirályi 
Zikszay Zsigmond Szamosújlak, Vicsa, Kávás, Erszentkirály 
középszolnokvármegyei, Hídalmás, Vaskapú, Pósa, Szent-
György, Ördögkút, Nyárló, dobokavármegyei, Meszesalja ke-
rületi birtokokat feleségére Thamássy Klárára írja 2000 forinton 
és lányára.4 Bizonynyal ő — Szamosújlaki Szikszai (1654-ben 
Szikczai, 1655-ben Szikszay) Zsigmond — 1652 1655. közép-
szolnokvármegyei alispán,5 s ő volt jelen — Kávási Szikszay 
Zsigmond 1655-ben Borosjenői Korda Zsigmondnak és nejé-
nek Fel-Egregybe történt beiktatásánál.6 

Szikszay György 1672-ben részbirtokos Szamos-Újlakon. 
1692-ben ő (Szikszay György) és felesége Balássy Erzsébet 
kö/fépszolnokvármegyei szamosújlaki ősi részöket, kivévén egy 
házhelyet és járulékait, továbbá László Mihályt, Jánost és 
«Pestát» meg ezek javait — zálogba adják 400 aranyért Fónyi 
István és Jódi Simon felsőbányai lakosoknak.7 

A Szamosújlaki Szikszai-család, mely előnevét a közép-
szolnokvármegyei Szamos-Újlakról vette, mint Nagy Iván írja, 
a tizennyolczadik század első negyedében kihalt.8 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr . 61. — 2 Nagyv . Múz. Bit. — 3 ü . o. 
4 Kinek neve n incs kitéve. Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. T. n r 2. — 5 1652 : 
Szgy., 1653: Tört. Tár, 1898. évf. 538. és 656. 1., 1654 : GKG. A. fasc. XV. XVI., 
1655: Szgy. - 6 Szgy. — 7 U. o. — 8 Nagy Iván, X. 702. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 3 6 
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Szilágy szegi Szikszai Gábor 1681 májusában elzálogosí-
totta Sándorházán lakó jobbágyát husz magyar forintért szi-
lágyszegi nemes Boda Mihálynak.1 

Egy Szikszai Andrást az 1656 jún. 18-dikán Szatmárt 
tartott evang. reform, közzsinat valamelyik Győrtelekre kül-
dött papnak.2 Szikszai István 1738-tól bürgezdi evang. reform, 
pap. Itt halt meg. Szikszai József 1826—1865. krasznai evang. 
reform pap. Egy Szikszav József 1851-ben tasnádi róm. kath. 
pap. előbb szilágysomlyói eooperator, 1877-ben nyugdíjba 
ment, meghalt Váradon 1884-ben, V.-01asziban temették el. 

Szikszai Boldizsár, szakácsii nemes 1781-ben homagiális 
esküt tett. 

Szikszai Márton ekkor zilahi, alszeg-utczai gazda. 
1797-ben Szikszai István, lelei saját telkén lakó, adómen-

tes nemest fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 
összeírt személyek névsorába. Talán ő az, kiről 1801-ben, 
mint középszolnokvármegyei assessorról van szó. 

1805-ben Szikszai István, krasznamihályfalvi, lovas a fegy-
verfogható adómentes nemesek között. Homagiális esküt tett. 

1808-ban Szikszai Ferencznek, kiről megjegyezték, hogy 
«immúnis obsitos katona», Ilosván fél adómentes lakótelke, 
Lompérton két antiqua, Hídvégen egy nova jobbágytelke volt. 
Ilosván 1809-ben is van birtoka.3 Dánielnek, a kit Kraszna 
vármegye lovasnak írt ki, egy antiqua és két nova jobbágy-
telke és egy kúriája van Nagyfaluban. Valószínűleg ő az a 
(Szikszay) Dániel, kiről 1812-ben, mint krasznavármegyei se-
bészről van szó. 

Szikszai Lajos. 
Szilágy vármegyének e nagy szülöttéről már munkám 

előszavában megemlékeztem. () tette meg Szilágy vármegye 
törvényhatósági bizottságához előterjesztését e munka meg-

1 Szgy. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 640—41. 1. — :í Sz i rma i : Szatmár. 1810. 
II. 152. 1 
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irása és kiadása tárgyában. Az ő lelkes érdeklődése és támo-
gatása volt velem az első lépéseknél. Hálás kegyelettel idézem 
föl újra emlékét. 

Neve Szilágy vármegye történetének újabb korszakával 
egygyé van forrva. Érdekelte a közélet minden mozzanata és 
szívéből, lelkéből mindenüvé jutott egy-egy kis rész, hogy 
ezekből a nemes magvakból terebélyes fákat növeszszen 
a jövő. 

Azt a haladást, a mely különösen Zilah életében meg-
nyilatkozik, jó részt ennek a nagyeszű és nagyszívű ember-
nek lehet köszönnünk. 

Szikszai Lajos Szilágy-Sámsonban 1825 november 25-dikén 
született a magyar köznemesség osztályából. Szülei: Imre és 
Petkes Imre Anna, a kik vallásosságot, egyszerűséget, a szép, 
nemes és jó iránt való hevülést hagyták fióknak örökül. 
Tanulmányait szülőfalujában kezdte, a harmadik gimnáziumi 
osztálytól Zilahon folytatta, a hol 1840-ben avatták diákká. 
1844-ben iratkozott be Kolozsvárt a jogi fakultásra. 1840-ban 
Nagy-Szebenben németül tanúi. Tanulmányai végeztével alig 
léphetett a békés munka útjára, a magyar haza érdeke a lán-
goló szívű, bátor iíjút fegyverbe szólította. 1848 május 28-dikán 
Nagy-Váradon a 3-dik honvéd-zászlóaljba közlegényül állott 
be, hogy azután századosi rangot nyerjen. Részt vett a Szent-
Tamásnál 1848 július 14-dikén, a Szolnoknál 1849 márczius 
5-dikén, a Tápió-Bicskénél 1849 április 4-dikén vívott csa-
tákban. Hegyesi Márton hiteles adatok alapján állítja, hogy 
az, a ki a kilenczedik zászlóalj zászlaját kezébe ragadta s a 
harmadik zászlóaljat átvezeté a Tápió hídján, nem Földváry 
Károly, hanem Szikszai Lajos volt.1 Az itt tanúsított hősies-
ségével jutott a katonai érdemjelhez, melyet a komáromi 

1 Hegyesi Márton : lSb8-í9-diki harmadik zászlóalj története U0141. I.— 
E m ű b e n mindun ta l an ta lá lkozunk Szikszai nevével. I.. 74. 135, 140, 141, 167, 
218, 219, 243, 272, 273, 280. lapok. 
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várban sajátkezűleg tűzött mellére Görgei április 23-dikán. 
Ott volt április 6-dikán az isaszegi, 10-dikén a váczi, 19-dikén 
a nagysarlói csatákban, május 2-dikán Buda ostrománál, 
június 20-dikán Szereden, július 2-dikán Komárom előtt 
Ó-Szőny visszavételénél. Az utóbbi helyt volt utolsó fényes 
hadi tette annak a zászlóaljnak, a melynek hősiességét Kos-
suth oly szépen jutalmazta. Midőn t. i. az isaszegi csata után 
a tábor Gödöllőn át Vácz felé vonulva Kossuth, Görgei és 
az összes táborkar előtt elléptetett, így szólt Kossuth a har-
madik zászlóalj közeledtére: «Urak, a harmadik zászlóalj 
közeledik, le a kalappal», a mire Kossuth és a környezet 
levett kalappal szemlélte a hősök elvonulását. 

A zászlóalj elégetvén átlyukgatott, füstös zászlaját, lerakta 
fegyverét Világosnál s Szikszai Lajost az Olmützben állomáso-
zott császári ötvennegvedik morva ezredhez sorozták be köz-
legénynek, idegen ország zsoldosául a vitéz honvédszázadost. 

Kiszabadulván, szülőfalujába vonúlt, hol feleségül vette 
Kaáli Nagy Ágnest. Közpályára 1801-ben lép, a mikor a dió-
sadi járás alszolgabírájává választották. A politikai viszonyok 
változtával ott hagyván ez állását, 1862-ben ügyvédi oklevelet 
szerez s Zilahnak egyik legkeresettebb ügyvédje lesz. A Wesse-
lényi-család őt bízta meg az ál-Wesselényi (Balla) ellen foly-
tatott pörével, a mely országos hírre emelte. 1875-ben a 
zilahi választókerület országgyűlési képviselőjévé választotta. 
1881-ig képviselte ezt a kerületet, a mikor ott hagyta a poli-
tika mezejét, hol inkább a különféle bizottságokban való 
munkásságával szerzett érdemeket. Tisza Kálmán szabadelvű 
politikáját támogatta, a ki az alapos készültségű képviselő 
iránt kiváló elismeréssel is volt. A Szikszai tudományos érve-
lése döntött a vármegyei székhely kérdésében Zilah mellett. 

Ezzel a tényével lépett ismét irodájának aktái közé, a 
honnan a vármegye lelkesedése 1883 decz. 18-dikán szólította 
ki, közfelkiáltással alispánná választván. 1884 január 1-sején 
foglalta el állását, hogy ebben a kisebb körben világítson és 



SZIKSZAI. 5 6 5 

melegítsen értelmének és lelkesedésének sugaraival. Ez a nap 
forduló pont a vármegye életében. A mi ettől fogva itt tör-
ténik, mindenütt ott találjuk tervező szellemének, alkotó ere-
jének nyomait. A közgyűlési teremben találta meg igazi 
helyét, hol szavai szónoki ékességek nélkül is hatottak meg-
győző érveikkel. A vármegyében az első vasútnak, a szilágy-
ságinak, azután a zilah—deési összeköttetésnek létesítése, a 
vármegyei székház újjáépítése, a törvényszéki palota fölépí-
tése, 1893-ban vármegyénknek kulturális előhaladására tett 
ama lépése, a midőn a három százalékos törvényhatósági 
pótadó megszavazásával megelőzte az összes hazai törvény-
hatóságokat, azután a vármegyei közkórház emelése, mind-
ezek a Szikszai Lajos buzgólkodására vezethetők vissza. 
A szilágyvármegyei Wesselényi-Egyesület, a szilágyvármegyei 
Gazdasági-Egyesület érdekében szintén ő hatott buzdítólag, 
de ott találjuk minden közművelődési, jótékonysági, egyházi 
és iskolai mozgalomnál. 1889-ben királyi tanácsosi czímmel 
ruházták fel. 

0 dajkálta eszméjét a Wesselényi-szobornak és annak a 
Tuhutum-emléknek (Pogány-oltár), a mely utóbbi ma már a 
róla elnevezett Szikszai-parkban áll. 

Szikszai Lajos, mint író és tudós is, ismert nevet vívott 
ki. A tudonynyos irodalom művelői ismerték a szorgalmas 
gyűjtőt, a ki oklevelekből, régészeti tárgyakból, érmekből, 
pénzekből egy egész hatalmas gyűjteményt hagyott hátra. 
Oklevél-gyűjteményére megszámlálhatatlan helyen van mun-
kámban hivatkozás. 

Hadadi Báró Wesselényi Miklós Emléke czímű élet- és 
jellemrajzát — a melyet Szilágy vármegye közönségének Zi-
lahon 1883 szeptember hó 24-dikén a nagy Wesselényi arcz-
képének a leleplezése alkalmával tartott ünnepélyes közgyű-
lésében olvasott föl — Beöthy Zsolt is kiemelte, mint érde-
mes dolgozatot, abban az ünnepi beszédében, a melyet 
Wesselényi szobrának leleplező ünnepén tartott. 
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Apró közleményei, különösen családtörténeti vonatko-
zásúak. a Szilágyban jelentek meg. Nagybecsű dolgozatot 
olvasott föl Szilágy vármegye törvényhatósági bizottságának 
a magyar állam ezeréves fennállása emlékére Zilahon tartott 
ünneplő közgyűlésén. Ez a dolgozat egy hosszú élet gazdag 
tanulmányait tömöríti magában, a melyről méltán mondták 
a közgyűlés köszönő határozatában, hogy az kiváló törté-
nelmi becsű. 

1897 aug. 31-dikén halt meg. Mindnyájunk őszinte rész-
véte kisérte utolsó útján. A zilahi temetőben nyugszik, abban 
a földben, a melyért utolsó verejtéke is hullott.1 

Dr. Berger János emelte szobrát a vármegyei közkórház 
kertjében 1904nov. 6-dikán leplezték le. Arczképét előbb láttuk.2 

Sz i l a s i János, szakácsii nemes 1781-ben homagiális es-
küt tett. 

Sz i lágy i . Kisdobai Zylaghi Mihályt 1449 máj. 30-dikán 
ügyvédjének vallotta Nagydobai Mátyus István.3 Talán ugyan-
csak őt (Zvlagi Mihály) vallják ügyvédjöknek 1450 júl. 26-dikán 
Moni Imre, Moni Bálint, Moni Egyed, Moni János, Moni Já-
nosné Baksai Szabó Ilona, Vérvölgyi András, Deésházi Sebes-
tyén és Ferencz, Deésházi Máté, Menyői Barta fia, Albert meg 
leányai, az említett Deésházi Ferencz neje, Potentiana és 
Nagydobai Péterné Skolasztika.4 

Horogszegi Zylagi Mihály nándorfehérvári várkapitány 
(M. Zylagy filius condam L. Bernolth, de Horogzeg, capita-
neus castri Nandoralbensis) birtokot adományoz 1456-ban 
Alsó-Baksán néhai nagydobai Csete Pál fiának, Szilágyi Már-
tonnak,5 a kit be is iktattak.6 1460 febr. 11-dikén Kusalyi 

1 V. ö. Szilágyvármegyei Képes Naptár az 1894. évre, 28—39. 1. és Szilágy 
1897 évi 36. szám. — 2 E m ű I. k. 667. 1. — 3 Dl. Km. Prot. C. min. pag. 55. 
nr . 2. — 4 Dl. 36.391. Km. Prot . C. min. p. 114. nr. 1. — 5 Csánki, I. k. 577. 1., 
Gencsi-lt. nr. 71., Szgy — 6 Dl. 27,899. (Ez évi decz. 6-diki oklevél.) V. ö. 
Szikszai : Adalékok Szilágymegye történelméhez. A horogszegi Szilágyi-család bir-
toklása Szilágymegyében a XIV. és XV. században Szilágy, 1883. évf. 2. sz. 
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IIÓR : Szilágy vármegye monographiája, VI. 
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Jakcs Péter és társai tiltakoztak az ellen, hogy Horogzegi 
Szilágyi Mihálynak adományozza a király a középszolnoki 
Kadna castrumot.1 

Fraknói Vilmos szerint2 e Szilágyiak Bosnyákországból 
származnak a Garázda-nemzetségből, melynek ősi fészke Go-
rázda a Driva partján. A Garázda-Szilágyi czímer: lángokból 
kiemelkedő zerge. 

Szilágyi Bálint, Benedek és Ferencz 1466-ban a Károlyi-
Domahidy hatalmaskodási perben a Domahidy felperesek 
mellett eskütévő tanúk.3 1620 aug. 17-dikén is szerepel egy 
Szilágyi Bálint, a ki a mellett tanúskodik, hogy Ilosvai Genesi 
Bálint odaadta a genesi és szakácsii részeit Csűri Miklósnak.4 

1475 körül Szilágyi Pál kávási birtokos (jobbágyai két 
forint adót fizettek).5 Másik Zyladi Pál, 1549-ben, menyői 
egytelkes nemes, 25 dénárnyi adót fizetett.(! Talán más Szi-
lágyi Pál középszolnoki alispán 1591-ben.7 

1532-ben Ewsi Zylaghy György magára vévén a roko-
nainak terhét, Szentkirály és Vérvölgy középszolnokvár-
megyei birtokait tartozékaival együtt Zentkyrali Moldoway 
Antalnak adja el tizenkét forinton.8 

Kwssaly Zylagy Jakabot 1547-ben megidézték, mint szom-
szédot, a mikor beiktatták Paladinics Jánost Vicsa birtokba.9 

1552-ben is egy Zylagy Jakabot idéztek meg, mint szom-
szédot, a mikor beiktatták Zilahi Székely Jánost egy zilahi 
udvarházba.10 1714-ben III. Károly Szilágyi István, kusalyi 
esküdtnek meg Vásárhelyi György, kusalyi reform, lelkész-
nek adatja ki a középszolnokvármegyei Kusalyra vonatkozó 
összes leveleket megerősített átírásban.11 (A Kusalyiakról alább 
is lesz szó.) 

1 Dl. 36,392. Km. Prot . E. min . pag . 79. nr. 2. — 2 Mátyás király, Száza-
dok, 1890. évf. — 3 Gr. Károlyi-lt., II. k. 378. 1". — 4 Nagyv. Múz. Bit. más . — 
5 Csánki, I. 577. — 6 Dical. — " Tőrt. Tár. 1898. évf. 348. 1. — 8 Orsz. Lt. 
Km. conv. lad. 27. M. nr. 6. A ko lozsmonos to r i konvent egy lapnyi fogalmaz-
ványán , melyen több oklevél rövid foga lmazványa vagy kivonata o lvasható — 
9 ü . o. V. nr . 3. — 10 U. o. S. nr . 45. — 11 Szgy. 
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Zylagy Jakab Somlyó-Újlakra való ember 1548-ban Som-
lyói Báthori András szolgája, a kinek számára nemességet 
kérnek a királytól. A kérelemhez mellékelve a nemesi czímer 
rajza. (Sarkantyús magyar alak jobb kezében kard, a balban 
egy levágott török fej.) Báthori András aztán a krasznavár-
megyei Wylakon egy nemesi házhelylyel ajándékozza meg 
hűséges szolgáj át.1 

A krasznavármegyei Somlyó-Újlakon született Szilágyi 
Ferencz tanügyi és egyházi író 1702 okt. 4-dikén.2 Kolozs-
várt tanúit, a hol 1794-ben lelkész, 1797-ben a történelem, 
1821-ben a teologia tanára. Iskolai használatra írt művei közül 
Deák grammatikája (1814) válik ki. 1828 deez. 4-dikén halt 
meg. Fia Ferencz iskolai tanácsos és történetíró, a ki Kolozs-
várt született 1797 ápr. 14-dikén s Budapesten 1870 május 
20-dikán halt meg. Zilah történelméből (1870), Id. és i f j . báró 
Wesselényi Miklósról (1870) írt művei érdekelnek bennünket 
közelebbről; fia Sándor a nagynevű történettudós, a buda-
pesti m. kir. tudományegyetemi könyvtár igazgatója volt. 

1549-ben Zylagi(?) Miklós, mindszenti egytelkes nemest 
25 dénárnvi adóval rótták meg.3 

1004-ben Zylagy István és Pándi Ferencz lelei jószágát 
együttesen két rótt ház után négy forinttal adóztatták meg.4 

1069-ben valószínűleg másik Szilágyi Istvánnak vannak 
jobbágyai Ákoson, a kik márcz. 11-dikén elismerik, hogy Kis 
Ferencz öt ákosi jobbágyot váltott ki Szilágyi Istvánné Belé-
nyesi Judit, óvári lakostól." 

1608—12-diki oklevelekben Szilágysomlyói Szilágyi János 
fordul elő, mint kővári kapitány. Kisnemes család, nem a 
régi híres Szilágyi-család.6 1619-ben egy Szilágyi Jánosnak a 
felesége, Lónyai Eufrozina (?) plenipotentiát ad a birtokai 
megtarthatása érdekében.7 1626-ban özvegy Somlyai Szilágyi 

1 Szondi-lt S.-Újlakon. — 2 Pallas Nagy Lexikona, XV. köt. 693. lap. — 
Dical. — 4 ü . o. — 5 Szgy. 0 Gr. Lázár Miklós : Erdély főispánjai. 191. 1. 

7 Szgy. 
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Jánosné Lónyai Borbála (!) ad plenipotentiát Sennyey Sán-
dornak.1 

Somlyai Szilágyi, másként Lakatos Mihály 1741-ben 
krasznavármegyei assessor. Kétségkívül e Szilágyi-Lakatos-
család tagja az a Szilágyi L. András, a ki 1804—1827., meg 
L. Benjamin, a ki 1820-ban volt assessor Kraszna vármegyé-
ben. Itt különben 1804-ben egy Szilágyi Sámuel is assessor. 

Szilágyi Zsigmond 1741-ben somlyai elüljáró. 
József 1847—1848. somlyai polgár. 
1052 febr. 4-dikén Váradi Szilágyi János és neje, Majádi 

Klára elcserélik az ilosvai, hosszúmezői és lompérti birto-
kaikat Fancsikai Nagy Istvánnak és nejének, Szénás Annának 
a biharvármegyei Köbölkút és Fancsika részbirtokaival.2 

Az 1690—1745 közti években Szilágyiakkal sűrűn talál-
kozunk Ilosva környékén. Szilágyi András 1690 febr. 25-dikén 
egy másolt idézést nagyderzsidai erdő tárgyában,3 1700 ápr. 
20-dikán egy tanúvallatást Lónyai-féle széesi telkek tárgyában 
írt alá.4 1727 ápr. 18-dikán is talán ő szerepel, mint királyi 
előttemező egy rátoni telek elcserélésénél.5 1716 máj. 5-dikén 
Szilágyi Péter is királyi előttemező hídvégi háztelkek elzálo-
gosításánál." Szilágyi György és neje, Csögi Sára meg Szent-
györgyi Anna 1726-ban Gencsi Györgynek és utódainak engedik 
át az Ilosván, Hosszún*ezőn, Hídvégen, Derzsidán és Majádon 
netalán létező öröklési jogukat.7 Szilágyi Mihály 1738-ban 
krasznavármegyei szolgabíró.8 Szilágyi Zsigmond 1745 nov. OJ O <DJ O 

13-dikán tanú ilosvai részbirtok továbbzálogosításánál.9 

Szilágyi Ferencz tasnádszarvadi lakos, nemes ember 
jobbágyáról is szó került a Dabjonban 1732-ben végbe ment 
tanúvallatások alkalmából, a ki talán Dabjon környékbeli 
szomszédos vala a Fodor örökösöknek jobbágyával.10 

1 Szgy. — - Gencsi-lt. nr. 797; hit. más. és Szgy. — :í Gencsi-lt. nr. 160. 
4 U. o. nr. 948. — 5 U. o. nr. 77. — « U. o. n r 377 — 7 U. o. n r 741. 
s U. o. n r 122 — 9 U. o nr 480. — 10 Szgy 
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Szilágyi János zilahi tanácstag és polgártárs 1676-ban 
jelen volt. mikor Balog Andrásné krasznautczai János Deák-
nak egy pinczét telkestül, továbbá Borbély István egy telket 
ugyancsak János Deáknak s örököseinek adott el.1 

Szilágyi András 1780-ban zilahi választó polgár. 1781-ben 
Sz. B. András, Szilágyi Ferencz, György, K. Szilágyi István, Já-
nos, másik és harmadik János (?) meg V. Szilágyi János zilahi, 
kraszna-utczai, Márton, Miklós székely-utczai, András, Mihály, 
István tyúkól-utczai lakosok, András, János, M. János alszeg-
utczai gazdák. Szilágyi János 1810—1821. zilahi esküdt. 

Szilágyi B. Károly öreg honvéd Zilahon." 
1705-ben Szilágyi János, vérvölgyi nemest Újlakról és 

Márton, tasnádi nemest Közép-Szolnok vármegye lovas zsol-
dos állítására írta ki. 

1741-ben Báthori (de Báthor) Szilágyi István, Leiében 
Sz. János, Sámsonban szintén egy Sz. J., Zilahon Sz. György, 
-lános és István cívisek tettek homagiális esküt. 

1797-ben Szilágyi nevű családok tagjai Ákoson (Szilagyi 
L. Sándor), Böősházán, Deésházán, Domoszlón, Ér-Hatvan-
ban, Ér-Szentkirályt, Király-Daróczon, Kraszna-Mihályfalvánr 

Szeő-Demeteren és Tasnádon kisebb birtokosok, saját tel-
kükön lakó egyházi adómentes, saját telkükön, vagy másén 
lakó adózó, vagy pedig fegyverfogható nemesek, továbbá 
adózó szabad állapotú lakosok, János szeődemeteri urasági 
kulcsár, Sámuel tasnádi urasági udvarbíró. 

1805-ben Sándor, ákosi adómentes nemest lovasnak, 
György és István, érszentkirályi adózókat pedig gyalogosok-
nak vették föl, Mihály (50 éves), iljú János (28 éves) és id. 
János (40 éves), szeődemeteri adózó nemesek, Mihály, mo-
csolyai saját telkén lakó szabados. A szeődemeteri Mihályról 

1 Szgy. — - Ö vitte az evang. reform, t e m p l o m b a a középszolnokvár-
megyei fölkelt nemességnek 1797-ből való kék selyem zászlaját 1898 márcz . 
15-dikén a Zilahon élő t i zenhárom öreg honvéd élén. 
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megjegyezték, hogy meglehetős erőben van. Id. Jánost kivéve, 
a homagiális esküt tevők közt is szerepelnek valamennyien. 
Az a Mihály, kiről — mint mocsolyai adózó nemesről 
említve van, hogy homagiális esküt tett, valószínűleg egy 
személy az imént említett mocsolyai szabadossal. Kívülök 
Antal, tasnádi nemes meg Dániel, itj. Mihály, Péter, Miklós, 
József, Márton, Ferencz és István, kusalyi adózó nemesek is 
tettek homagiális esküt. 

1806-ban Szilágyi Istvánnénak egy lakott antiqua és 
három nova jobbágytelke volt Zoványban. 

1808-ban János, bagosi, István és Mihály, nagyfalusi és 
Sámuel, somlyai adózó nemesek gyalogosok. Talán ennek a 
Sámuelnek volt Bürgezden harmadfél antiqua és egy nova 
jobbágytelke. András szintén gyalogos Kraszna vármegyéből, 
de nincs neki sem köntöse, sem fegyvere, Ilosván egy adó-
mentes lakótelke és három antiqua jobbágytelke, Lompérton 
pedig három antiqua és egy nova jobbágytelke volt, tőle 
utóbbi helyen egy antiqua jobbágy telket zálogban bír Csomós 
(iáborné. Szilágyi Ferencznek és Kádár Istvánnak Varsolczon 
van fél adózó lakótelkök; őket is kiírta gyalogosoknak Kraszna 
v á r m e g y e , de nekik sincs sem köntösük, sem fegyverök. 
A Kraszna vármegyétől szintén gyalogosokul kiírt Sándor és 
József, krasznahorváti lakosoknak van még Kraszna-Horváton 
két antiqua és egy nova, ezenkívül Sándornak Paliczkán egy, 
Józsefnek Borzáson két antiqua jobbágytelkök. 

Szilágyi Péter 1809-ben a perecseni evang. reform, egy-
háznak kórust készíttetett. 

Ily nevű családok tagjai közül Kraszna- és Közép-Szol-
nok vármegyékben hivatalokat viseltek a már említetteken 
kívül a következők: 

Szilágyi Zsigmond 1770-ben krasznavármegyei királyi 
ember.1 

1 Bl fasc. QQ. nr. 4. 
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Szilágyi S. Antal egyike vala ama krasznavármegyei bir-
tokosoknak, a kik 1860-ban a Széchenyi özvegyéhez intézett 
részvétfeliratot aláírták.1 Valószínűleg ő az a Szilágyi Antal, 
ki 1861-ben krasznavármegyei törvényszéki ülnök. 

Szilágyi Sándor 1861-ben tiszteletbeli aljegyző, 1862-ben 
esküdt, 1869 1871. szolgabíró (1870 előtt helyettes) Kraszna 
vármegyében. 

Szilágyi János 1841-ben középszolnoki esküdt, 1848-ban 
zilah városi képviselő. 

Evang. reform, papok. Szilágyi István 1713-ban Magyar-
Keczelben, meghalt Egrespatakon, András 1715-ben Krasznán, 
a honnan Felső-Bányára ment, János 1722-ben Magyar-Valkón, 
a ki ugyancsak Egrespatakon halt meg, György, a ki 1752-ben 
egyházmegyéjében székbeli bíró, Nagy-Dobán, János e század 
közepén szintén itt (itt is van eltemetve), István 1754—1762. 
Bagoson, később (Kr.)-Horváton, majd 1776 1786. Varsolczon, 
egy István 1798 1816. Tasnádon, Mihály 1849—1878. Kraszna-
Horváton, 1878 1886. Panitban, Károly 1858—1871. Mocso-
lyán, 1871-ben halt meg, Márton 1860 1883. Bürgezden, János 
jelenleg Lecsméren. 

Szilágyszegi. 1329-ben Zylagzeghi Jakab fiai: Péter és 
Bálint meg Szilágyszegi Miklós fia, István megveszik Körösi 
Gáltól a zonukvármegyei Bőnye birtok egy részét.2 1367 jún. 
14-dikén a kolozsmonostori konvent jelenti Miklós erdélyi 
vajdának, hogy megidézte Péter fiait: Jánost és Istvánt, a kik 
ellentmondottak, a mikor Lajos király rendeletére Miklós 
tinini püspököt be akarták iktatni a Zyl-nemzetség dobokai, 
Szent-Márton nevű helyben levő birtokaiba és Makó birtokba.3 

Zylagzegi István fia, Balázs, Zilogzegi Dezső fia, Tamás, 
mint tanúk, 1388-ban bizonyítják, hogy négy birtok (Mutos, 
Szélszeg, Goroszló és Turbucza) Aranyos várához tartozik.4 

1 Pesti Hírnök, 1860. évi 60. szám. — 2 Zichy-Okt., V. 319. — 3 Tört. 
Túr. 1896. évf. 122—123. 1 — 4 Wl. 
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Zylagzeghi Pál tanúnak van kijelölve, a mikor 1412-ben 
beiktatják Kusalyi Jakcs Istvánt, Jánost, Dénest, Györgyöt és 
Lászlót Erked birtokába.1 

Szilágyszegi Domokos és Pál 1414-ben szerepelnek egy 
határvillongási perben, mint eskütevő tanúk.2 

Zylagzegi László fia János, Imre fia Mihály, Pál fia 
Péter, Balázs unokája, Pál fia János azok között voltak, a 
kik pert folytattak Szilágyszeg birtokért, de 1437 jan. 21-dikén 
megszüntették.3 

1440 júl. 26-dikán a nádor meghagyja a kolozsmonostori 
konventnek, hogy Zylagzegi István unokája, Balázs fia, István 
Szilágyszeg, Bőnye és Hadaháza birtokainak negyedrészébe 
iktassa be Sándorházi Tamást, Balázst és Jánost, kiket az 
jogosan megillet.4 

1441 szept. 3-dikán Zylaghzeghi Pál fia, János Sándor-
házi Antal oltalmába ajánlja birtokait.5 

1444 júl. 11-dikén néhai Zylagzegi Jakab fia Bálint 
középszolnoki Szilágy-Szeg birtoka egyharmadába be akarják 
iktatni Balázs fiát Barlát, Antalt, más néven Gibártot, Menyői 
János fiát Pált és Menyői Csögi (Cheg) Demeterné Orsolyát, 
annak törvényes leszármazóit, de Szilágyszegi László a maga 
és Imre fia Mihály, Péter fia Pál, János fia Pál, Domonkos 
leánya Bereczkné Dorotiva meg Gede leánya Papfalvi Burján 
Istvánné Veronika nevében ellentmond.6 Második Zilaghzeghy 
(Zylagzegy, Zilagzegy) Bálintnak 1543-ban, 1549-ben és 1554-ben 
szilágyszegi jobbágyai egy-egy kapu után adóztak.7 Nemes Zilag-
zegi Bálint egyike vala azoknak, a kik hatalmaskodtak Nyir-
moni Kovács Antal nyirmoni birtokán és a kiket azért Kovács 
1545-ben megintetett.8 A kolozsmonostori konventnek 1446 
júl. 11-dikén kelt meghatalmazó levele szerint a Zylaghzeghi 

1 Wl. — 2 Gr. Károlyi-lt. II. k. 14. 1. — a Dl. 27.867. — 4 Dl. 27.876. — 
5 Dl. Km. Prot . AB min. pag. 79. nr. 3 — 6 Dl. 27.652. — " Dical. — 8 Lelesz, 
Act. an. 1545. nr. 23. 
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Briccius neje Dorottya, Zylaghzeghi Lászlóné Anna, a ki 
István leánya,1 ügyvédeket vallanak, ezek: Zylaghzegi Briccius2 

és Mihály, Werwewlgi Balázs íia András, Menyewi Gáspár íia 
Benedek, Sarmasági András, Moni János és Imre, Chegei 
László s másik László, Deshazai Esse Pál, Menyewi Gebarth 
Antal. Sándorházi Lukács. Zylaghzeghi Mihályt ügyvédjük-
nek vallották ez évi aug. 14-dikén Moni Imre meg Deésházi 
Ferencz és Sebestyén,3 1449 jan. 2-dikán (Zylagzegi Mihályt) 
Sándorházi Balázs,4 Zylagzeghi Mihályt és Benedeket ez évi 
máj. 30-dikán Menyői Pálné Ilona és Menyői Benedek,5 aug. 
21-dikén Zilagzegi Imre íia Mihály, a Pál fia János, Vérvölgyi 
(Werwewlgi) Balázs íia András, továbbá W. Bereczk, s a Pál 
fia Domokos egymást s másokat,6 Zylagzeghi Imre fiát, Mihályt, 
1450 január 12-dikén Vérvölgyi Dénes és János,7 Zylagzegi 
Mihályt ez évi január 27 29. között Menyői Bálint és Keresz-
túri György,8 márczius 3-dikán Sándorházi Balázs,9 július 
17-dikén Keresztúri Mike Balázs, Révész Imre, Kónya Már-
ton, Mindszenti Pelbárt, Menyői Bálint és neje, Haraklányi 
Árva Katalin, Kisdobai Kún Fülöp és neje. Keresztúri Erzsé-
bet, Keresztúri Gergely és fia. Bálint és Benedek, Keresz-
túri Tamás és István, özv. Nagydobai Rátonné Keresztúri 
Orsolya, Keresztúri Kónya Miklósné Fürményesi Kyche Do-
rottya,10 júl. 26-dikán Szentkirályi Imre és neje, Szentkirályi 
Moldvai Erzsébet, Szentkirályi Demeter és neje, Szentkirályi 
Katalin, Szentkirályi András és Kisdobai Antalné Sándorházi 
Agata,11 1459 okt. 4-dikén Zylagzegi Mihály vall ügyvédeket,12 

1461 márcz. 23-dikán ismét Zylagzegi Mihályt vallotta ügy-
védjének Kusalyi Jakcs Péter.13 október 12-dikén Zvlagyzegi 

1 Dl. Km. Pr . C. min. pag. 62. nr . 4. Oklevél töredék és u. o. p 16. n r . 3. — 
2 Kihúzva. — 3 Dl. Km. Prot . C. min. p. 20. nr . 1. — 4 U. o. p. 47. nr. 1. — 
5 U. o. pag. 55. nr . 1. — 0 U. o. pag. 62. nr . 3. — 7 Dl. 36.391. Km. Prot . C. 
min. p. 102. nr. 2. — 8 ü . o. p. 103. nr . 2. — 9 ü . o. p. 105. nr. 7. — 1 0 U. o. 
112. nr. 1. et 2. — 11 ü . o p. 114. nr . 2. — 1 2 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min . 
p 61. nr. 2. — 1 3 U. o. p. 102. o. nr . 4. 
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Mihályt Kusalyi Jakcs Péter, Nagydobai Porkoláb Miklós, 
Nagydobai Csízér Gál, Sándorházi Miklós, Szarvadi Balázs, 
Vérvölgyi Anthos Péter, Sándorházi Bertalan és Nagydobai 
Csízéi' Gergely,1 1469 aug. 26-dikán Sándorházi Bertalan, 
Deésházi Pál és Kelemen meg utóbbi neje, Dorottya, Szilágy-
szegi János és leánya, Zsófia, Menyői Gebard Demeter meg 
Deésházi István,2 1470-ben Kisdobai Kakas Máté, Kisdobai 
Sándor fia András, Baksai Barla és Nagydobai Gergely deák,;í 

másik Zilagizegi Mihályt 1584 nov. 6-dikán tanúnak jelölte ki 
Báthori Zsigmond, a mikor meghagyta, hogy iktassák be 
Zsombori Lászlót egy böősházi birtokrészbe.4 

Zylagzegi János 1450-ben ügyvédeket vall (Moni Já-
nost stb.).5 1469 aug. 26-dikán Zylaghzegi János és leánya 
Zsófia, Sándorházi Bertalan, Deésházi Pál és Kelemen meg 
utóbbinak neje Dorottya, Menyői Gebard Demeter és Deés-
házi István kölcsönösen egymást, továbbá: Sándorházi Tolvaj 
Miklóst, Lelei Kaplyan Miklóst, Lelei Mayos Mártont, Selendi 
Antalt, Dobai Csízér Gált, Szakácsi Istvánt, Akosi Antall, Péter-
fal vai Suppán Gergelyt, Szirmai Tónit és(?) Mátyást, Csatóházi 
Csató Gergelyt, Újnémeti Albertet meg Szilágyszegi Mihályt.6 

Lelei Zylaghzegy János 1533-ban elzálogosítja a csögi birtok-
részét 206 forinton Kispataki Csögi Máténak és Gergelynek 
meg anyjuknak, özv. Gsögi Ferenczné Dorottyának oly föl-
tétellel, hogy bármikor visszaválthassa.7 Zylagzeg}v János 
szilágyszegi jobbágyait 1549-ben két, 1554-ben (Zilagzegy 
János) egy kapu után adóztatták meg.8 1550-ben (Zvlaghzeghy 
János) azok között volt, a kiket, mint szomszédokat Sám-
son birtokba összehívtak, a mely alkalommal megjárták a 
néhai Sámsoni Gergely és Mihály itteni birtokrészét és át-

1 Dl. 36.381. Km. Prot . E. min. p. 138. nr . 1. — 2 Dl. 36.393. Km Prot. 
F. min. p. 134. nr. 1. — 3 Dl. 36.394. Km. Prot . G. p. 42. nr. 1. — * Orsz. Lt. 
Km. conv. lad. 27. S. nr. 67. — 5 Dl. 36.391. Km. P r o t C. pag. 109. nr. 3. a 
bejegyzés csonka. — 6 Dl. 36.393. Km. Prot F min pag 134. nr . 1. — 7 Orsz. 
Lt Km conv. lad 26. C. nr. 5. — 8 Dical. 
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adták Bőnyei Mátyás felperesnek.1 1555-ben (Zylaghzeghi 
Jánost) mint szomszédot idézték meg, a mikor be akarták 
iktatni Székely Lázárt és Kristófot Nagv-Mon birtokba.2 

1560-ban egyike (Zylagyzeghy János) vala azon fogott bírák-
nak, a kik Valkai Miklós és Báthori György között ítélkez-
nek.3 1570-ben már a Zylagzegy János özvegyének szilágy-
szegi jobbágyai adóztak (egy kapu után).4 

Zylagzegi Antal deákot 1459 decz. 14-dikén ügyvédjének 
vallja Kusalyi Jakcsi Péter.5 

1470 aug. 22(?)-dikén Szilágyszegi Márton, Szilágyszegi 
Hodosi Mihály, özv. Valkai Ozsvátné Erzsébet, Deésházi Má-
tyásné Dorottya, Deésházi Kelemenné Dorottya és Szilágy-
szegi Hodosi Lászlóné Zsófia kölcsönösen ügyvédeknek vall-
ják egymást, továbbá másokat is.6 

1470 aug. 22-dikén Szilágyszegi Mátyásné Dorottya meg-
vette Valkai Ozsvátné bőnyei és szilágyszegi részbirtokait.7 

._/ O J o 

1480 és 1596 közt a családnak Pál nevű tagjai szerepel-
tek különösen. 

Zylagzegi Pál deák meg Szilágyszegi Bereczk fiai: Péter, 
Mátyás és Mihály, továbbá özv. Szilágyszegi Antal deákné 
Erzsébet azok között vannak, a kiket 1480 április 8(?) előtt 
bepereltek Bőnyei Tamás, László és János egy bőnyei birtok-
részre vonatkozó iratokért.8 1488 márczius 13-dikán Mátyás 
király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy Zvlag-
zeghi Pált, feleségének, Annának, az Adi Márton leányának, 
Lele és Baxa birtokaiba, mely őt zálogjogon megilleti, vezesse 
be.9 1490-ben nemes Z. Pál és Deésházi Kelemen tiltakoznak 
Geréb László, erdélyi püspök ellen Csög részbirtok elfogla-
lása miatt.10 1492 jún. 12-dikén II. Ulászló perújítást enged 

1 Orsz. Lt. Krá. conv. lad. 26. B. nr. 54. - 2 ü . o. lad. 27. S. nr. 20. -
3 GKG. A. fasc. II. — 4 Dical. — 5 Dl. 36 392 Km. Prot. E. min. p. 67. nr. 2. — 
6 Dl. 36.394. Km. Prot . G. p. 38. nr . 2. - 7 U. o. p. 38. nr . 1. — 8 Dl. 36.395. 
Km. Prot . I p. 8. nr. 1. — 9 Dl. 27.957. és Dl. 27.977. (1492. évi adat). — 10 Le-
lesz, Prot . 2. fol 32. an. 1490. 
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azon perben, a mely Zylaghzeghi Pál meg Bideskúti László, 
Miklós és Mihály testvérek között foly Szilágyszeg birtokért 
és Hadaháza praediumért és meghagyja a kolozsmonostori 
konventnek, hogy idézze meg az alperesekel. (Nem bizonyos, 
melyik fél az alperes.) Ez évi okt. 3-dikán a konvent megidézi 
Szilágyszegi ellen a Bideskúti-testvéreket.1 Ulászló király 1494 
május 13-dikán maga elé idézteti Pált, a ki jogtalanul elfog-
lalta a Bideskútiak hadaházi birtokát.2 1493 aug. 30-dikán 
Zylaghzegi Pál visszabocsátja Hadad birtokot, melyet néhai 
Kusalyi Jakcsi Pétertől bír zálogban, e Péter fiának, Ferencz-
nek, miután ez lefizette a zálogösszeget,3 Pálnak ugyanekkor 
Kusalyi Jakcsi Ferencz Varsolcz birtok felét,4 1494 május 
5-dikén Csehii Vajda István Fürményes birtokát vallja örökbe.5 

1495 április 29-dikén Rátoni Bertalan utódai Zylaghzegi Pál, 
Gergen vár ispánjának (comes castri Gergen) vallják örökbe 
Szilágyszeg birtokukat.6 1500-ban Zilagzegi Pál ellen, a ki 
meg akarja venni Kávási Császár Antal leányaitól a kávási 
részbirtokot, meg e leányok ellen, a kik azt örökre el akarják 
adni, tiltakozik Kávási Balázs.7 Pál zálogban bírja Hídalmási 
Kántor Pál, Márton és Balázs romlotti, kékesi és nyárlói bir-
tokát. 1507 nov. 8-dikán Zsombori Péter megígéri fiainak, 
hogy visszaszerzi számukra a nevezett birtokokat.8 Ferdinánd 
király előtt 1549-ben megjelen Zsófia, Nagydobai Spátzay 
Menyhértné, Bernát leánya, Zvlaghzegy Pál unokája, és elő-
adja, hogy fenti nagyatyjának Zvlaghzeg és Menyő közép-
szolnoki birtokaiból, melyek fenti Zilaghzegy Pál, ifjabb Pál 
és Mihály fiainak9 kezén vannak, a leánynegyedet illető részt 

I Dl. 36.398. Km. Prot. M. min. p. 85. nr. 2. — 2 A kolozsmonostor i kon-
vent ez évi okt. 3-dikán idézte Pált a király elé. {Tört. Tár, 1897. évf. 512. és 
733. 1. — 3 Dl. 36.398. Km. Prot. M. min. p. 150. nr. 1 — 4 U. o. p. 48. nr. 1. — 
5 ü . o. p. 177. nr. 1. — « Dl. 36.398. Km. Prot. M. min. p. 239. nr. 1. — 7 Le-
lesz, Prot. Parvi folio 131. — 8 Dl. 36.405. Michael p. 267. nr. 1. 

II Zvlaghzegy Pál I. 
Bernát II. Pál Mihály 
Zsófia 

Nagydobai Spátzay Menyhért 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monographiája. VI. 3 / 
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ki akarja venni. Meghagyta a király a kolozsmonostori kon-
ventnek, hogy járjon el ebben az ügyben, a konvent jelentést 
is tett, hogy értesítették az illetőket.1 1554-ben Pál szilágy-
szegi jobbágyai négy, menyői jobbágyai egy kapu után fizet-
tek adót,2 míg a lelei jobbágyai egy kapuszámnyi adói sem 
tudtak fizetni.3 Zylagzeghy Pál egyike vala azoknak, kiknek 
1569 márcz. 19-dikén meghagyta János Zsigmond, hogy Gyulafi 
Lászlót iktassák be Cseh város és vára, Széplak. Nagy-Go-
roszló, Ardó stb. birtokokba, meg az udvarhelyi, nagyszegi, 
köődi stb. rész jószágokba.4 1570-ben szilágyszegi jobbágyait 
két, a leleieket fél kapuszámnyi adóval rótták meg.5 Közép-
szolnokvármegyei Győrtelek és Lele birtokain hatalmaskod-
tak Gyulafi László emberei,6 majd Szilágy-Szegen az ő birto-
kára mentek, hatalmaskodtak és 300 frt kárt okoztak. Ezért 
Báthori Kristóf 1577 ápr. 10-dikén megparancsolja Közép-
Szolnok vármegyének, hogy Gyulafit idézze elébe.7 Lelei Sz. 
Pál (P. Zilagyzegh de Lele) 1578-ban előfordul a Bodoló bir-
tokáért Haraklányi László ellen perlekedők közt.8 1588 máj. 
18-dikán (Lelei Zilagizeghi Pált) tanúnak jelölte ki Báthori Zs. 
fejedelem, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Fajdasi Hor-
vát Gábort és nejét, Zetheni Németi Zsófiát Peér, Ete, Szeő-
demeter, Csány és Szopor birtokokba.9 1589-től Közép-Szolnok 
vármegyében alispán.10 1592 június 2-dikán (Zylagzeghy Pál 
lelei. Közép-Szolnok vármegyének viceispánja) fiával Zvlag-
zegv Mihályival együtt másfél száz forintot kért Borbély 
Gáspártól és Györgytől, továbbá Désházy János, menyői 
lakosoktól. Menyőben levő jószágukat kötik le.11 1594-ben1'2 

is alispán. Újra tanúnak (Lelei Zylagyzeghi Pált) jelölte ki 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr . 48. — 2 Dical. — a U. o — 4 GKG. 
A. fasc. I. III. — 5 Dical. — G GKG. A. fasc. II. 7 U. o — 8 Szgy. — 9 Orsz 
Lt. Km conv. 34. E. nr. 15. — 1 0 Szgy. és Nagyv. Múz. Bit. — 11 Orsz. Lt. Km. 
conv. fasc. S. nr . 53., 27. fiók. — 1 2 Nagyv. Múz. Bit. és Orsz. Lt. Km. conv. 
lad 27. V. nr. 20. — 1591-ben is lelei lakos s al ispán. (U. o lad. 26., fasc. 1). 
nr. 46.) 
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Zsigmond fejedelem, a mikor 1596 május 28-dikán beleegye-
zett abba, hogy beiktassák Pesti Nagy Albertet Újfalu birtokba 
és tizenhat inói jobbágytelekbe. Fenti Pál jelen is volt a be-
iktatásnál.1 

Zylaghzegi Gergely 1482-ben szerepel a Károlyi Lanez 
László és Erdődi Drágfi Bertalan közötti perben; részt vett 
a Drágfi Bertalannak Károlyi Lanez László ellen elkövetett 
hatalmaskodásaiban.2 Mint királyi ember van jelen, a mikor 
a kolozsmonostori konvent 1492 okt. 3-dikán megidézi Pál 
ellen a Bideskúthi-testvéreket.3 

1495 okt. 16-dikán Zylaghzegi Péternek örökbe vallja Tőkés 
Miklós a haraklányi, lelei, sándorházi és borzási birtokait.4 

1519-ben Zilagzeghi Bernát (egr.) és az esztergomi érsek-
ség jövedelmeinek kezelője, Deésházi István kérvényt adnak 
be Csög birtokról szóló oklevelek kiadása tárgyában.5 

1546-ban neines Ziladjzegi László, Dohai Pál és Menyői 
Bamocsa Imre és Lőrincz megintik: 1. Török Pált, Miklóst, 
Jánost, Györgyöt és Dénest, Kun más néven Antos Pált és 
Mihályt, Lőrincz Benedeket és Albertet, Gál Illést meg Simon 
Mihályt nagymoni puszta jobbágytelkek visszabocsátására; 
2. Nagydobai Csízér Lőrinczné Zsófiát, Csögi Antalné Kata-
lint, néhai Bíró Balázs leányát. Borbálát, özv. Németh Jakabné 
Ágnest, Ördög Ferenczet •és Mihályt meg özv. Haraklányi 
Antal Orbánné Potentianat néhai Barta Albert vagv Pál ke-
resztúri részbirtokának visszabocsátására.6 

1572 nov. 2-dikán özv. Benedekfalvi Vajda Gáspárné 
Zilagzegy Eufrozina s a rokonság ellentmondott, a mikor 
Bátóti Gvulafi Lászlót be akarták iktatni a Bélteki Drágfi o 
Gáspár magvaszakadtával S. Báthori Istvántól neki adomá-
nyozott Benedekfalva birtokába.7 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 38. — 2 Gr. Károlyi-lt., II. k. 506. 1. — 
« Dl. 36.398. Km. Prot . M. min. p. 85. nr . 2. — 4 Dl. 36.398. Km. Prot . M. min. 
p. 237. nr. 2. — 5 Lelesz, Act. an. 1519. nr. 7. — 6 ü . o 1546. fasc. 1. nr. 33. — 
7 GKG. A. fasc. I. III 

3 7 * 
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Lelei Zilagyzegy (Zilagjzegy, W. de Zilagyzegh) Farkas 
1589-ben,1 1590-ben,2 1591-ben3 s 1594-ben4 (Zilagyzegi Zi-
lagyzegi Farkas) Közép-Szolnok vármegye egyik szolgabírája,5 

a kit (Zilagzeghy Farkas) megidéztek mint szomszédot, mikor — 
mint az imént is láttuk — a fejedelem 1596 máj. 28-diki bele-
egyezése alapján beiktatták Pesti Nagy Albertet Újfalu birtokba 
és tizenhat inói jobbágytelekbe.6 E Zilagzegi Farkas 1589-ben 
mint tanú volt jelen, mikor Wesselényi Ferencz öt zsákfalvi 
jobbágya árában száz forintot fizetett Zilahi György deáknak, 
a Zilahi János árvája részére." 

1605-ben özv. Zilagzegy Farkasné és öt társa részéről 
másfél telket adóztattak meg Ippon.8 

Szi l i . Mint Szirmai írja: a Szik nemzetség bírta volt 
régebben a Szopory-család után Felső-Szoprot.9 

S z i l v á s i . Zylwasi István leányáról, kinek férje Péter, 
kerül szó 1459 július 11-dikén, mikor Kémeri Klára apjának, 
Tamásnak kémeri, dohi, somosi és domoszlói birtokait zálo-
gul kapja hozománya fejében apja testvéreitől: Pétertől és 
Dávidtól.10 

Szilvási Péter s neje Klára 1469 aug. 27-dikén Keresz-
thuri Györgyöt, Zarwadi Tamás deákot, Chathó Antalt (Var-
solczi), stb.;11 Zylwasi Pétert 1470-ben Kisdobai Kakas Máté, 
Kisdobai Sándor íia, András, Baksai Barla és Nagydobai 
Gergely deák ügyvédjeiknek vallják.12 

Ily nevű család 1488-ban és 1504-ben Varsolczon rész-
birtokos. 

Szilvasi András 1639-ben Doboka vármegyében szolga-
bíró.14 

1 Júl . 16. Nagyv. Múz. Bit. egyk. más. és Szgy. — 2 Wl. 1592. évszám-
nál. — 3 GKG. C. fasc. XIX. — 4 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. V. nr. 20. — 
5 U. o. A. fasc. I. III. — 6 U. o. lad. 34. E. nr. 38. — 7 Szgy. — 8 Dical. 
9 Sz i rma i : Szatmár, 1810; II. 152. 1. — 1 0 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 55. 
nr. 3. — 1 1 Dl 36.393. F. min . pag. 134 nr. 2. — 1 2 Dl. 36.394. Km. Prot. G. 
p. 42. nr. 1. — 1 3 Csánki, I. 577. és 589. — 1 4 Szgy. 
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1768-ban L. Bánfi Farkas és Bagosi Erzsébet leányai: 
Vargyasi Dániel Gábor felesége Krisztina, gr. Bethlen Ádámné 
Zsuzsánna és Patai Szilvási Jánosné Erzsébet per útján leány-
negyedet kapnak testvéreiktől: Farkastól, Mihálytól és György-
től Valkó, Valkóvára, Nagyfalu, Váralja, F.- és A.-Jaáz, Bagoly-
falu, Fűzes, Új-Vágás, Oláh- és Magyar-Valkó, A.- és F.-Gyü-
mölcsénes, Elyüs, Detrehem, Halmosd, Bucsum, Felső- és 
Alsó-Kaznacs, Zovány, Révpataka, Vajkfalva, Boronamező, 
Bogdánháza, Ballaháza, Tótfalu, Szék, Túsza, Paptelke, Bóján, 
Csízér, Felső- és Alsó-Bán, F.- és A.-Perje, Hosszúaszó, Som-
lyó, Kárásztelek, Bagos, Máron, Goroszló s más birtokokból.1 

Szilvási Márton és Szilvási K. István szilágycsehi evang. 
reform, papok voltak; működésök ideje a XVII. századra 
tehető. 

Szint í i i . 1543-ban Zynthay János szoldobágyi jobbágyai 
egy kapu után fizettek adót.2 

1577-ben Zynthai Boldizsár meginti Sinka Jánost két 
ilosvai jobbágytelek és tartozékaik kibocsátására, jóllehet 
azok örökre idegenítvék el.3 Kraszna vármegye 1578-ban hoz 
e perben határozatot.4 

Szintai Anna, Ilosvai Nagy Balázs özvegye, 1633. L. Kidéi. 
Szintai N. 1797-ben szijágycsehi ref. oskolamester. 
S z i n y e i Borbála 1675-ben Fái István neje.5 

Sz ipo ly . Zypol János azok között volt, a kiket 1449 
jún. 13-dikán Deésházi Eze Jakab eltiltott a deésházi birtok-
részének használatától.6 

Szipoly János, vérvölgyi nemest Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 1741-ben meg 1781-
ben Vérvölgyről ismét egy-egy János, utóbbi alkalommal, 
mint adózó nemes, tett homagialis esküt. 

1 Bl. fasc. LL. nr. 10. — 2 Dical. — 3 Gencsi-lt. nr. 838. — 4 ü . o. 
nr . 839. — 5 Orsz. Lt. ügyvédek utáni i ratok 29—105. — fi Dl. Km. Prot C. min . 
p . 57. nr. 2. 
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Szipolly Bálint 1791-ben középszolnoki assessor. 
1797-ben Szipolj István és János vérvölgyi saját telkü-

kön lakó adózó. Bálint saját telkén lakó egyházi adómentes 
nemesek, talán az utóbbi (Szipoly Bálint) nyírmoni főbb 
birtokos. 1805-ben Szipolly Jánost Vérvölgyről gyalogosnak 
vették föl az adózó, Szipoly Bálintot lovasnak a nagymoni 
adómentes nemesek névsorába. 

Elek 1830 és 1847 közt alügyész, 1834 és 1845 közt esküdt, 
1847-ben táblabíró Közép-Szolnok vármegyében. 

S z i r m a i . Zyrmai Kristófot ügyvédjüknek vallják 1459 
okt. 8-dikán Ippi László,1 1400 júl. 23-dikán Horváti Peres 
Tamás, Récsei Gergely, Rátoni Mihály és Albert meg Keczeli 
Szele Márton, László és Balázs;2 Mátét 1469 máj. 29-dikén 
Kusalyi (Jakcsi) György,3 Fórist(?) és Mátyást 1469 augusztus 
26-dikán Sándorházi Bertalan, Deésházi Pál és Kelemen meg 
utóbbi neje, Dorottya, Szilágyszegi János és leánya, Zsófia; 
Menyői Gebard Demeter meg Deésházi István.4 

István, szakácsii nemes 1781-ben homagialis esküt tett. 
István és László 1797-ben szakácsii saját telkükön lakó, egy-
házi adómentes nemesek. Lászlót, Pált és Mártont gyalogo-
soknak, Istvánt lovasnak vették föl a szakácsii fegyverfogható 
adómentes nemesek 1805-diki névsorába. 

S z o b o s z l a i 5 József jelen volt 1709-ben egy tasnádi telek 
eladásánál. István civis Zilahon 1741-ben homagialis esküt 
tett. — Mihály 1797-ben érszentkirályi saját telkén lakó adó-
mentes nemes. 

Szodora i . Bírtak: Balázsházán, Kesziben és Szodorón 
(1475, 1499).6 

1450-ben Szodorai Sebestyén és Kálmán, továbbá Szo-
dorai Gergely fia András, mint tanúk szerepeltek, a mikor 

1 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 62. a. nr . 1. — 2 U. o. p. 95. nr. 1 
3 Dl. 36.394. Km. Prot . G. min. p. 23. nr. 1. — 4 Dl. 36.393. Km. Prot . F. mim 
p. 134. nr. 1. — 5 Talán egv a Szoboszlai Vas családdal . — 6 Csánki, I. 517. 
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Szolnok vármegye tisztikara Csaholyi János és atyafiainak 
Tasnád-Szántón elkövetett erőszakoskodása ügyében Kénén 
nyomozást tart.1 

Zwdoroi Ferenczet 1460 jan. 2-dikán,2 meg 1461 márcz. 
23-dikán ügyvédjének vallotta Kusalyi Jakcsi Péter.3 Második 
Ferencz 1688 deczember 28-dikán aláírt egy szerződést, 
a melyben Király Istvánné elad egy ilosvai szőlőt örök áron 
Adoni Szabó Jánosnak.4 Harmadik 1778 szept. 18-dikán egy 
nyomozó levelet írt alá, Derzsidáról elszökött jobbágyok tár-
gyában.5 

Az 1475 körüli adólajstromokban Zadoray András, tas-
nádbalázsházi, szodorai, Zudoray János keszii, tövisedi, szo-
dorai (Codoray) jobbágyai voltak fölvéve.6 

1471-ben Zodorai Ambrus jelen volt mint tanú, a mikor 
Becski (Becsk) Péterné Katalint Mindszent birtokába iktatták.7 

Ugyanekkor Zodorai János is jelen volt.8 Minden bizony-
nyal második nemes Zodoroi János hajtatta Szodoróra 1543-
ban Dengelegi János tövisedi jobbágyainak összes barmait 
és csak egyezség alapján akarta kibocsátani, a miért Denge-
legi megintette.9 Az ő (Zodoray) szodorói jobbágyait ekkor 
egy kapu után adóztatták meg.10 Ő és Tamás (egr.) megintették 
özv. Nagy Albertné Erzsébetet, özv. Sarolyáni Márton Ta-
másné Juliánnát, Varsolczi Jánost, Berei Csögi Ferenczné Berei 
Magdolnát és Berei Gerbed Györgyné Berei Juliánnát, a kik 
jogtalanul bírták néhai Szodorói Máté Szodoró és Keszi rész-
birtokait. 

S z o d o r ó i M á t é 1 1 

M a g d o l n a E l e n a 
— Varsolczi Literátus György — Berey László 

J á n o s M a g d o l n a J u l i á n n á 
1547 — Berei Chegi Ferencz — Berei Gerbed Györgv 

1547 1547 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 102. e. nr . 3. — 
9 U. o. p. 102. o. nr. 4. — * Genesi lt. nr . 837. — 5 ü . o. nr . 435. — 6 E m ű 
I. k. 177. s köv. 1. — 7 Nemz. Múz. Becski-lt. — 8 U. o. — 9 Lelesz, Act. an. 
1543. nr . 34. — 1 0 Dical. — 1 1 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 3. nr . 44. 
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/odorai János, szodorói egytelkes nemest 1549-ben 25 
dénárnyi adóval rótták meg.1 Ot (Zodoroi) tanúnak jelölte ki 
Ferdinánd király, a mikor 1550 január 20-dikán meghagyta, 
hogy iktassák be a Szénásokat több, biliar-, kraszna- és 
középszolnokvármegyei birtok- és részbirtokba.2 1584-ben 
(talán ismét másik) János szakácsii nemes jelen volt, mikor 
Csűry Istvánt és Gencsi Jánoát szakácsii jószágukba akarták 
beiktatni.3 Az 1038-ban feltűnő Szodoray János veje Hatvani 
Jánosnak.4 1651 márcz. 23-dikán Szodoray Jánosné Hatvani 
Katalin érhatvani jobbágyai kezességet vállalnak egy hatvani 
jobbágyért.5 Ilosvai Szodorai János Kraszna vármegye egyik 
szolgabírája, neje Dobai (Bangha) Zsuzsánna 1643-ban kapja 
Ilosvát, Lompértot és Hosszúmezőt.6 Kétségkívül ő írt alá 
1645 június 7-dikén egy szerződést ilosvai szőlő elzálogosí-
tásáról.7 

Zudoroi László mint tanú volt jelen 1499-ben, a mikor 
a középszolnoki Inó, Dabjon, Nagy- és Kis-Goroszló meg 
Náprád birtokokba, továbbá Udvarhely felerészébe beiktatják 
Bélteki Drágíi Bertalant,s másik Zodorai László, szodorói egy-
telkes nemes 1549-ben 25 dénárnyi adót fizetett.9 1588-ban 
egy Szodoray László másként Balázsházy.10 

Szodorai László (de ead.) 1781-ben homagialis esküt tett. 
1516-ban nemes Zudoroi Péter eladja 50 arany forint 

örök áron Szodoró és Keszi részbirtokait Szodorói Jánosnak 
és Györgynek.11 1570-ben talán másik Zodoray Péter szodorói 
jobbágyai fizettek egy kapuszámnyi adót.12 

Szodorai Péter 1741-ben homagialis esküt tett. 
Zodoray (Zodorai) Miklós özvegyének szodorói jobbá-

gyait 1543-ban egy, 1549-ben másfél kapuszámnyi adóval 
rótták meg.13 1586-ban Gencsi Szodoray Miklós szomszéd 

1 Dical. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 52. — 3 Nagyv. Múz. Bit. — 
4 U o. egyk. más. — 5 U. o. e. — 6 Szgy. — 7 Gencsi-lt. nr . 1315. — 8 GKG. 
C. fasc. XII. — 9 Dical. — 1 0 Nagyv. Múz. Bit. — 11 Lelesz, Prot. 2. fol. 73. an. 
1516. — 1 2 Dical. — 1 3 U. o. 



SZODORAJ. 5 8 5 

nemes ember jelen van egv hatvani birtokrészbe való beikta-
tásnál.1 

Szodoray Miklós középszolnoki alispán zálogba vesz 1617-
ben 70 írtért Ér-Szent-Királyi Mezei Lőrincztől és Mártontól 
két ákosi és egy érszentkirályi jobbágyot.2 1619-ben Girolton 
birtokos.3 1645-ben talán másik Miklós tanú, mikor Balogh 
Mihály és neje zálogba adják kispaczali birtokukat Váradi 
Zsigmondnak. 1670-ben is úgy van említve egv Szodoray 
Miklós, mint Közép-Szolnok vármegye egyik alispánja.4 

Szodorai Miklós uram, a ki a középszolnokvármegyei Ke-
sziben lakik, 1705 január 22-dikén két jobbágyért vállal ke-
zességet Szécsi Guthi Farkasnak.5 

Zodorai András szodorói jobbágyai 1549-ben egy kapu 
után fizettek adót. Ugyanekkor feljegyeztek a fenti András 
részéről három nemesi udvarházat is." 1570-ben talán szintén 
az ő (Zodoray András) jobbágyai adóztak fél kapu után.7 

I 1549-ben Zodorai Imre, szodorói egytelkes nemes 25 dé-
nárnyi adót fizetett s 

Zodorai Mihály, szodorói egytelkes nemest is 25 dénárnyi 
adóval rótták meg ugyanekkor,9 az ő részén három szegényt meg 
egy új házat is találtak Szodorón.10 1570-ben Szodorai Mihályt 
királyi emberül jelölik ki.11 Szodoray Mihály neje Bőnyei Er-
zsébet (E. boniey, Michaelis Zodoray consors) 1576-ban test-
vérétől, Jánostól Bőnye egy részét kapja.12 Szodorai Mihály de 
Zodoro Bőnyei Mátyás és Erzsébet leányának Zsófiának a 
gyámja érdekében 1579-ben a szolgabírák Bőnyei György 
özvegyét, Szécsi Borbálát középszolnoki Bőnyén és Oláh-Ná-
dasdon ezen birtokokért megkeresik.13 Második vagy harma-
dik Szodoray Mihály érhatvani jobbágyai 1651 márcz. 23-dikán 
egy hatvani jobbágyért kezeskedtek.14 Egy Mihály 1776-ban 
középszolnoki (?) szolgabíró.15 

1 Nagyv. Múz. Bit. e. — 2 ü . o. ra. — a ü . o e. — 4 GKG. A. fasc. XV., 
XVI. — 5 Szgy. — G Dical. — 7 U. o. — » U. o. — 9 ü o — 10 U. o. — 
1 1 Nagyv. Múz. Bit. — >2 Szgy. — 1 3 U. o — 14 Nagyv. Múz. Bit. — « Szgy. 
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1549-ben Zodorai Tamás, szodorói egvtelkes nemes 25 
dénárnyi adót fizetett.1 

1570-ben Zodora\v György szodorói jobbágyai egy kapu-
számnyi adóval voltak megróva.2 1644-ben talán második 
György középszolnoki közönséges nemes személy.'5 1672 nov. 
5-dikén Szodoray György hites megyebírót Kraszna vármegye 
osztoztatónl küldi ki a Szénás-család ügyében.4 1676 nov. 
19-dikén bilgezdi lakos, a ki előtt, mint krasznavármegyei 
hites bíró előtt Rátonyi Jánosné végrendeletet tesz.'"' 1689 
jún. 21-dikén egy Szodoray György ilosvai lakos, nemes, a 
ki az Ilosván és Lompérton Récsey László széesi és sámsoni 
birtokának elidegenítéséről tartott tanuvallatásnál volt jelen.0 

1606-ban Szodoray Istvánnak Szakácsiban volt udvar-
háza." 

A néhai Szodoraj Istváné volt 1658 előtt a középszolnok-
vármegyei Erszentkirályon egy udvarház, a mely róla leányára 
Szodorai Margitra szállott.8 Egy Szodoray István, szodorói 
lakos 1665 júl. 14-dike előtt zálogba adott Hatvani Jánosné 
Balogh Annának egy jobbágyot.9 1658 jan. 10-dikén talán má-
sik István írt alá egy szerződést hídvégi kaszáló elzálogosí-
tása tárgyában.10 Szodorai István 1781-ben zilahi, kraszna-
utczai lakos. 

1620 táján Szodorai Kristóf, ilosvai lakos, Kraszna vár-
megye egyik hites assessora.11 1636 júl. 1-sején aláírt egy tanú-
vallatást perecseni jobbágytelek tárgyában.12 1639 nov. 4-dikén 
(Szodoray Kristóf nemes), hites bíró, tanúskodik egy ilosvai 
szőlő zálogba adásakor.13 1655-ben ilosvai lakos, krasznavár-
megyei nemes személy,14 ez évi deczember 16-dikán aláírt egy 
ilosvai szőlő elzálogosítását tartalmazó szerződést.15 Kristóf 
1656-ban, 1657-ben és 1658-ban is, mint krasznavármegyei 

1 Dical. — 2 U. o. — 3 Szgy. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 U. o. — 6 U. o. -
7 U. o. — 8 Szgy. — 9 Nagyv. Múz. Bit. — 1 0 Gencsi-lt nr. 759. — 11 Szgy. — 
1 2 Gencsi-lt. nr. 776. — 1 3 Nagyv Múz. Bit. — 14 Szgy. — 1 5 Gencsi-lt. nr. 40. 
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hites assessor, (ilosvai lakos) vagy mint krasznavármegyei 
hites megyebíró szerepel.1 

Érszodorói Szodorai Zsigmond középszolnoki assessor, 
1781-ben homagialis esküt tett. 

1783-ban és 1789-ben (Szodoray Zsigmond) altörvény-
széki ülnök.2 1791-ben (Szodorai Zsigmond, de eadem) közép-
szolnoki szolgabíró. 

A Szodoraiak 1797-ben Ér-Szodorón és Töviseden (Zsig-
mond utódai meg Mária, Zakhariás, Ferencz és László), Illés-
fal ván (Szudurai, Vila), Magyar-Csaholyban és Zálnokon (Zsig-
mond árvái) főbb, vagy kisebb birtokosok, vagy pedig saját 
telkükön lakó adózó nemesek. 

1805-ben Ferenczet (28 éves) lovasnak vették föl az ér-
szodorói fegyverfogható nemesek közé. 0 és Zakariás homagialis 
esküt is tettek. 

Gáspár, 1804-ben középszolnoki assessor. 
1808-ban Bürgezden öttizenhatod antiqua és egy nova 

jobbágytelket bírtak Szodorai Mihály és Sándor, a kiket Kraszna 
vármegye gyalogosoknak írt ki, de nem volt nekik sem kön-
tösük sem fegyverők. 

1810-ben egy Szodoray Magyarkékesen birtokos,3 de ez 
a hely már Szatmár vármegyében van. 

Egy Sándor, 1829—1836. középszolnokvármegyei tábla-
bíró. 

Sándor (vagy Károly) az 1848/9-diki szabadságharczban, 
mint honvédőrnagy vett részt; zsibói parancsnok volt. Neje 
Nagydobai Décsey Teréz, előbbi 1850-ben, utóbbi 1854-ben 
halt meg.4 1830 tájt az érszodorói evang. reform, egyháznak 
pátronusa. 

S z o k l á n y i Zsigmond 1812—1831. pelei evangelikus re-
formátus pap. 

1 Szgv. (1656., 1657.) és Nagyv. Múz. Bit. (1658 ápr . 19.) — 2 Szgy. — 
3 Sz i rmai : Szatmár, 1810: II. 349. 1. — 4 Nagy Iván, X. 782. 
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Talán egv Szaklányival. 
S z o k o l i . Zokolv Farkas és neje. Kólya Ilona, kraszna-

vármegyei kispaczali lakosok ellen 1618 decz. 21-dikén Vid 
Lászlóné Genesi Annál egy mindszenti részjószágban megvédi 
özv. Dengeleghv Miklósné Parlaghy Anna.1 

S z o k o l y a i István, domesztikust az 1066 július 4-dikén 
Szatmár-Németiben tartott evang. reform, közzsinat talán 
Szil 

ágy fő-Keresztúrra küldte papnak. ' Szokolv Ádám 1775 és 
1782 között récsei, 1780 és 1788 közt (Szokolai) böősházi, 
1797 1804. vérvölgyi (az 1797-diki összeírásban is), 1806— 
1808. leesméri evang. reform, pap. egyházmegyéjében székbeli 
bíróságot is viselt. 

S z o l í j a . Várfalvi Sz. Mihály 1825 körül krasznavárme-
gyei törvényszéki ülnök,3 1827-ben táblabíró. 

S z o m b a t í a l v i . 1797-ben Szombatfalvi Mihály szeő-
demeteri lobb, Lászlóné felsőszopri és ákosi, László újnémeti 
és alsószopri kisebb birtokosok. 1805-ben Gergely (29 éves) 
lovas a szeődemeteri nemesek között. 1806-ban Lecsméren 
négy lakott és egy puszta antiqua meg egy lakott nova, 
Márkaszéken egy lakott antiqua, meg egy lakott és egy puszta 
nova, Alsó-Kaznacson egy lakott antiqua és egy lakott nova, 
Ippon három lakott antiqua és egy puszta nova, Zoványon 
egy lakott antiqua jobbágytelke volt. Kraszna vármegyén 
kívül lakott. 

S z o m b a t i Pál 1701-től ákosi, István 1711-ben szeéri 
evang. reform, papok. 

1797-ben nemes Szombati József ököritói, Szombatiné 
vártelki kisebb birtokosok, Péter saját telkén lakó nemes-
keszii egyházi adómentes nemes. 

1808-ban másfél antiqua jobbágytelke volt Récsén Szom-
bati Péternének. a ki Magyarországon lakik. 

1 Nagyv. Múz. Bit. egyk. más. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 644. 1 — 3 Nagy 
Iván. X. 791. 
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S z o m l é n i . L. Zemléni. 
Szomold i . Az 1668 jún. 10-dikén Fejér-Gyarmaton tar-

tott evang. reform, közzsinat Szomodi Istvánt talán a mi 
Mihályfalvánkra küldte papnak.1 Egy Szomódi István 1714 
febr. 26-dikán az ákosi evang. reform, egyháznak egy czin-
kannát ajándékozott. Talán az a Szomoldi István, a ki 1717 
ápr. 10-dikén Pap Sándorral együtt érszentkirályi és újnémeti 
telkeket zálogosít el Nagy Andrásnak.2 1734-ben (Szomodi) 
aláírta amaz oklevelet, a mely szerint Gencsi István és György 
kiváltanak Vid Mihály utódaitól egy ilosvai jobbágy telket.15 

Szomodi Józsefet 1736 nov. 2-dikán Sz.-Csehben com-
missariussá választották a tasnádi járásban; 1741-ben is kö-
zépszolnoki commissarius. Szomódi József és István közép-
szolnoki commissarius, meg Szomódi, másként Göcze János 
1741-ben homagialis esküt tettek. 

Hetei Szomódi János 1748-ban több más rokonával együtt 
folyamodik Mária Teréziához a birtokaikra vonatkozó minden 
oklevél kiadása végett, hogy jogaikat azokkal a középszol-
nokvármegyei Ákoson, Szakácsiban és Új-Németen levő rész-
jószágaikban biztosíthassák.4 Talán ennek a Jánosnak a család-
fáját illeti ez a kis töredék5: 

G. S z o m o l d v J á n o s 
— Szekeres Mária 

Z s u z s á n n a E r z s é b e t Már ia Mihály 
Bölöni Lajos — Rölöni Salamon — Ajtay Miklós 

1797-ben Szomodi Mihály, Szomodi G. István ákosi 
kisebb birtokosok, G. Gáspár saját telkén lakó egyházi adó-
mentes nemes. István szakácsii és érmindszenti kisebb birto-
kos. 1805-ben Szomodi Mihályt és Gáspárt gyalogosoknak, 
Pált lovasnak vették föl Ákosról a fegyverfogható adómentes 
nemesek közé. Kétségkívül egy velők az a Szomódi Geőtze 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 646. 1. — 2 Gencsi-lt . nr . 1343. — 3 U. o. n r . 114. — 
A Szgv. — 5 E rede t i j e Bölöni Bál in tnál . 
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Mihály és Gáspár, a kik. mint ákosi nemesek, tettek ekkor 
homagialis esküt. 

1806-ban Szomódi Mihálynak egy lakott antiqua jobbágy-
telke volt Zoványon. (E Szomódi nem lakik Kraszna vár-
megyében.) 

1813-ban Szomódi Götze Mihálynak földje van Zálnok 
határán.1 

Hetei Szomódv Károly, kinek neje Sándorházi-leány, 
Ákoson 1862-ben halt meg.2 

Szongot . (Szongoth) Jakab 1867-ben középszolnoki tisz-
teletbeli alszolgabíró. 1876 1881. országgyűlési képviselő a 
tasnádi kerületből. 

S z o p o n á r Mástyej, alsószivágyi molnárt fölvették az 
1797-diki összeírásba. 

Szopós . Szopos Mihály és András Diósadról 1741-ben 
homagialis esküt tettek. 

Szopri . A Szopori (de Zupur) Dénes íiát, Jánost 1374-
ben a váradi káptalan előtt bevádolja a Szakácsi Erdélyi 
Gergely fia, Jakab, hogy többedmagával az ő Kegye, Szakácsi 
és Gyúró nevű birtokai területén földet és telket foglalt és 
határjeleket állított fel.3 

A Szopory-család — mint 1809-ben említve van bírta 
régenten Alsó- és Felső-Szoport.4 

Szóí l i . Szyohi(?) Tamás kisdobai nemes 1559-ben tanú a 
Bodon és Csiglen nevű erdők hovatartozásának megállapítása 
végett tartott nyomozásnál.5 Kis-Dobai Szoódi András 1657 
máj. 30-dikán középszolnoki nemes.6 

Szö l incze i . Szölinczey Bálint 1848-ban Közép-Szolnok 
vármegye másod alispánja.7 

S z ő c s . Az országbíró 1451 márcz. 12-dikén meghagyta 

1 Orsz. Lt. Kin. conv. fasc. V. nr. 21. (27. fiók). — 2 Nagy Iván, X. 803. — 
3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 Sz i rmai : Szatmdr, 1810; II. 152. 1 — 5 Nagyv. Múz. 
Bit. — 6 U. o. — 7 Nagy Iván, X. 851 
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a kolozsmonostori konventnek, hogy Zewch János fiát. Andrást 
iktassa he Pánit birtok felébe, mely őt Csaholyi János ellen 
zálogjogon megilleti.1 

Somlyai Báthori Gábor, krasznai és szabolcsi főispán 
1570-ben adománylevelet ad Buyosij Szőcs (Zeoh) András deák 
nemes jobbágyának, a kinek az atyját, Bálintot, mint B. Gábor 
írja: «szegény boldog emlékezetű atyánk, a tekintetes és nagy-
ságos Somlyai Báthory István tartotta», őt is «csekély tudo-
mánya után való szolgálatjáért»; a krasznavármegyei Bagoson 
volt háza András deáknak, a kit adó, dézma, kilenczed fize-
tése alól s «paraszti szolgálattól» fölmentett Báthori oly föl-
tétel mellett, hogy a mikor szükség lesz reá, tartozik «lova 
hátán, vagy pedig tudományával» szolgálni.2 

Szűcs György 1624-ben, János 1694-ben zilahi szenátorok, 
ez utóbbi 1694 decz. 24-dikén halt meg. 

Szőcs András zilahi tanács-tag és polgár 1676-ban jelen 
volt, mikor Balog Andrásné krasznautczai János Deáknak 
eladott egy pinczét telkestül, továbbá Borbély István a maga 
telkét ugyancsak János Deáknak s örököseinek. 

Nemzetes Szűcs Bálint, zilahi lakos és felesége, nemes 
Varga Erzsébet 1690 február 24-dikén zálogba vették ezer 
magyar forinton két esztendeig kiválthatatlanul Hadadi Wesse-
lényi Pál nyirsidi, karikai, csigleni, prodánfalvi és varasitói 
birtokait. Csiglenben a mészégetéshez Szűcs Bálint hord követ 
és fát s a meszet kétfelé osztják.4 Szőcs Bálintnak Karikai 
Papp Farkas nevű jobbágya 1696-ban jót áll Szécsi Guthi 
Farkasnak egy jobbágyáért húsz forintig.5 

Szőts Mihály, diósadi, András, tasnádi és Samurai Szűts 
Mihály, zilahi nemeseket Közép-Szolnok vármegye 1705-ben 
lovas zsoldos állítására írta ki. 

1741-ben Szűcs György és István meg Szűts János neme-

1 1)1 27.883 — - Eredet i je Bagosi Károly levelei közt Zilahon. — 
3 Szgy. — 4 \V1 — 5 Szgv 
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sek, továbbá ugyancsak egy János, civis, Zilahon, Szűcs 
György de Géres, Szűcs István de Gyöngy, Benedekfalván 
Szűcs János tettek homagiális esküt. 

Márton 1742-1759., István 1747—1798. zilahi bírók, zi-
lahi Szűcs Márton 1741-ben középszolnokvármegyei assessor. 

Szőts György de Göncz, tasnádi lakos. 1770-ben,1 Szöts 
Mihály de Peér (peéri lakos), 1772-ben Közép-Szolnoktól 
nemességök igazolását kérik.2 Szűts István és Péter, peéri 
nemesek 1781-ben homagiális esküt tettek. 

Szűts Ferencz, ifj. János, Ferentzi Szűts Gáspár, V. Szűcs 
István, Ferencz, V. Szűts Mihály és Ferencz, öreg Szűts János, 
ifj. Varga Szűcs János, Szűts István 1781-ben székely-utczai, 
György. János, Márton kraszna-utczai lakosok Zilahon. 

Szűcs Mihályt 1734-ben a somlyai elöljárók, Mészáros 
Szűcs Pétert meg Kerekes Szűcs János evang. reform, egy-
házi gondnokot 1790-ben a somlyai adózók közt találjuk. 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe Szűts János, érszentkirályi 
nemest azon az alapon, hogy vérségi kötelékben áll azon 
Szűcscsel, a ki 1091 márcz. 2-dikán armalist nyert I. Lipót 
császártól. 

A Szűcs-család tagjai 1797-ben Erszentkirályt saját tel-
kükön lakó adómentes, Peérban saját telkükön lakó egyházi 
immúnis, Csögön saját, Csögön és Babuczán más telkén lakó 
adózó nemesek. Szűcs Péter krasznaczégényi oláh kántor, 
Szűts Makové felsőberekszói molnár, Szűts Deák Simon vada-
falvi kántor. 

1805-ben Szűcs Sámuelt (36 éves), ifjú Pétert «43 éves) 
gyalogosoknak. Sándort (25 éves), Pétert (44 éves), Istvánt 
(24 éves) és Andrást (30 éves) lovasoknak vették föl a peéri 
fegyverfogható nemesek, Andrást gyalogosnak az érszent-
királyi adómentes nemesek névsorába. Peérból Szűcs István 

1 P C. Product. 23. 1. — 2 U. o. 278. 1. 
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helyett a nála lakó vejét, Tót Pált jegyezték föl. Szűcs Prekup 
és Demeter, benedekfalvi adózó szabad állapotú lakosok. Az 
érszentkirályi, peéri Szűcsök, továbbá Szűts János nemes-
keszii nemes, András és fia András nagydobai adózó neme-
sek homagiális esküt tettek. 

1808-ban Szőts Demeter (Dumitru), récsei adózó nemest, 
a ki Guti Dénes colonusa, gyalogosnak írta ki Kraszna vár-
megye. Nincs neki sem köntöse, sem fegyvere. 

Szőcs György 1860 tájt magyarvalkói evang. reform, pap. 
Fóris-Szőcs. L. Fóris. 
Szőcs i . Egy Szó'cscsel. (Részbirtokaik voltak Paniton 

1451-ben.)1 

S z ő d e m e t e r i . L. Sinkai. 
Szőke . Kerezthúri Zeuke Lőrincz egyike ama szomszé-

doknak, a kik, mint tanúk, 1388-ban bizonyítják, hogy négy 
birtok (Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza) Aranyos várá-
hoz tartozik.2 

1448 júl. 16-dikán Zewke N. fia, Lőrincz, ennek leánya, 
Erzsébet és ennek férje, Dohai Kún Fülöp; Árva Tamás 
leánya, Márta és ennek férje, Menyői Bálint; Keresztúr 
Lőrincz fia, János és ennek leánya, Margit; Kelemen leánya, 
Orsolya, kinek férje néhai Keresztúri Bertalan volt; Fürmé-
nyesi Máté és leánya, Dorottya meg ennek férje, Fürményesi 
Kónya Tamás kölcsönösen ügyvédeknek vallják egymást, to-
vábbá : Menyői Bálintot, Kún Fülöpöt, Moni Jánost, Sarmasági 
Andrást, Sándorházi Lászlót, Balázsházi Benedeket, Gáspárt 
és Mihályt, Kávási Pált és Bogáthi Miklóst.3 

1546-ban meghagyják, hogy Boziasi Zewke Tamás fiának, 
Györgynek fia, László számára járják meg Borzás és Czigány-Vaja 
birtokok határát, de előbbinél özv. Borzási Péterné Katalin, 
utóbbinál Borzási Miklós mond ellent, kiket azért megidéznek.4 

1 Csánki, I. 577. — 2 \V1. — 3 Dl. Km. Prot . C min pag 38. nr. 4. 
4 Lelesz, Metalium C. Kraszn nr. 3. 

Dr. PF.TRJ MÓR : Szilágy vármegye monogmphiájn. VI. 38 
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Zőke András, kisdobai adózó nemes 1805-ben homagiális 
esküt tett. 

S z ő l ő s György 1737—1747. zilahi bíró, 1741-ben homa-
giális esküt tett. Mihály 1781-ben zilahi, alszeg-utczai gazda, 
István és György tyúkól-utczai, Gábor székely-utezai lakosok. 

Sző lős i . 1680-ban (?) kapott armalist Sámuel hajdú 
hadnagy, a ki a zemplénvármegyei Szőlőskén született, a 
török ellen harczolt, mint Apafi zsoldosa, majd M.-Keczelben 
telepedett le.1 

Szőlősi Sándor, zilahi nemes 1781-ben homagiális esküt tett. 
Szőlősy Jánost és itjú Jánost 1790-ben a somlyai adózók 

közt találjuk. 
Szőlősi Sámuelt (Sanuil?) gyalogosnak vették föl a mo-

csolyai fegyverfogható adómentes nemesek 1805-diki név-
sorába, homagiális esküt is tett. 

1806-ban Szőlősi Jánosnak, Józsefnek, Imrének és Ferencz-
nek ötödfél adózó lakótelkök volt Kémeren. Legtöbb telke 
volt Imrének (másfél). 1808-ban Jánost gyalogosnak vették 
föl a Somlyóról összeírt adózó nemesek névsorába. 

Ugyanekkor Baliáról a gr. Bánfi György földjén lakó 
Szőllősi István adózó, Ilosváról János birtok nélkül levő 
adózó nemeseket Kraszna vármegye gyalogosoknak írta ki. 
de nem volt nekik sem köntösük, sem fegyverök. 

Szőllősv nemes 1837-ben birtokos Pósán.2 

József 1843- 1847. érszentkirályi evang. reform, pap. 
Szőlősi Mihályné 1847-ben és 1848-ban somlyai nemes.:i 

S z ő l ő s k e i . Az 1071 jún. 7-dikén Debreczenben tartott 
evang. reform, közzsinat Szőlőskei Jónás domesztikust vala-
melyik Szent-Királyra küldötte papnak.4 István 1686-ban sza-
kácsii evang. reform, pap. 

1 Szőllősv József besz te rczenaszódvármegye i m. kir pénzügy igazga tó 
családi iratai közt Beszterczén. — 2 Hodor K.: Doboka, 523 1. — 3 L. még 
Szőlőskei. — 4 Tört. Tár, 1898 évf. 647. 1. 



SZŐNYI. SZTÁRAl. 595 

Szőlősi, másként Szőleskei István 1769 jan. 17-dikén 
Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.1 

1790-ben Közép-Szolnok vármegyé közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességükbe Szőlősi vagy Szőlőskei 
István és József, peéri nemeseket, kiknek nemességéről ezen 
vármegye állított ki hiteles bizonyítványt és a kiket azután 
adómentes állapotból adóztattak volt meg. 

A Szőllőskei-család tagjai Peérban 1797-ben saját tel-
kükön és másén lakó immúnis nemesek. Ehhez a családhoz 
tartozik az a Szőlősi József, a ki 1805-ben homagiális esküt 
tett Peérból. 

Szőny i . Sz. N. István, mint már tudjuk, zilahi pap. 
Szőnyi István 1780-ban zilahi választó polgár, valószí-

nűleg ez az István meg Sámuel 1781-ben alszeg-utczai gazda, O o o a " 

Sándor kraszna-utczai lakos ekkor. 
Szőnyi Borbála, Bene István özvegye 1783-ban a monói 

evang. reform, egyháznak egy kisebb ónkannát adott. 
Talán ehhez a családhoz tartoznak: Szonvi Borbála I)é-

esei Józsefné, fürményesi. János, vártelki kisebb birtokosok, 
a kik a hadi segedelemhez járulni képes személyek 1797-diki 
összeírásában fordúlnak elő, továbbá Szőnyi István, a kit 
gyalogosnak vettek föl a Sarmaságról 1805-ben összeírt adó-
mentes nemesek névsorába. Ez utóbbi lehet Szuinvi is. 

S z ő r ö s Márton 1802-ben a kémeri evang. reform, egy-
ház algondnoka. Neve az egyház oldalfalán olvasható. 

Sztán Lázár sülelmedi lovászt 1797-ben a hadi segítség-
hez járulók közt találjuk. 

Gábort gyalogosnak vették föl a Szakácsiból 1805-ben 
összeírt adózó nemesek közé. 

Sztárai János 1781-ben homagiális esküt tett Közép-
Szolnokban. 

1791-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége előbbi adó-

1 V. Test. 132. 1. 

38* 
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mentességébe a magyarcsaholyi Sztárai-esaládot a szilágyi 
papoknak adott armalis alapján helyezte vissza. 

1797-ben a család több tagja más telkén. József saját 
telkén lakó adómentes nemes Magyar-Csaholyban. 1805-ben 
Györ gyöt (38 éves), Józsefet (49 éves), Mihályt (42 éves), Imrét 
(32 éves) és Istvánt (38 éves) — kik homagiális esküt is tet-
tek — gyalogosoknak vették föl a magyarcsaholyi fegyver-
fogható nemesek közé, Józsefet és Mihályt azon megjegyzés-
sel, hogy «birtokosok», s hogy György «taxás földön» lakik, 
Imre és István is «taxás». 

Sztecska . Köldi (Keoldi) Sztechka Mihály egyike azok-
nak, a kik. mint szomszédok, jelen voltak, a mikor 1579-ben 
be akarták iktatni Rátóti Gyulafi Lászlót a középszolnoki 
Köőd, Kelencze birtokokba és Aranyosmező, másként Aranyos-
vára praediumba.1 

Sztercz . Sztertz Lupuj, más telkén lakó, felsőszopri 
adómentes nemest fölvették az 1797-diki összeírásba. 

Sztojka. Kricsfalvi (Kritsfalvai) Sztojka Zsigmond 1741 -
ben krasznavármegyei nemes személy. 

Szn iny i . 1808-ban Szvínyi Fülöp, somlyai lakosnak 
Bojánban öt antiqua jobbágy telke volt, Hosszúaszón (Szuinyi? 
Fülöp, postamester) bérben bírta Bánfi József br. utódainak 
hat nova jobbágytelkét. 

Szuinyi János 1847 1848. somlyai polgár. 
S z u k a Mihály, lelei nemest Közép-Szolnok vármegye 

1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 
Sznna i . Zunai Miklós szolnokvármegyei nemes 1388-

ban tanúskodik a mellett, liogy Mutos, Szélszeg, Goroszló és 
Turbueza nem Kővárhoz, hanem Aranyos várához tar-
toznak." 

Talán ő (Zwnai Miklós) vala egyike azoknak, a kiket 
Zsigmond király királyi emberekül jelölt ki, a mikor 1429 

1 GKG. — 2 \vi . 
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júl. 26-dikán Csaholyi Jánosnak és Lászlónak adományozta 
Panitot, F.-Gsaholyt stb.1 

1438-diki nyomozások Zunai Miklós fiáról Jakabról (meg 
Jakab fiáról Miklósról?), továbbá Imréről meg ennek fiáról 
Gergelyről tudnak, mindezek Körösi Miklós fiával, Dáviddal o J ' 7 

meg Körösi András fiával, Gergelylyel pörlekedtek. Miklós 
fia Jakab és Zunai Imre meg ennek fia Gergely fegyveres 
kézzel halálra keresték Körösi Dávidot, mikor ez Szuna bir-
tokán a vetéseket nézte.2 

Zunai Péter és neje Katalin meg Csáki Ferencz és György 
számára 1423-ban felsorolják a Paczal, Bajom és Sepchal 
(Septhel)3 birtoki jobbágyok elkövette károkat.4 Zunai Péterné 
Katalin elfoglalt az itt említett birtokokban bizonyos részeket. 
Ez ügyben 1449-ben vizsgálat folyik Paczali András fia Már-
ton érdekében.5 Ekkor Zunai Péter és neje Katalin érdekében 
is folyt vizsgálat, kiknek középszolnoki paczali udvarházába 
betörtek Paczali Ferencz és háznépe, a jobbágyokat elverték, 
Katalint szégyenszemre a legilletlenebb módon szidták, az 
ingóságokat elhordták és a házat felgyújtották, mi által körül-
belül ezer forint kárt okoz tak .Zwna i Pétert ez évi aug. 
18-dikán ügyvédjüknek vallották Menyői Gebarth Antal, Kis-
dobai Antal és Adi Péter.7 

Tárnoki (Tharnoki) Zunai Benedek és jobbágyai azok 
között voltak, kik erőszakosan felszántották Szarvad birtok 
földeit és a kik ellen ezért 1438-ban vizsgálatot tartottak 
Szarvadi Pál fia János meg ennek fiai és unokája érde-
kében.8 

A Mindszenti Szunai-család bírt Kis-Szarvadon is (1447, 
1460).9 1447 jún. 9-dikéről kelt beiktató parancs értelmében 

1 Zichij-Okmt., VIII. 390. és 391. — 2 Lelesz, K. 24. f. ann i 1438. n r . 13. és 
K. 25. f. anni 1438. nr. 14. — 3 Septér (Soptyér) m a ko lozsvármegye i hely. — 
4 Lelesz, C. 159. f. 23. nr. 38. — 5 U. o. P. 38. f. anni 1449. nr . 40. — 6 ü . o. Z. 
35. f. ann i 1449. n r . 29. — ~ Dl. Km. Prot . C. min. pag. 60. nr . 5. — 8 Lelesz, 
Z. 16. f. anni 1438 nr. 11. — 9 Csánki, I. 577. 



5 9 8 SZUNAI. 

júl. 30-dikán jelenti a váradi káptalan, hogy a középszolnoki 
kisszarvadi részjószágba beiktatták Zónai Jánost,1 a Zwnai 
(s nem Szónay)2 Miklós fiát. Mendzenthi Zwna Jánost 1461 
okt. 3-dikán ügyvédjének vallja Ilosvai Gelbert László.3 

Nem tudjuk, hova való az a Zwnai Albert, a kit 1450 
íebr. 7-dikén ügyvédjöknek vallottak Dobai György és Hor-
váti György.4 

Nemes Zunai István és Pelei Fülöp 1520-ban átadták 
Keszi részbirtokot Szodorói Ungvári Péternek.5 Zwnav István 
szunai jobbágyai 1543-ban egy kapuszámnyi adót fizettek." 
Zunai Istvánné Anna 1548-ban egyike azoknak, kiket beiktat-
tak a középszolnoki Szuna részbirtokba." 1549-ben Zwnai 
István szunai,8 meg ugyancsak már 1549-ben Zwnyai (1550-
ben Zwnav, Zwnai, 1553-ban Swnyaai) István özvegyének 
keszii jobbágyait egy-egy kapuszámnyi adóval rótták meg. 
Ezen özvegy részén utóbbi helyen egy nemesi udvarházat is 
találtak.9 Kávási Györgyné, Zunai István leánya, Adviga egyike 
azoknak, a kik 1547-ben megintik Pelei Ferenczet Pelei Albert 
pelei és mindszenti birtokainak felosztására.10 

Szunai András szunai jobbágyai 1543-ban (Zwnay) és 
1549-ben (Zunai) egy-egy kapu után fizettek adót.11 

Zwnay Ferencz 1543—1553.12 középszolnoki IV., 1570-ben 
1. szolgabíró;13 ugyanekkor (Szunay Ferenczet) királyi emberül 
jelölik14 s (Zwnay Ferencz) szunai jobbágyait egy kapu után 
rótták meg adóval.15 1572-ben is (Szunai) királyi emberül van 
jelölve, a mikor Berekszói Hagymási Kristófot beiktatták a 
középszolnoki nagypaczali, bajomi, usztatói, etei, csányi meg 
a bihar- és krasznavármegyei kispaczali részbirtokokba.10 

1 Gr. Teleki Józse f : Hunyadiak kora Magyarországon. X. k. 215.1. — 2 V. ö. 
Nagy Iván, X. 803. — 3 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min. p. 137. nr . 1. — 4 Dl. 36 391. 
Km. Prot . C. min. pag. 104. nr. 7. — 5 Lelesz, Prot . 5. fol. 104. an. 1520. 
6 Dical. — 7 Lelesz, Stat. P. nr. 149. — 8 Dical. — 9 ü . o. — 10 Lelesz, Act. 
an. 1547. fasc. 1. n r 32. — 11 Dical. — 12 U. o. — 13 ü . o. — 14 Nagyv. Múz. 
Bit — 1 5 Dical. — 16 Lelesz, Stat. H. 50. 
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Zwnay Balázs szunai jobbágyait 1570-ben két kapu után 
adóztatták meg.1 

A mikor Báthori Zs. fejedelem 1588 máj. 18-diki paran-
csára be akarták iktatni Fajdasi Horvát Gábort és nejét 
Zetheni Német Zsófiát Peér, Ete, Szeődemeter, Csány és 
Szopor birtokokba, Zwnai Zwnay Gergelyt, Éténél Zwnai 
Zwnay Jakabot idézték meg, mint szomszédokat.2 

S z ú n y o g . Jeszeniczei és Budetini Zunyogh Gáspár, a ki 
1030 előtt kővári kapitány,3 1039-ben (Gáspár de Bugiatin) 
Szent-Péterfalván és Felegregyen birtokos,4 (1057 előtt, tehát 
ez idő tájt, Jeseniczei Szunyogh) Gáspárnak ezeken kívül Híd-
almáson is volt birtoka. Jobbágyai 1039-ben (Szuniogh de 
Bugiatin) tanúk Görcsöni Serédi Istvánnak Doboka vármegyé-
ben kapott (Ördögkút és Pósa) birtokaiba való beiktatásánál.5 

Gáspár (Jenyczei Szunyogh) és neje L. Bánfi Zsuzsánna 1641-ben 
Gyerőmonostori Kemény Jánosnak s örököseinek eladták örök 
áron a középszolnoki kövesdi, sarmasági, szigeti stb. részeiket.0 

Szunyogh János tanú 1645-ben, mikor Balogh Mihály és 
neje Balásházi Anna zálogba adták kispaczali birtokukat 
Váradi Zsigmondnak.7 Szúnyog Ferencz 1721-ben Dancs-
részt bír Nagy-Paczalban, a hol Szunyog-részen bírt Bozóki 
Ferenczné két telket, melyek egyikén örökös jobbágy lakik.8 

1742-diki tanúvallatás szerint Szúnyog Ferencznével közösek 
a Kraszna-Czégényben levő Boros-jószághoz tartozó kaszáló 
rétek, mely jószág tizenkét jobbágytelekből áll s melynek 
tulajdonosai L. Bánfi Farkasné Bagosi Erzsébet és a Vayak.9 

Debrenben 1681-ben Szúnyog Mária az evang. reform, 
egyháznak egy czintányért adott; e Mária Török Zsigmond 
neje (1690).10 

Szúnyog (másutt Szunyoghi) Dénes 1781-ben homagiális 
esküt tett Közép-Szolnokban. 

1 Dical. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. F. nr. 15. — 3 Gróf Lázár Mik-
lós : Erdély főispánjai. 193. 1. — 4 Szgy. — 5 U. o. — 6 Bl. fasc. LL nr . 5. és 
Szgy. — " Szgy. — 8 Bl. — 9 GKG. A. fasc. VII. — ™ Gencsi-lt nr. 851. 
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Farkas 1797-ben körösi főbb, domoszlói, oláhnádasdi és 
orbói (Szunyogy) kisebb birtokos. Nagy Iván említ egy 
Szunyoghi Szúnyog Farkast, ki Ú j németen és Ér-Szentkirályt 
birtokos.1 Egy Farkas 1867-ben középszolnoki tiszteletbeli 
esküdt. 

István 1797-ben a sámsoni főbb, az alsószopri, ákosi, 
krasznamihályfalvi, szeődemeteri és újnémeti kisebb birtoko-
sok közt fordúl elő. 

Jánost a körösi, nagypaczali és orbói kisebb birtokosok 
közt találjuk. 

Dienes, érszentkirályi saját telkén lakó, adómentes nemes 
1797-ben. 1805-ben lovas az itteni fegyverfogható adómentes 
nemesek közt; homagiális esküt is tett (Szunyoghy Szúnyog 
Dénes). 1804-ben középszolnoki assessor. 

1805-ben Szúnyog András, érszentkirályi fegyverfogható 
adómentes nemes gyalogos; homagiális esküt is tett. 

Szúnyog Józsefnek 1800-ban Kémeren két lakott antiqua 
jobbágytelke volt. 

Nagy Iván az érintett Farkason kívül a következőket Ö J 

említi még a Szunyoghi Szúnyog-családból: Szunyogdi Szu-
nyogh Rudolf özvegye Eulália Új németen, Gyula, István, 
Sándor, Sámuel és Sámuel neje Szentkirályi Mária Újnémeten 
és Ér szentkirályon, Mihály és Dániel Ilosván és Kémeren, 
Dániel Alsó-Szopron birtokosok. Rudolf 1841-ben az erdélyi 
országgyűlésen követ.2 

Talán a Szúnyog név lappang Thylini Zymyloygh György, 
tasnádi tiszttartó nevében, a ki 1536-ban megveszi 550 ma-
gyar forinton Szentkirályi Ferencz ákosi birtokrészét. 

S z u r d u k á n (Szurdnki). György, csányi molnárt felvet-
ték a hadi segedelemhez járúlni képes személyek 1797-diki 
összeírásába. 

1 Nagy Iván, X. 899. — 2 U. o — 3 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. 
nr. 51. 
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S z u r k o s Mátyás 1781-ben zilahi, tyúkól-utczai lakos. 
Szűcs . L. Szőcs. 
Sz í igyén i . Szügyény nemes 1837-ben Pósán birtokos.1 

Szűz . Szakácsy Szűz Anna 1623-ban Zsarolyáni István 
neje.2 

S z v á r a György és Farkas (Lup), más telkén lakó szamos-
újlaki adózó nemeseket fölvették a hadi segedelemhez való 
hozzájárulásra 1797-ben összeírtak névsorába. 

S z v ú r n Filep Szélszegen 174:1-ben homagiális esküt tett. 
T a b ö c s (?) János 1781-ben zilahi alszegutczai gazda. 
T a k á c s . Illijei, Takács János 1763 után kárásztelki róni. 

kath. pap, a váradi gimnáziumban 1802-ben exhortator volt. 
T a l a m b ó . Talambo Zsigmond 1702 febr. 12-dikén alá-

írt egy tanúvallatást ilosvai stb. földek tárgyában.:! 

Tal inger . L. Tájiinger. 
Tal lócz i . Thallóczi Ferencz Kusalyi Jakcs Heléna férje. 

(1435. )4 

T a l p a s István Borzás birtokban levő házába törtek be 
1331-ben Móricz mester nagyfalusi szolgái és jobbágyai. Ká-
roly király a nyomozást elrendeli.5 

J J J 

1797-ben Talpos Antal (Antoni), János, Farkas (Lupuj), 
ifjú Farkas (Lupuj), Demeter (Mitruj) és István (Stefán), más 
telkén lakó, babuczai adózó nemesek. 

1805-ben id. Talpas János, ifjú János (Von), ifjabb János 
(Vonuez), ifjú Farkas (Lup), Péter, id. Farkas, Antal (Antonyi) 
és Demeter (Mitru) babuczai adózó nemesek gyalogosok; ezek, 
valamint Talpos Vazul, babuczai nemes homagiális esküt tettek. 

1808-ban Talpas János és Sándor, adózó nemesek Győr-
telken Jenei Erzsébettől két adózó lakótelket bírtak zálog-
ban. Kraszna vármegye gyalogosoknak írta ki őket, de nem 
volt sem köntösük, sem fegyverök. 

1 H o d o r : Doboka, 523. 1. — 2 Nagyv. Múz. Bit — 3 Gencsi-lt. nr . 333. — 
4 Fejér, XI. 329. — 5 Bl. fasc. M M 
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Talpas i . A Talpasi-család (O.-Baksa) 1792-ben bizo-
nyítja, hogy I. Rákóczi Györgytől 1656-ban armalist nyert, 
melyet Közép-Szolnok vármegyének Ákoson tartott gyűlésén 
hirdettek ki.1 

Talpasi László 1781-ben homagiális esküt tett Közép-
Szolnokban. 

T a m a s á n Tódor, kucsói nemes 1781-ben homagiális 
esküt tett. 

T a m á s György 1481-ben tanú a Kárásztelek és Kémer 
között történt rablógyilkossági ügyben.2 

Tamás András 1781-ben zilahi krasznautczai lakos. 
Közép-Szolnok vármegyének 1797-diki összeírásában Ta-

más Sándor Palkó, ardói udvari gazdát találjuk. 
1805-ben Tamás József, deésházi adózó szabad állapotú 

lakos a haza csendességben való tartására kiállhatott gyalog. 
Tamás István (Stéfán), érszentkirályi adózó nemes, homagiális 
esküt tett. 

Tamás László krasznamihályfalvi jelenlegi evang. re-
form. pap. 

T a m á s d i Gáspár 1517—8. tasnádi vikárius.3 

T a m á s í a l v i . Thamásfalwy János és két jobbágya be-
ütöttek 1569-ben Valkay Miklóssal Dáncs Györgynek a kraszna-
vármegyei Kémeren levő birtokára, ezért János Zs. Thamás-
falvyt megidéztetni rendeli.4 

Thamasfalwy Dénest 1594 okt. 3-dikán Massay Ferencz 
elfogta s Somlyón elzáratta. Ezt helyesli Báthory Zs. s meg-
parancsolja udvarbírájának, Massaynak, hogy mindaddig fogva 
tartsa, «az mygh my teolleonk vnnet mas tanusagod lesen 
feleolle.»5 

Tamásfalvi Mihály Spáczai Anna férje (1628).6 1633 nov. 
4-dikén (Thamásfalvi Mihály), mint neje, Spáczai Anna meg-

1 Orsz. Lt. nemesi invest. I. 8. Kraszna 10. — 2 Dl. 29.537. — 3 Bunvitai : 
Schematismus. 376. 1. — 4 Szgy. — 5 Nagyv. Múz. Bit. — 6 Gencsi-lt. nr. 286. 
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bízottja, továbbá Spáczai Mihály, János és Miklós elzálogo-
sítják a zálnoki, esanálosi és ököritói jobbágytelkeiket, ösz-
szesen négyet, Sámsoni Harangi Lászlónak.1 

Thamassfalvi Miklósnak 1639 előtt Nagy-Dohán, Fürmé-
nyesen és Leiében volt birtoka. Ugyancsak Harangi mondott 
ellent, mikor Rákóczi György fejedelem e birtokokat Gör-
csön i Serédi Istvánnak ajándékozta.2 

T a m á s i . Kémeri Thamasy János és Tamás, a László 
fiai 1466 deczember 23-dikán egymást, továbbá Sarmasági 
Sándort és (nemes) szolgáját, Keresztes Ambrust, Szarvadi 
Tamás deákot, Gesztesi Jánost, Kémeri Kis (Parvus) Balázst, 
Décsei Gergelyt stb. ügyvédjeiknek vallották.3 

Literátus Mihály de Thamasy 1477-ben a budai oktávás 
törvényszék előtt tanúskodik Porczy Péter (de Ip) érdekében 
a Porczy János (de Ip) leánya és örököse Margit ellenében, 
a ki Porczy Pétert, mint az ő örökségének bitorlóját, vá-
dolta be.4 

Pécsi Tamássy János másként Balog-Fekete János. (1561.)5 

Tamássy Mihály és neje Bakóezi Borbála 1628-ban zá-
logba vették Bakay Dánielnek és nejének, Szentmarjay Er-
zsébetnek a krasznavármegyei Perecsenben levő udvarházbeii 
részét minden hozzátartozó földdel együtt, továbbá Bada-
csonban és Hidvégen levő jószágát és a középszolnoki Szécs-
ben levő jószágát háromszáz magyar forintért.6 

Érszentkirályi Szikszai Zsigmond nejére Thamássv Sárára 
és leányára7 íratja 1642-ben szamosujlaki, vicsai, kávási, 
érszentkirályi, hidalmási, vaskapui, szentgyörgyi, ördögkúti 
és nvárlói birtokait kétezer forint erejéig.8 

Perecseni Literátus Tamási Mihály leányát, Sárát (özv. 
Szamos-Újlaki Szikszai Zsigmondnét) 1671-ben pereli a Som-
lyai Horváth Miklós fia, János, a krasznavármegyei bada-

1 Gencsi-lt. nr. 1398. — 2 Szgy. — » Dl. 36.393. Km. Prot. F. min. p. 10. 
nr . 1. — 4 Dl. 28,310. — 5 Lelesz, Stat. F. 74. — « Szgy. — 7 A ki n incs meg-
nevezve. — s Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. T. nr . 2. 
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csonyi részjószág miatt; mert Horvát Miklós árván maradva, 
a néhai Báthori Kata (Lónyai Istvánné) gyámsága alá került 
a badacsonyi részjószágával együtt. E Báthori Kata tiszttartója 
Tamási Mihály, a Báthori Kata halála után lefoglalta a maga 
számára a badacsonyi részjószágot, a melyet most az alperes 
Tamási Sára használ. A somlyai ítélő bírák idézésére az al-
peres meg sem jelen a tárgyaláson, s így el is ítélik a bir-
tok visszaadására s az eddigi haszonélvezet megtérítésére, 
mert Horvát János igazolni tudja, hogy ő a jogos örökös.1 

Tamási Sára egv 1672 jan. 10-dikén kelt bizonyságlevél 
szerint fiával, Szikszay Györgygyei nyolczszáz forintot kér 
Jódi Simon felsőbányai lakostól Karulyai Pelei Ferencznél 
fogságban levő jobbágyainak kiváltására. Szamosújlaki rész-
birtokukat kötötték le a nyolczszáz forint fejében. 

Tamasy István krasznavármegyei assessor, perecseni 
lakos 1658 április 20-dikán Perecsenben, Perecseni Nagy 
András nemes udvarházánál néhai nemzetes Szentkirályi Szo-
dorai István házáról (a kinek özvegye nemzetes Ördög Kata) 
zálogos levelet ír alá." 1659-ben is hites assessor (Tamássy, 
Perecsenben.)3 

Tamási István Zilahon, 1703 május 21-dikén kelt leve-
lével, a zilahi birák túlkapásai ellenében Guthy Farkashoz, 
Közép-Szolnok alispánjához orvoslásért folyamodik. ()t (Ta-
mási István zilahi nemest) Közép-Szolnok vármegye 1705-ben 
lovas zsoldos állítására írta ki. 

Tamási Sámuel 1794—1798. szeődemeteri evang. re-
form. pap. 

Tamási Péter előfordúl a hadi segedelemhez való hozzá-
járulásra 1797-ben összeírt benedekfalvi kisebb birtokosok közt. 

T a n k a . Tasnádi (Thasnadi) Thanka Mihályt 1641 jún. 
4-dike előtt özv. Bethleni Gergelyné Kusalyi Jakcs Hedvig,4 

1 Szgy. — 2 U. o. — 3 U. o. - 4 Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. pag. 
112. nr. 3. 
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okt. 30-cIikán Haraklányi Demeter és Haraklányi Árva László 
vallották ügyvédjöknek.1 

T a n ó d i Márton dr. 1880-ban középszolnoki zilahi járási 
orvos. 

Tar. Récsei Tar M á t y á s István krasznavármegyei nemes J <DJ 

tanúskodik a mellett, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló és Tnr-
bucza nem Kővárhoz, hanem Aranyos várához tartoznak.2 

Keresztúri (Kerezthwri) Thar Balázst meg Dúl Bálintot 
és Antalt a Bécséi Györgyöt és fiát, Lőrinczet illető récsei 
felebirtokra nézve 1507 nov. 7-dikén kielégítették a nevezett 
György özvegye, Frethy meg gyermekei: Mihály, Druzsina és 
unokája, Gáspár.3 

Tár Mihály 1781-ben homagiális esküt tett Közép-Szol-
nokban. 

Tar Mihály és István ákosi saját telkökön lakó adózó 
nemeseket, István, felsőszopri kisebb birtokost fölvették az 
1797-diki összeírásba. 1805-ben Mihály, József, id. és iíj. István 
lovasok az ákosi fegyverfogható adómentes nemesek közt. 
Homagiális esküt tettek. 

Tarczal i . Tarczali Miklós meg Péter de Bosaj 1781-ben 
homagiális esküt tettek, Péter assessor Közép-Szolnokban. 
Miklós, peéri főbb, Ágnes, kisebb birtokosok előfordúlnak az 
1797-diki összeírásban. Miklós (Bosaji Tartzaly)4 1800—1812. 
közt szintén középszolnoki assessor, 1812-ben árvaszéki bíró 
(Tarczali Miklós). 

Tarczali Károly 1841—1842. középszolnoki tiszteletbeli, 
1842—1844. rendes aljegyző, 1844-ben esküdt, táblabíró, 1865-
ben s 1872-ben (tizenegy napig) alispán. Tüdőgyuladásban 
halt meg Peérban 1872 jan. 12-dikén.5 

Tarczán. Tartzán Gergely (Gligor), János, Mihály és 

1 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. p. 140. nr . 4. — 2 Wl. — 3 Dl. 36,402. 
Km. Prot. Magn. pag. 207 nr. 2. — 4 1805 : Szgy. — 5 Balássy Pál nap ló jegy-
zetei Ér-Mindszenten dr. Balássy Endrénél . 
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Vaszilné, újnémeti saját telkükön lakó adózó nemeseket föl-
vették az 1797-diki összeírásba. — 1805-ben Gergely, János 
Mihály, újnémeti fegyverfogható adózó nemesek, gyalogosok; 
homagiális esküt is tettek. 

Tarcsa . Tartsa László, zsákfalvi főbb birtokost s (ő 
vagy másik László?) dabjonújfalusi saját telkén lakó adó-
mentes nemest meg Petre, alsószivágyi szabadost a nemesi 
fölkelők 1797-diki összeírásában találjuk. 

Tarcs i . Tartsi András 1781-ben zilahi, alszeg-utezai gazda. 
Tardi . Csaholyi (Csaholi) Tardy Mihályt és leányát. 

Annát, 1545-ben a középszolnoki magyar-, oláh- és közép-
csaholyi, paniti és zölezei részbirtokokba iktatták.1 

Thardi Máté deák férje annak a Csaholyi Annának, 
kinek szatmárvármegyei birtokait 1547-ben elfoglalta Pekri 
Miklós és neje2 s kinek nevében 1548-ben ezen Máté embere 
Kőrössy Albert deák tiltakozik az ellen, hogy Pekri Miklós 
elfogja embereit.3 1549-ben őt (Tardi Literátus Mátét) és nejét, 
Csaholyi Annát idézik meg Csili Pökri Miklós és neje, Bánfi 
Anna, mert amazok áthágták azon kölcsönös szerződést, a 
inelvlvel emezeket örököstársaiknak fogadták volt néhai Csa-
holyi Farkas m.-, o.-, k.-csaholyi, paniti, zölezei és más szat-
márvármegyei birtokaiban meg összes ingóságaiban.4 Tardy 
Máté deák neje Csaholyi Anna bizonyos birtokokra nézve 
1547-ben özv. Bornemissza Boldizsárné (Gáspárné?) Széchy 
Annával egyezett meg.5 

I. Ferdinánd király 1549-ben meghagyja a leleszi konvent-
nek, hogy Thardi Máté deákot, Csaholyi Ferenczet, Károlyi 
Pétert és Széchy Annát az ellenöknéhai Csaholyi Imre leánya 
(Anna, Melyth György né) által az atyja jószágaira vonatkozó 
levelek kiadása végett indított perben törvényesen megintesse, 
esetleg a kir. kúria elé idéztesse. Az illető jószágok Közép-

1 Lelesz, Stat. T 3 5 . - 2 GKG A. fasc. II — 3 U. o. — 4 Lelesz, Act. 
an. 1549. fasc. 5. nr. 51. — 5 GKG. A fasc. II. 
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Szolnok vármegyében a már ismertek: Panvk, Olahchahol 
Magyarehahol, Kezepchahol és Zewlche praedium.1 Egy 
1549-diki2 s egy keletnélküli:í oklevél is, mint Csaholyi Anna 
férjét említi. 

1550-ben Ferdinánd király meghagyta, hogy iktassák be 
Thardi Gáspárt Szécs birtok ama részébe, a mely ezelőtt a 
Tompos Tamásé és Mihályé volt, de ezek magvaszakadtával 
királyi adomány révén Tardinak jutott. A beiktatásnak azon-
ban ellentmondott Somlyói Szaniszlófi Báthori nevében Ta-
másdeák, továbbá Szaniszlófi Báthori Imre nevében János tiszt.4 

Prépostvári Bálintné Thardy Dorottyát és Kapi Andrásné 
Sulyok Katalint néhai Csaholyi Ferencz fiörökösökké tette 
volt a középszolnoki magyar-, oláh- és felsőcsaholyi, zölczei 
meg több szatmárvármegyei jószágban, a mit 1577-ben jóvá-
hagy Lekcsei Sulyok István.5 

Tarjáni . Mindszenti Tarjáni András 1586-ban jelen volt, 
mikor Ladmóczi Horváth Jánost egy girolti birtokrészbe,6 s a 
mikor Briny Lászlót, az udvari lovasok alkapitányát, Töm-
böd Mihályt, Istvánt, Györgyöt, Mártont és Nováki Zsigmon-
dot, a Briny anyai testvéreit és Briny Györgyöt, az említett 
Briny László nagybátyja fiát a Báthory Zs. fejedelemtől nekik 
ajándékozott, néhai Hatvani Gergelynek, Pál fiának hatvani 
birtokrészébe akarják beiktatni, a mely utóbbi beiktatásnak 
ellentmondott özv. Hatvani Jánosné Gávai Erzsébet a maga 
és Hatvani Jánostól származó István és Zsigmond gyermekei 
nevében.7 Jelen volt 1588 jún. 25-dikén Csompáz Dorottyá-
nak néhai férje, Mindszenti Nagy Lukács mindszenti udvar-
házába való beiktatásánál is.8 Tarjáni Andrásné Genesi Er-
zsébet 1587-ben pert indított testvére, István ellen a mind-
szenti és balázsházi birtokrészek megosztásáért.9 

1 Gr. Károlyi-ltár, III. 250. 1. — - Lelesz, Act. an. 1549. läse. 1. n r 31. 
a U. o. Act. Bercs. fasc 37. nr. 26. (Prot. X. pag 47.) — 4 Orsz. Lt. Km. conv. 
lad. 27. T. nr. 1 — 5 Lelesz, Signat Lib. 5. folio 167. — 6 Nagyv. Múz. Bit. — 
7 U. O. — « U O. — 9 ü . o. 
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Tarnócz i . Tarnóczi Péter esküdtet megidézték, mint 
szomszédot, mikor Báthori Kristóf 1576-diki parancsára be-
iktatták Zilahi János deákot egy zilahi házba és tartozékaiba.1 

Az 1630 jún. 9-dikén Debreczenben tartott evang. reform, 
közzsinat Tarnóci Istvánt valamelyik Csaholyba (Cziaholy) 
küldte papnak.2 

Tarnóczi Istvánné előfordul a hadi segedelemhez való 
hozzájárulásra 1797-ben összeírt érszodorói és tövisedi kisebb 
birtokosok közt. Vele (Tarnotziné? asszony) találkozunk, mint 
érszodorói birtokossal az 1805-diki összeírásban is. 

Tarpai . Tarpai Imre meg Szénás Szilveszter, Imre, 
Miklós, Gábor és András részéről 1604-ben Somályban és Sír-
mezőn egy jobbágyházat, Tarpai Imre és Baksai Pál részéről 
1605-ben Ippon egy negyed telket adóztattak meg.3 

Tarpai Sámuel özvegye, nemes Visky Ágnes egyike azon 
alpereseknek, kik ellen a tasnádi és krasznai uradalmak fe-
lének visszaszármaztatása ügyében pert indítottak 1795 előtt 
Aspremonti Goberti János és neje Wolkenstein-Trostburg 
Aspremont Mária Anna.4 Egy Tarpai Sámuel 1805-ben krasz-
navármegyei assessor; 1808-ban Somlyón egy kúriája volt s 
Kraszna vármegye gyalogosnak írta ki. Ugyanekkor Tarpai 
Sámuelné, somlyai lakosnak Somlyó-Csehiben négy antiqua 
és két nova. Győrtelken három antiqua, Bürgezden másfél 
antiqua és egy nova jobbágytelke volt. Egy Sámuel Közép-
Szolnokban szerepelt: 1828-ban zilahi szenátor, 1828 1831 
közt mint középszolnoki assessor, 1829—1841 közt mint tábla-
bíró említve. Kétségkívül ő az a Tarpai és Szilágyi Tarpai 
Sámuel, kit Nagy Iván is zilahvárosi tanácsosnak és közép-
szolnoki ülnöknek említ.5 

Tarpai Sándor 1819-ben középszolnoki assessor, 1820<: 

1833. alszolgabíró, 1835 és 1841 közt főszolgabíró, 1835 és 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. Z. nr. 1. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 629. 1. — 
3 Dical. — 4 Bl. fasc. yv. nr. 3. — 2 Nagy Tván. XI. 65. — Gencsi-lt. nr. 1559. 
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1843 közt táblabíró, 1828-ban kiküldött, 1841-ben helyettes 
alispán. Kétségkívül egy azzal a Tarpai és Szilágyi Tarpai 
Sándorral, kivel Nagy Ivánnál, mint szolgabíróval, utóbb tör-
vényszéki ülnökkel találkozunk s kinek neje Tunyoghy Anna.1 

Tarpai Pollikszena, Zilahi Tunyogi Sándor neje, Közép-
Szolnok vármegyében mocsolyai és ökörítói birtokos. (1843?)2 

Tarpai Ferencz 1867-ben középszolnoki esküdt. 
Tarpai Miklós 1896-ban szilágyvármegyei szolgabíró, most 

a zilahi járás főszolgabírája. 
T a r s o l y Miklós 1811-ben középszolnoki (?) szolgabíró.3 

T a s i István 1782-ben érkávási evang. reform, pap. 
T a s n á d i . Thasnádi Pál deákot ügyvédjüknek vallották 

1450 február 6-dikán Rátoni Buda György,4 1459-ben Paczali 
László és Mihály,5 1461 okt. 12-dikén Kusalyi Jakcs Péter, 
Nagydobai Porkoláb Miklós, Nagydobai Csizér Gál, Sándor-
házi Miklós, Szarvadi Balázs, Vérvölgyi Anthos Péter, Sán-
dorházi Bertalan és Nagydobai Csízér Gergely,6 Thasnadi Lő-
rincz fiát, Jánost 1461 jún. 4-dike előtt özvegy Bethleni Ger-
gely né Kusalyi Jakcs Hedvig." 

Thasnády Balázsnak s utódainak Báthory István, lengyel 
király s erdélyi fejedelem 1581 okt. 19-dikén czímeres levelet 
adományoz.8 

Tasnádi Gáspár Deákot királyi emberül jelölik ki 1586-ban 
a Brinyeknek egv hatvani birtokrészbe való beiktatására.9 

Tasnádi Jánost 1632 nov. 19-dikén ügyvivőnek vallja 
Bályogi Szénás Boldizsár és ennek neje.10 

Tasnádi István 1642-ben zilahi első evangelikus refor-
mátus pap. 

Egy Tasnádi István 1650-ben a szeéri evang. reform, egy-
háznak egy ezüst poharat hagyott. 

1 Nagy Iván, XI. k. 65. 1. — 2 U. o. 345. 1. — 3 Gencsi-lt. nr. 1211. — 
4 Dl. 36,391. Km. Prot . C. min. p. 104. nr. 3. — 5 ü . o. 36,392. Km. Prot. E. 
min. pag. 31. nr. 2. — 6 U. o. pag . 138. nr. 1. — 7 U. o pag. 112. nr . 3. 
s Nemz. Múz. Másolat. Czímermásolat ta l . — 9 Nagyv. Múz. Bit. — 1 0 U. o. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 39 
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Tasnádi György 1085 jan. 10-dikén aláírt egy szerződést 
hídvégi kaszáló elzálogosítása tárgyában.1 

Tasnádi Kata és férje Váradi Mihály 1669-ben a szilágv-
főkeresztúri evang. reform, egyháznak egy aranyozott ezüst 
poharat adott. 

Tasnádi János mocsolyai saját telkén lakó adózó nemes 
1781-ben homagiális esküt tett. Egy János előfordul a Mo-
csolya községből 1805-ben összeírt, saját telkükön lakó sza-
badosok névsorában, ő és Ferencz, mint mocsolyai adózó 
nemesek homagiális esküt tettek. 

1808-ban Bürgezden egy antiqua és egy nova jobbágy-
telke volt Tasnádi Ferencznek, a kit Kraszna vármegye gya-
logosnak írt ki. 

Tasnádi Mátyás varsolczi evang. reform, pap. (Működé-
sének ideje a XVII. századra tehető). 

Tatai . Nemes Tatay 1608-ban gondnoki vallomást tesz 
Macskási Mihály, Petőfalvi Pető István és Tatay Imre szá-
mára a középszolnoki tasnádi meg más, szatmár-, szabolcs-
és abaújvármegyei részbirtokokról.2 

Tatay István 1716-ban krasznavármegyei pénztáros. A már-
czius 10-diki Somlyón tartott tisztújításon választották meg. 
1720-ban is perceptor Kraszna vármegyében. 1725-ben (Tatai 
István) krasznavármegyei királybíró.3 Megyesi, másként Tatai 
István de Mocsolva (mocsolyai lakos) 1771-ben Közép-Szol-
noktól nemességének igazolását kéri.4 Egy Megyesi István 
de Tata 1781-ben sámsoni nemes, ugyanőt, mint sámsoni 
saját telkén lakó, egyházi adómentes nemest vették föl az 
1797-diki összeírásba. 1805-ben Tatai Istvánt, Mihályt és Sán-
dort írták ki gyalogosoknak a sámsoni adómentes nemesek 
közé. Homagiális esküt is tettek. 

Tatái' János zilahi civis 1741-ben homagiális esküt tett. 

1 Gencsi-lt. nr. 759. — 2 Lelesz, Prot. 50. folio 53. a n n o 1608. — :i 131. 
fasc. SS. n r 11 — 4 P. C. Product. 95. és 209. 
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1781-ben András, István, János és Mihály zilahi kraszna-
utczai lakosok. 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahe-
lyezte előbbi adómentességébe a zilahi Tatár-családot és Tatár 
Mihály hadadi nemest azon armális alapján, a melyet előd-
jeik 1699 márcz. 16-dikán I. Lipóttól nyertek. 

Tábor i Péter égerháti nemest Illésfalváról Közép-Szol-
nok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Táj i inger . Tájiinger Frigyes (Friderich) előfordúl a hadi 
segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt benedek-
falvi kisebb birtokosok közt. 1805-ben (Talinger Frigyes) mint 
benedekfalvi adómentes nemes a haza csendességben való 
tartására kiállhatott gyalog. 

Tálas . Tálas István 1696-ban zilahi bíró. 
Tálas György zilahi nemest Közép-Szolnok vármegye 

1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Tálas András és 
Márton, cívisek Zilahon, 1741-ben homagiális esküt tettek. 
1781-ben Tálos Dániel zilahi, tyúkólutczai, Tálas János és 
Márton krasznautczai lakosok. 

Tálas István szakácsii nemes 1781-ben homagiális esküt 
tett. József, szakácsii saját telkén lakó egyházi adómentes ne-
mest fölvették az 1797-diki összeírásba. 1805-ben Tálas Dániel 
előfordúl a nemesi fölkelésben való részvételre összeírt lelei 
szabadosok közt; Talas Vonuez adómentességet élvező, szél-
szegi szabad állapotú lakos, gyalogos. 

T á n c z o s . Désházi család (Thanczos). Az 1453., 1454. 
években említik.1 

Tánczos Albert 1741-ben szilágysomlyói róm. kath. pap. 
Tarkány i . Tarkanyi László (egr.) 1525-ben tiltakozik 

Rátoni Péter ellen, a ki előbbi kárászi (Kárásztelki?) jobbá-
gyának ötvennégy elveszett és Ráton birtokban megtalált 
disznóját nem akarja kiadni.2 

1 Csánki, I 577. — 2 Lelesz, Act. an. 1525. nr. 51 

3 9 * 
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Tárkáni István második férje volt özv. Becski Györgyné 
Semsei Katának (1088).1 

Tárnoki . Tarnuki Péter íia, László azok között volt, 
kiket királyi emberekül jelöltek ki, a mikor 1378-ban vizsgá-
latot parancsoltak Szarvadi László fiai: László és István ellen, 
a kik Szántói Pető íiainak, János- és Istvánnak kegyei szol-
gáját megölték és kifosztották nyilt úton.2 

Még azután egy családfatöredék szól róluk: 

T h a r n o k i Tamás 3 

Keszii Kez5;, másként Tárnok István 
Anna 

— Zunai István 
1547 

Teczka . Tetzka Danyiláné, más telkén lakó szeődeme-
teri adózó nemest fölvették az 1797-diki összeírásba. 

Id. Tetzka János (50 éves), ifjú János (40 éves) és Gábor 
(30 éves), szeődemeteri adózó nemeseket 1805-ben a fegyver-
foghatók névsorában találjuk. Id. Jánosról megjegyezték, hogy 
erőtelen. Homagiális esküt is tettek.4 

T e g z e Miklóst gyalogosnak vették föl az érszentkirályi 
adózó nemesek 1805-diki névsorába. 

T e k e . A kolozsmonostori konventnek 1518 jún. 10-dikén 
kelt örökvalló levele szerint Köblösi (Kewblesi) Theke György 
leánya Ilona, Szentmártoni Mártonné a középszolnokvárme-
gyei baksai szántóföldjeit és kaszálóit Csiszér Mártonnak 
örökbe vallja. Az ide tartozó családfa.5 

Baxai D\\'l Mátyás f 
K a t a l i n 

— Kewblesi Theke György 

I lona 
— Zenthmarlhoni Márton 1518 

1 Nemz. Múz. Becski-lt. — 2 Lelesz, Act. an. 1378. nr. 24 — 3 ü . o. Act. 
an. 1547. fasc. 1. nr. 31. — 4 L. még Teszkás. — 5 Dl 36,402 Km. Prot. Magn. 
pag 75. nr. 1. 
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Keobleosi Teke Gáspár egyike vala azoknak, kiknek 1575 
szept. 18-dikán S. Báthori István meghagyta, hogy Bátóti 
Gyulafi Lászlót különösen a Békés Gáspár ellenében tett hű-
séges szolgálataiért iktassák be a középszolnoki Inó és Kis-
Goroszló meg a dobokavármegyei Őrmező, Fűzes és Szent-
Péter birtokokba, melyeket Károlyi László veszített el hűtlen-
ségbe esésével.1 

T e k e h á z i . Az 1637 jún. 14-dikén Debreczenben tartott 
evang. reform, közzsinat Tekehazi Istvánt valamelyik Szarvadra 
küldte papnak.2 

T e k e n ő s . Theknews (Thekeneos) György, idősb György, 
Lukács és ifj. György, vártelki lakosok, a kiket maguk mellé 
vettek a Vajai Borzásiak, a mikor Haraklányi Miklós vártelki, 
nyirsidi birtokain hatalmaskodtak. 1549-ben idézteti meg Fer-
dinánd a betörőket.:í 

Tekes i t . L. Tepesit. 
Telegd i . A Csanád nemzetségből való. Kraszna várme-

gyében ősi jogon birtak még 1553-ban is.4 A Telegdi család 
őse Pongrácz (1218-1256).5 

Thelegdi Lőrincz leánva, Anna, Nagymihálvi Andrásné 
O J > 7 ~ 

1489 előtt pert indított Kusalyi János fia László ellen anyja 
Ágnes leánynegyedének a középszolnoki Hadad és Kusaly 
birtokokból való kiadása iránt; ez ügvben a nvolczados biró-

} kJ 

ság most ítéletet hoz.6 Lőrincz (Telegdy) unokája, Márton és 
Dorottya fia, Ferencz meg Bethlen Miklós érdekében 1492-ben 
megidézik Kisvárdai Miklóst, Aladárt, Jánost és Lászlót töb-
bek között a középszolnoki Vásárhely birtok tárgyában.7 

Telegdi Katalin S. Báthori István neje. 1534-ben özvegy, 
a mikor fia András adományul kapta János magyar király-
tól a krasznavármegyei Goroszlót.8 Tőle 1538 febr. 15-dikén 

1 GKG. A. fasc. II. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 633. 1. — 3 Orsz. Lt. Km. 
conv. lad. 26. H. n r . 1 és B. nr . 58. — 4 Acsádv : A m. nemesség és birtok-
viszonyai a mohácsi vész után, 27. 1. — 5 Dr. Ka rác sony i : A Magy. Nemz., I. k. 
346. 1. — 6 Dl 18,374. — 7 Lelesz, T. 77. f. anni 1492. nr . 29. — 8 Bl. fasc. KK nr . 8. 
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Statilius János erdélyi püspök kétezer aranyforintot vett köl-
csön.1 Özvegy Telegdi Katalin (mfc.) és Somlyó várbeli igaz-
gatója, Literátus Tamás 1548-ban azok között vannak, a kiket 
Kusalyi Jakcsi Mihály azért idéztet meg, mert megtámadtat-
ták mocsolyai makkos erdejét, a makkot összeszedették, bizo-
nyos fákat határjel gyanánt kereszttel jelöltettek meg és az 
erdőnek egy részét a maguk számára lefoglaltatták.2 

Thelegdy Mihály 1550-ben, mint Bánfi Gáspár özvegyének, 
Jaxith Annának a férje van említve.3 1553-ban (Thelegdy Mi-
hály) nagyfalusi jobbágyai hatodfél, a krasznaiak három, a 
meszesaljaiak és valkaiak két-két, a rézaljaiak (Thelegdi) egy 
kapuszámnyi adót fizettek.4 Ekkor Telegdi Mihály nejéül Bánfi 
Gáspár leánya Zsófia van említve; Mihály s neje L. Bánfi Miklóssal 
és Istvánnal állanak pörben, a krasznavármegyei Szilágy ke-
rületben levő Valkó várért s más doboka- és kolozsvárme-
gyei birtokokért, de a birtokokat a Bánfiaknak Ítélik, mire 
Telegdiék mindazt is visszabocsátják, a mit már elfoglaltak 
volt.5 De L. Bánfi István kötelezi magát, hogy Valkó-vár 
birtokot és összes tartozékait átadja Telegdi Mihálynak és 
nejének Bánfi Zsófiának és örököseiknek.6 S Telegdi Mihály 
és Horváth György mei> leánvai: Katalin és Zsófia vissza 
is kapják, illetve átveszik Báníi Miklós- és Istvántól a kraszna-
vármegyei Valkó várat s tartozékait, miket az előtt Jaksyh 
Anna és leányai meg Telegdi Mihály bírtak." 1570-ben II. János 
király adott ki itélőlevelet Mogyorói L. Bánfi Pál felperes 
számára Telegdi Mihályné Zsóíia, Telegdi Miklósné Borbála, 
előbb Bánfi Gáspár, most Kendi Antal özvegye Jaxyts Anna 
úrnő, Károlyi László leánya, Anna, stb. alperesek ellen a 

1 Beke An ta l : Az Erd Kápt. Levéltára Gyulafehérvárt, I. f. 102. lap. — 
2 Lelesz, Act. an. 1548. .fasc. 4. nr . 38. — 3 Orsz. Lt. Km conv. lad. 34. E. 
nr . 54. — 4 Dical. — 5 A gyula fehérvár i káp ta l annak Bánfi Farkas , Mihály é s 
György számára 1764-ben kiadott á t i ra tában. Bl. fasc. JJ. — 6 Egyezséglevél 
á t i ra tban. Bl fasc. nr . 8. — 7 Gyulafehérvár t kelt osz tozkodó levél á t i ra tban. 
Bl. fasc. SS. nr. 8 
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krasznavármegyei Valkó-vár, Nagyfalu és Kraszna városok; 
Váralja, F.- és A.-Jaáz, Bagolyfalu stb. birtokok és részbirto-
kok meg Magyar-Kaznacs prsedium és ezek határjárása, ki-
mérése és negyedrészre osztása ügyében.1 1573-ban Báthori 
István erdélyi vajda ad privilegialis levelet L. Bánfi Pálnak 
s a Bánfi-testvérek férfi ivadéka inak, mint felpereseknek Te-
legdi Mihály alperes ellen,2 majd Telegdi Mihályné Bánfi 
Zsófia és Telegdi Miklósné Bánfi Borbála, alperesek ellen 
adott ugyancsak L. Bánfi Pálnak Valkó-várára és Nagyfalura 
vonatkozólag. 

Teledi Miklósnak és Bánfi Borbálának 1561-ben a nagy-
falusi birtokot illető vallomása ellen L. Bánfi István fiai: Far-
kas és Kristóf ellentmondottak.4 1567-ben e Miklós és hat 
társa pert folytattak Zovány birtokért Báthori Kristóf és István 
ellen.r> Telegdi Miklósné Bánti Borbála ellen 1568-ban Valkai 
Miklósné Csire Petronella adott be keresetlevelet Kraszna 
vármegyéhez anyai nagyapja birtokaiért.6 

Nemes Telegdy János és Pál azok között voltak, a kik 
1574-ben tiltakoztak Báthori István ellen a krasznavármegyei 
Valkó-vára uradalom és vár elidegenítéseért.7 

1781-ben Telegdi Mihály (de ead.) és József tettek homa-
giális esküt Közép-Szolnokban. 

Telegdi János 1784—1787. krasznaczégényi evang. re-o o ^ o 

form. pap. 
1791-ben Telegdi István de N.-Enyed homagiális esküt 

tett Közép-Szolnokban. 
Telegdi Mihály 1797-ben oláhnádasdi kisebb birtokos, 

egy Mihály szilágycsehi saját telkén lakó adózó nemes. Te-
legdi János és íia József, nagydobai adózó nemesek 1805-ben 

1 Bl fasc. G. nr. 8. — 2 Báthor i István, erdélyi va jda privilegialis levele a 
fejedelmi Ítélőszék hiteles máso la t ában . Bl. fasc. G. nr . 5. és 7. — 3 Báthori Ist-
ván erd. va jda levele hiteles máso la tban . Bl. fasc. G. nr . 5. — 4 Bl. fasc. F. 
nr. 10. — 5 U. o. fasc. EE. nr . 23. — 6 U. o. fasc. M. nr. 20. — 7 Lelesz, C. 
Kraszn. Prot . 20. fol. 196. 
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homagiális esküt tettek, a mikor Telegdi András és Mihály 
adómentességet nem élvező, szilágycsehi járásbeli szabad 
állapotú lakosok. 

Telegdi Sámuel 1815—1818. középszolnoki assessor. 
Telegdy János 1861-ben krasznavármegyei alorvos. 
Teleki . A Teleki-család a régi Garázda-családból ered, 

mely Zágorhidi, Széki, Teleki, Keresztúri ágakra szakadt. 
Mihály, a ki a család nagy nevének alapját rakta le, 

1685-ben nyert grófi rangot. Kétségkívül ő írja 1672 júl. 
31-dikén Károlyi Lászlónak, hogy Pribékfalva és Magosfalva 
között levő szigetet a tományiak bevetették. Minthogy pedig 
Magosfalvát ő bírja, azt a földet senkinek sem engedi és a 
dézmáját elviteti.' 0 csak ennyiben érdekel, a mennyiben t. i. 
e helyek néha Közép-Szolnokhoz számítvák. 

Itt a mi területünkön a Bánfiakkal rokonságban a XVIII. 
század elejétől szerepelnek. 

A Teleki-leányágnak bizonyos anyai ősi tőkepénze volt 
a Teleki-fiúágnál. E tárgyban 1726 jan. 30-dika előtt atyafi-
ságosan megegyeztek ifjú L. Bánfi Zsigmond és gr. Maros-
németi Gyulai István, kinek neje gr. Bánfi Judit.2 

Gróf Teleki Mária és Liber báró Losonczi Bánfi Péter 
1737-ben a szilágysomlyói evang. reform, egyháznak egy terí-
tőt adtak. 

Teleki Ádámról, a Cid fordítójáról, már előbb volt szó.'5 

Ádám Közép-Szolnok vármegye főispáni helytartója.4 Kétség-
kívül ő az a Teleki Ádám, a kit 1766-ban Teleki Zsuzsánnával 
fölszólítottak, hogy a Lekcsei Sulyok György, középszolnoki fő-
ispán magvaszakadtával Cseh vár- és városból meg a hozzátar-
tozó falvakból reájok eső birtokot adják vissza a kincstárnak.5 

Gr.Teleki Ádám neje br. Wesselényi Mária, kinek halálára szép 
verseket is írt.6 Máriától 1785-ben Kendilónán ötezer forintot vesz 

1 Gr. Károlyi-lt. IV. 493. — 2 GKG. C. fasc. XVI. — 3 E mű, I. k. 626. 1 — 
4 Nagy Iván, XI. 84. — 5 GKG. A. fasc. XV., XVI. — « Pallas Nagy Lexikona 
XVI k.. 38. 1. 
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föl Losonczi br. Bánfi Zsigmond, a mely összegben Bánfi a 
középszolnoki Kraszna járásbeli Balla faluban fekvő részbirto-
kát zálogosította el, megengedvén Wesselényi Máriának a be-
iktatást,1 Ádám különben 1787-ben Kolozsvárról hívja föl az 
uralkodó parancsára Guthy Miklósnét, hogy ha a kitört 
orosz-török háború alkalmával a határon állomásozó katona-
ságnak illendő áron vagy ingyen adhat gabonát, rozsot, ár-
pát, zabot, szénát, nála jelentse, még pedig sürgősen.2 Gróf 
Teleki Zsuzsanna 1752-ben a sarmasági evang. reform, egy-
háznak egy ezüstpoharat adott. 1763 febr. 3-dikán és jún. 
6-dikán (br.3 Korda Györgyné Teleki Zsuzsánna) meginteti 
Genesi Zsigmondot azon ilosvai, lompérti, hídvégi és hosszú-
mezői részbirlokok ügyében, a melyeket Lónyai Anna zálo-
gosított el.4 

Széki gróf Teleki Sámuel egyike vala azon monói közös 
birtokosoknak, a kikkel 1766-ban szemben áll Zabolai gr. Mikes 
Antal a monói Mocsár-erdő határát illetőleg. Ez ügyben ápr. 
30-dika előtt tanúvallatást tartottak.5 Az erdélyi kormányszék 
1791-ben közli Közép-Szolnok vármegyével II. Leopoldnak 
azt a leiratát, melyben széki gr. Teleki Sámuelt az erd. ud-
vari kanczellária elnökévé kinevezte. 

Teleki Eszter grófnő 1767-ben a krasznai evang. reform, 
egyháznak egy tányért, Teleki Lajos gr. és Toldi Sára grófnő 
1782-ben a krasznahorváti evang. reform, egyháznak egy ezüst-
poharat adtak. 

Gr. Teleki József 1791-ben Toroczkai Zsigmond fiának, 
Pálnak a gondnoka.6 

Br. Alvinczi Gáborné gr. Teleki Kata bírta 1792 előtt 
Bethlen Adámné Bánfi Zsuzsánnának azon két tasnádi tel-
két, melyeket ez most cserébe adott Way Máriának.7 Gr. Te-
leki Kata és fia G. Bhédei Ádám 1793-ban a somlyóújlaki 

1 GKG. B. fasc. IX., X. — 2 Szgy. — 3 Másutt gr . — 4 Gencsi-lt. n r 559. 
és nr. 560. — 5 GKG. A. fasc. VII. _ 6 ü . o. — 7 Bl. 
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evang. reform, egyháznak aranyozott ezüstpoharat és tányért 
adtak. Gr. Teleki Máriának és Katának családi czímere is 
látható ebben az egyházban, Széki gróf Teleki Lajos czímere 
pedig a magyarkeczeli evang. reform, egyházban. 

Gr. Teleki Ádám utódai nagyszegi, gr. Teleki Imre és 
László szilágycsehi, gr. Teleki Imre bajomi és benedekfalvi 
főbb, alsóberekszói, alsószivágyi, alsóvárczai, felsőszivágyi, 
hadadgyőrtelki, illésfalvi, nagypaczali és vadafalvi kisebb, 
gr. Teleki Sámuel és Sándor paniti főbb, gr. Teleki Lajos 
domoszlói, nagypaczali és zálnoki, gr. Teleki Mihály nagy-
paczali kisebb birtokosok előfordulnak az 1797-diki össze-
írásban. 

Gr. Teleki Lajosnak és Mihálynak 1806-ban egy kúriájok, 
egy adómentes lakótelkök, husz lakott és két puszta antiqua 
meg huszonhét lakott és két puszta nova jobbágytelkök volt 
Kis-Paczalon. Legtöbb telke volt Lajosnak (egy kúria, tizen-
két lakott és egy puszta antiqua meg tizenhat lakott nova). 
1808-ban gr. Teleki Eszternek Krasznán egy kúriája, har-
mincznégy antiqua és húsz nova jobbágytelke, Csízérben hét 
antiqua és tizenkét nova, Bagolyfalúban és Boronamezőn 
hét-hét antiqua és egy-egy nova, Kraszna-Tótfalúban öt an-
tiqua és egy nova, Túszán négy antiqua, Ballaházán egy 
antiqua és egy nova jobbágytelke, gr. Teleki Lajosnak Kraszna-
Horváton egy kúriája, negyvenkét antiqua és négy nova 
jobbágytelke, O.-Keczelben tizenhárom antiqua és huszonkét 
nova jobbágytelke, O.-Keczelben «ezeken kívül egy darab új 
fogásban lakik hat embere hat házban». Magyar-Keczelben 
egy kúriája, tizenhét antiqua és nyolcz nova jobbágytelke, 
Paliczkán tizenhárom antiqua, Seredenben öt antiqua és két 
nova, Krasznán két és egynegyed antiqua és három nova, Alsó-
Bánban két antiqua és egy nova jobbágytelke, gr. Teleki 
Mihálynak Varsolczon fél kúriája és három antiqua job-
bágytelke, gróf Teleki Ádámnak Vaján egy nova jobbágy-
telke volt. 
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Gróf Teleki Imre 1809-ben birtokos Alsó-Szopron.1 

1837-ben egy Teleky gróf Rákoson,2 Teleky Lajos gróf 
ivadékai Pósán,3 özv. Teleky grófné Felső-Kékesnyárlón * bir-
tokosok. 

Teleki Juliánná meg Toroczkai Pál gr. 1834-ben a kraszna-
horváti evang. reform, egyháznak egy 1703-ból való ezüst-
talpas, belül aranyozott kókuszdiópoharat adtak. 

1781-ben Dalnoki Teleki László középszolnoki assessor, 
ugyanekkor András (de Zálnok, minden bizonynyal Dálnok 
helyett) homagiális esküt tett. 

Teleki Mária férjével Filep Sámuellel 1824-ben a szilágy-
somlvói evang. reform, egyháznak egy tölgyfaszekrényt adott. 

Teleki Mihály 1841-ben középszolnoki esküdt, 1847-ben 
tiszteletbeli aljegyző, 1801—1807. főszolgabíró (zsibai járás). 

Teleki Lajos 1807-ben középszolnoki szolgabíró. 
Teleki Albert és Kálmán 1807-ben középszolnoki es-

küdtek. 
T e l e s z k i János 1849-ben és 1801-ben krasznavármegyei 

alorvos, sebész. Fia István, igazságügyi államtitkár, 1881-ben 
képviselőjelölt Sz.-Somlyón; de Bartha Miklóssal szemben 
kisebbségben maradt. István testvére Jozefin, a kinek somlyai 
telkéről való a második kincslelet. 

T e m e s v á r i . Tömösvári Jónás de Galochv, 1781-ben 
homagiális esküt tett; 1781 1812. középszolnoki assessor. 
Bizonyára ő fordúl elő a hadi segedelemhez való hozzájáru-
lásra 1797-ben összeírt nyirmoni főbb, kisdobai (Temesvári), 
sámsoni kisebb birtokosok között, s talán ő van nagymoni 
saját telkén lakó adómentes nemesként említve. 

Tömösvári Sámuel 1815 és 1831 közt középszolnoki 
assessor, 1818-ban árvaszéki bíró, 1820-ban viceszolgabíró, 
1830—1839. táblabíró. Nagy Iván 1840 körül említi (Tömös-

1 Sz i rma i : Szatmár, 1810. II. 152. 1. — 2 Hodor K. : Doboka, 548. 1. — 
;í U. o. 523. 1. -r. 4 ü . o. 531. 1. 
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vári Sámuelt), mint középszolnokvármegyei törvényszéki ül-
nököt.1 

Tömösváry Károly 1840 körül pelei birtokos.2 

T e m e s v á r i Ziclii. L. Zichi. 
Tepes i t . 1604 febr. 8-dikán a kolozsmonostori requisi-

torok bizonyítják, hogy Tekesytt Zsigmond megvette Zoványi 
István zoványi és széplaki birtokát ezer forinton.3 Tepcsi 
Zsigmondné asszony, a Sarmasági-család rokona 1646-ban a 
Sarmasági György halála után ennek az árváit a kraszna-
vármegyei Ippon nevelte, s onnan is adta férjhez.4 

Ippi Tepessith Zsigmond nevében idősb Ippi Bideskúti 
István a fehérvári káptalan előtt 1649-ben tiltakozik az ellen, 
hogy az erdélyi kincstári perek igazgatója kihirdetvén Csege-
kátai Ivátai László mindkét nembeli utódainak magvaszakad-
tát, a kincstár számára rendelte a krasznavármegyei Ippon 
levő birtokokat a nemesi kúriával esryütt, továbbá Szék, Né-
háza, Cserese, Halmosd, F.- és A.-Kaznacs, Lecsmér és Porcz-
alja birtokokat és ezek visszaadását kéri.5 

Özv. Tepesit Miklósné részéről 1605-ben másfél telket 
adóztatnak meg Ippon.6 

Tepesit Zsigmond özvegye Guti Erzsébet 1657. 
Terebes i . Terebeshy Mihályt 1632 nov. 19-dikén ügy-

vivőnek vallotta Bályogi Szénás Boldizsár és ennek neje.7 

1634 decz. 6-dikán (Terebesy Mihályt) a fejedelem előtt Szécsi 
Sasi István.8 

Terebesi Sámuel 1737-től sarmasági, 1760 körül ippi 
evang. reform, pap, meghalt Szeérben. 

Terebesi Sámuel, sámsoni nemes, 1781-ben s 1791-ben 
homagiális esküt tett. 

Nemes Terebesi Sámuel, sámsoni saját telkén lakó egy-
házi adómentes nemes és Terebesi János, tasnádszarvadi ura-

1 Nagy Iván, XI. 102. — 2 U. o. — 3 Tört. Tár, 1898. évf. 350. 1 — 
4 Szgy — & Bl. fasc. KK nr . 17. — 6 Dical. — 7 Nagyv. Múz. Bit. — 8 ü . o. 
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sági tiszt előfordulnak az 1797-diki összeírásban. 1805-ben 
Sámuel gyalogos, János (37 éves; Tisza László tisztje) lovas; 
ugyanők (Terebesi Sámuel, sámsoni és Terebesy János, tasnád-
szarvadi nemesek), továbbá Terebesi Ferencz, sámsoni nemes 
homagiális esküt tettek. 

Terebesi János 1837—1845. középszolnoki esküdt, tasnád-
balázsházi birtokos. 

Az 1797-ben és 1805-ben említett János, a ki előbb a bihar-
vármegyei Mező-Gyánban volt a Tisza László tiszttartója, az 
ugocsavármegyei Túrterebesről származik. Innen a család elő-
neve. E családból I. István kapott nemességet II. Ferdinádtól 
1624-ben, I. István Tárkány-vár ostrománál esett el. Három 
fia maradt: Ádám, II. István és Ferencz. A Tasnádszarvadra 
költözött János II. Istvántól származik.1 P̂  János családfája: 

J á n o s 
1797-ben Tisza László t.-szarvadi tiszttartója 

— Nagykárolyi Vaday Sára 
János József 

1837-ben báró EglofTstein László t.-szarvadi 
' tiszttartója f 1847 

Hollómezei P. Juliánná f 1892 
János László József Albert 

— Durlachi Kummer Paula — Nagy Lujza 
János Ágost László Gyula stb. József f 

T e r e m i . Peéri. András, peéri nemest Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Ez András 
1706 június 27-dikén sót szállít Szécsről Debreczenbe." Péri 
Teremi Márton 1721-ben zálogjogon bírt Nagy-Paczal-Erdő-
teleki-részt.3 Teremi István de Peér 1781-ben homagiális esküt 
tett. 1797-ben saját telkén lakó egyházi adómentes nemes 
Peérban. 1805-ben is homagiális esküt tett egy István, a mikor 
Mihályt (20 éves) lovasnak vették föl a peéri fegyverfogható 
nemesek közé. 

1 Terebessy János családi iratai Pozsonyban . — 2 Nagyv. Múz. Bit e. — 
3 GKG. A. fasc. VII. 



622 TERHE. TESERÁN. 

Teremi Sz. András 1754—1768. zoványi evang. reform, 
pap, egyházmegyéjében székbeli bíróságot viselt. Zoványon 
halt meg. 

Terhe . Therhe Mihály nemes (de Keresztúr) 1550-ben, 
a mikor a néhai Désházi Kelemen középszolnokvármegyei 
birtokrészeit osztják fel örökösei között, mint szomszédos 
birtokos, jelen volt Keresztúron.1 

T e r h e s . Therlyes István és Péter, vártelki lakosokat is 
maguk mellé vették a Borzásiak, midőn Haraklányi Miklós 
vártelki és nyírsidi birtokán, Therhes Balázs, Péter és Tamás, 
vártelki lakosokat pedig akkor, midőn a nevezett Haraklányi 
vártelki erdejében hatalmaskodtak. 1549-ben Ferdinánd király 
megidézteti a betörőket, mit a kolozsmonostori konvent tel-
jesít is.~ 

Terhes Györgye, vártelki molnárt fölvették az 1797-diki 
összeírásba. 

Terjény i . Bihari Terjeni Mihály 1732-ben krasznavár-
megyei juratus assessor. Terjenyi Mihály és István de Bihar, 
1781-ben homagiális esküt tettek; középszolnoki assessorok. 
Terjényi Mihály domoszlói, érhatvani és újnémeti, Istvánné 
szakácsii kisebb birtokosok előfordúlnak az 1797-diki össze-
írásban. — 1805-ben Sámuel (22 éves), pelei nemest lovasnak 
vették föl; ugyanő homagiális esküt is tett. 

Terjényi Mihálynak 1806-ban Kémeren egy lakott antiqua 
és egy lakott nova jobbágytelke volt. 

Perjéni : : Bebeka 1781 nov. 20-dikán egyezséget köt Gencsi 
Zsigmonddal a kucsói jószág visszaszerzése tárgyában,4 1782 
júl. 4-dikén (Szénás Józsefné Terjéni Bebeka) még 525 frtot vesz 
föl (nem tudni: kitől?) a fenti Gencsi kucsói részbirtokára.5 

T e s e r á n Farkast (Luputz) gyalogosnak vették föl a 
köődi adózó nemesek 1805-diki névsorába. 

1 Szgy. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. H. nr. 1. és u o. B nr 58 
3 Tollhiba. — 4 Gencsi-lt. nr. 450. — 5 U. o. nr. 460. 
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T e s z l í á s János és ifjú János, más telkén lakó szeő-
demeteri adózó nemesek előfordúlnak az 1797-diki össze-
írásban.1 

Tezárov ie s . Thezarovits János 1788-tól tasnádi róni. 
kath. pap; mint ilyent fölvették az 1797-diki összeírásba. Nagy-
váradra (Újváros) ment át, végre kanonok. 

Técs i . Tétsi Boldizsár tanú 1666 decz. 10-dikén, a mi-
kor ifj. Bátz Mihály és felesége, Szegedi Katalin zálogba adták 
Alsó- és Felső-Szopron, Domoszlón és Ippon levő részjószá-
gaikat rokonuknak, Kováts Péternek.2 

Técsi Dániel 1728 és 1737 közt szilágysomlyai, talán 
ugyanő 1745—1749. bagosi evang. reform, pap; egyház-
megyéjében titoknokságot s székbeli bíróságot is viselt; meg-
halt Szilá gy-Somlyón 1795-ben. 

1781-ben Tétsi György, Técsi János és Tétsi Szappanos 
József zilahi, székely-utczai lakosok. 

Tétsi Mihály, nagypaczali molnárt fölvették az 1797-diki 
összeírásba. 

Técsi Mihály 1813—1832. bogdándi, 1839-ben magyar-
goroszlói, József 1840 1880. magyargoroszlói, egy József 1896-
ben paniti evang. reform, pap. 

T é g l á s Mihály Nagymonból 1741-ben homagiális esküt 
tett. András, Ferencz, ifjú és id. János, nagymoni saját telkü-
kön lakó adózó nemesek, egy János, tasnádszántói urasági 
tiszt és Tveglás Stéfán, prodánfalvi molnár előfordúlnak az 
1797-diki összeírásban. 1805-ben Téglás András, Ferencz és 
János, nagymoni, Zsigmond, menyői adózó nemeseket gya-
logosoknak vették föl. 

T é g l á s i János 1807—1809. érszodorói, 1809 -1810. ér-
kőrösi, 1811—1815. és (másodízben) 1821—1823. kraszna-
czégényi, 1816 és 1823 közt érmindszenti evangelikus refor-
mátus pap. 

V. • , . . • . ; , ' ; V • 
^ - vr .t ".;•! r. , :í • I " .V . , ' 

1 V. ö. Teczka. — Ezek minden bizonynyal Deszkások. — - Szgy. 
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Téréi.1 Bekeni (Bökényi?) Therey Lőrincz, mint Tordai 
Zsigmond megbízottja szerepel 1551-ben, a mikor e Tordai 
és társai megosztozkodtak Dobai Borbála birtokain.2 

Téti . Nemes Teth}v Györgyöt, fiát Jánost, nejét, Dersy 
Katalint, leányait: Barkóczi Lászlóné Klárát, Zsófiát és Annát 
1565-ben beiktatták a középszolnoki peéri részbirtokba.3 

Théthey István (egr.) tiltakozik testvérének Théthi György-
nek özvegye, Dersi Katalin és leánya, Zsófia, továbbá Orosi 
Péter neje meg Buszkai Dobó István és Kristóf ellen 1569-ben 
azon peéri részbirtok elzálogosítása miatt, melyet Csire 
László bírt.4 

T h y w ? L. Tivadar. 
Tiboldi . Fogarasi Tiboldi István 1807-ben (Enyedről 

jött) zálnoki, 1811—1818. bürgezdi, 1818-ban lecsméri, 1823 
1833. lelei, 1845—1853. somlyóújlaki evang. reform, pap. 

T i b u r c z Tódor Illyésfalván 1741-ben homagiális es-
esküt tett. 

T i h a n y i . Tihani N. előfordúl a hadi segedelemhez való 
hozzájárulásra 1797-ben összeírt, usztatói kisebb birtokosok 
között. 

T i k o s János 1740-ben az érszodorói evang. reform, egy-
háznak egy borosztó poharat adott. 

T i m á r . István, ákosi molnárt fölvették a hadi segede-
lemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek név-
sorába. 

Timár Imre 1830-ban kárásztelki róm. kath. pap, később 
krasznai alesperes. 

Tisza . 1578-ban Rudolf király czímeres nemességet ad 
Tisza Tamásnak s gyermekeinek; Tamás Tasnádon lakott, 
azután Szatmárra költözött.5 

1 V. ö. Tőrei. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad 27. M n r 17 — 3 Lelesz, 
Stat. T. 82. — * ü . o. Act. an. 1569. fasc. 1. nr. 27. — 5 Bp Hírlap, 1902. 
évi 87. sz. 
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Tisza László 1797-ben ököritói, szilágyfőkeresztúri és 
tasnádszarvadi (Tisz) főbb, domoszlói, kisfalusi. magyarcsaho-
lyi, szakácsii és zálnoki kisebb birtokos. 1806-ban Somályon 
tizenegy lakott antiqua, Porczon két puszta antiqua és négy 
lakott nova, Kémeren két lakott és egy puszta antiqua, Felső-
Kaznacson egy lakott antiqua és egy lakott nova, Cseresén 
egy lakott antiqua jobbágytelke volt. 

Tisza nemes 1837-birtokos Pósán.1 

T i s z a - B a r z i . L. Barzi. 
Titkos . A Titkos-család tagjái Ordögkúton, Csömörlőn 

és Felsőkékesnyárlón birtokosok.2 A család egy tagja 1837-ben 
Felső-Kékesnyárlón birtokos.3 

Tivadar . A Borzásiak Thywadar Imre vajdát, vártelki 
lakost is maguk mellé vették, midőn Haraklányi Miklós vár-
telki és nyirsidi birtokán, Thywadar Péter és Lőrincz, vártelki 
lakosokat pedig akkor, midőn a fenti Haraklányi vártelki 
erdejében hatalmaskodtak. Ferdinánd 1549-ben idéztette meg 
a betörőket.4 

Vájjon nem ez a családnév lappang ama Peéri Thyw(?) 
Boldizsár nevében, a kinek halálával a kincstárra került Peér, 
Ete, Szeődemeter, Csány és Szopor? Báthori Zs. 1588 május 
18-dikán meghagyja, hogy e birtokokba Fajdasi Horvát Gábort 
és nejét, Zetheni Németi Zsófiát iktassák, de a beiktatás ellen 
Szoporra nézve Szatmári Miklós és neje Szarvadi Petronella 
megbizottja, Étére nézve pedig Bai Miklós és Dobó Ferencz 
megbizottja tiltakozott. Tiwadar András jobbágyát, Sipos 
Tamást, mint szomszédot idézték még.5 

T o k a Sándor (40 éves) és János (38 éves), tasnádi6 adózó 
nemesek 1805-ben előfordúlnak a fegyverfoghatók névsorá-
ban; homagiális esküt is tettek. 

1 Hodor K.: Doboka, 523. 1. — 2 Nagy Iván, XI. 228. — 3 Hodor K. 
Doboka, 531. 1. — 4 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. H. n r . 1 és u. o. B nr . 58. — 
5 A váradi kápta lan 15S9-diki á t i ra tában. Orsz. Lt. Km. conv. lad 34. E. nr. 15. — 
6 L. m é g Tokai. 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monographiája. VI. 40 
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Toka Zsigmond 1842-ben középszolnokvármegyei esküdt, 
1842—1843. tiszteletbeli aljegyző. 

T o k a i István, zilahi nemest Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Ferencz nemes 
Zilahon 1741-ben homagiális esküt tett. Sámuel 1781-ben 
zilahi, kraszna-utczai lakos. 

Tokai Benedek 1718 február 10-dikén aláírt egy rátoni 
telekre vonatkozó átengedő levelet.1 

Tokai Mihályt 1741-ben, 1743-ban, 1745—1751., 1760-
1761. és 1776-ban a somlyai elül járók közt találjuk. 

Tokai István, érmindszenti lakos, nemessége igazolásá-
nak ügye folyt 1771 ápr. 26-dikán és szept. 10-dikén Közép-
Szolnok előtt. Elutasították.2 1781-ben (István, mindszenti 
nemes) homagiális esküt tett. Ez István, mint érmindszenti 
saját telkén lakó, egyházi adómentes és Sándor, tasnádi más 
telkén lakó adózó nemesek előfordulnak az 1797-diki össze-
írásban. 1805-ben Tokai István, krasznamihályfalvi adómentes 
nemes, gyalogos; homagiális esküt is tett. Tokai András (50 

" O J O 

éves), érkőrösi szabad állapotú lakosról azt jegyezték meg a 
fegyverfoghatók névsorában, hogy erőtlen. 

Tokai Zsigmond 1805-ben krasznavármegyei assessor; 
1808-ban Varsolczon egynegyed antiqua jobbágytelke, Bécsén 
egy adómentes lakótelke, egy antiqua és egy és egynegyed 
nova jobbágytelke volt; utóbbi helységből Kraszna vármegye 
gyalogosnak írta ki. de nincs neki sem köntöse, sem fegyvere. 

Tokai Mihály 1809-ben -krasznavármegyei assessor. 
T o k o s Jonathánnak, kiről megjegyezték, hogy «kémen 

orgonista», 1808-ban Bécsén egy antiqua és egy nova, Bádon-
ban egy antiqua jobbágytelke volt. 

Tolcsva i Mihály 1672-ben szilágyfőkeresztúri evang. 
reform, pap. 

Tolda lag i . Gr. Toldalagi László 1797-ben ardói, gardán-

1 Gencsi-lt. nr. 211. - P. C. Producl. 102. 201. 1. 
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falvi, kelenczei, sülelmedi, szélszegi, tóháti és vadafalvi főbb, 
diósadi, felsőberekszói, felsőszivágyi és szécsi kisebb birtokos. 
1806-ban Somlyó-Újlakon egy adómentes lakótelke, három lakott 
és két puszta antiqua meg hét lakott és négy puszta nova, Keres-
telken tizenegy lakott és nyolcz puszta antiqua meg három lakott 
nova. Maiadén egy lakott nova jobbágytelke volt. — Neje grót 
Korda Anna (1800),1 a ki mint már tudjuk (özv. Toldalagi 
Lászlóné gr. Korda Anna) 1808-ban a sülelmedi evang. reform, 
templomot építtette s biztosította itt a papi fizetést s a kinek 
(gr. Toldalagi Lászlóné, «Erdélyben lakik») 1808-ban Pere-
csenben négy kúriája, negyvenhat antiqua és kilencz nova, 
M.-Keczelben tizenegyedfél antiqua és egy nova, Hídvégen 
öt antiqua és öt nova, Győrteleken hat antiqua és két nova, 
Badacsonban hét antiqua jobbágytelke volt. 

Toldi . A Toldiakkal már előzőleg foglalkoztam.2 E helyt 
csak a következő aprólékos adatok közlésére szorítkozom: 

Toldi (Poldi?) Györgynek két középszolnoki kelenczei 
jobbágya 1691-ben jótáll Szécsi Guti Farkasnak Bálás Tiva-
dar nevű kelenczei jobbágyáért 10 10 frtig.3 

1766 ápr. 30-dika előtti tanúvallatás szerint Toldi György-
nek és gróf Toldi Ádámnak joguk volt a monói Mocsárerdő-
höz, de azt is vallják a tanúk, hogy valamelyik Toldiné által-
adta azon részéi egy főkötőért és hogy emlékezetük óta azon 
erdőben e családnak «birodalma nem volt».4 

Toldv Ádám gróf 1760-ban birtokos Alsókékes-Nvárlón.3 
O J 

s bírja Bomlott nagy részét." 1765-ben Kraszna-Horváton halt 
meg egy Toldi Ádám gróf negyvenkét éves korában.7 Egy 
Toldi Adám gr. 1803—1804. középszolnoki helyettes alszolga-
bíró. 

Toldi Zsigmond gróf 1776 és 1778 közt a magyarcsaholyi 

1 Gencsi-lt. nr . 486 — 2 L. e m ű I. k. 628. s köv. 1. — » Szgy. — 4 GKG. 
A. fasc. VII. — 5 Hodor K. : Doboka. 530. 1. — 6 U. o. 532. 1. — ~ Hazánk. 
III k. 206. 1. (Rettegi közlése.) 

40 
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evang. reform, egyháznak adományt tett. 1793—1800. közép-
szolnokvármegyei főispán.1 1797-ben böősházi, magyarcsaholyi 
és monói főbb. ardói, benedekfalvi, czigányii, fürményesi és 
haraklányi kisebb birtokos. 1808-ban Varsolezon fél antiqua 
jobbágytelke volt. 1810-ben (gróf Thóldy Zsigmond) Czikó 
földesura.2 Egy gr. Toldinak 1808-ban földje van Vaja határán : 
telke nincs. 

Toldi Mihály előfordul a hadi segedelemhez való hozzá-
járulásra 1797-ben összeírt, kelenczei főbb birtokosok között. 

Nagyfalusi és Feketebátori Toldi (Zsigmond?) czímerét, 
melyet Paal László, nagyenyedi diák («studiosus») festett, a 
czikói ev. ref. egyházban találjuk (1799). A két felé osztott 
paizsban balról: bikafej, fölötte kivont kardot tartó kar, jobb-
ról: kivont kardot tartó csalmás hosszú hajú, magyar ruhás 
(áttilla) vitéz, derekán égszínkék övvel, lábán sárga, sarkantyús 
csizma, míg ruhája színe téglavörös. A paizson levő kilencz 
ágú korona felett ugyanaz az alak: jobb kezében kivont 
karddal, bal kezében levágott fejet tartva, mely behúnvt 
szemű, bajuszos. 

T o l l a s Pált 1580-ban királyi emberül jelölik ki a Bri-
nveknek eqy hatvani birtokrészbe való beiktatásához.3 

J *DJ 

Tollas György, hadadi számtartót fölvették az 1805-ben 
nemesi fölkelésre összeírt adómentes nemesek névsorába. 
Homagiális esküt tett. 

Tolna i István öröksége szomszédos Szentkirályon (Szi-
lágy-) 1690-ben Csete Istvánnal.4 1705-ben (Tolnai István sz.-
királyi nemest) Közép-Szolnok vármegye lovas zsoldos állítá-
sára írta ki. Tolnai János Szilágyszentkirályt, meg Tolnai 
Bálint Vérvölgyről 1741-ben homagiális esküt tettek. 

1760-ban ítéletet hoztak ama perben, a mely Selyci Tolnai 
János, felperes meg id. Bánfi Farkas, Bánfi Ferencz, Boldizsár 

1 1804: Orsz. Lt. Km. conv. l'asc. D. nr. 47. 26. fiók. — 2 Sz i rmai : Szat-
már, 1810 II. 176 1. — 3 Nagyv Múz. Bit. — 4 Szgy. 
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és Imre, özv. Barcsai Gergelyné Naláczi Sára, alperesek kö-
zött folyt Hosszúaszó praediumért.1 

1805-ben Tolnai Pál, érszentkirályi adómentes nemest 
lovasnak, János, szilágyszentkirályi adózó nemest gyalogos-
nak vették föl; közülök Tollnay Pál, továbbá Tolnai István, 
kusalyi adózó nemes homagiális esküt tett. 

Tolvaj . Sándorházi, Menyei. Lelei. Bészbirtokaik voltak 
Leién.2 1457-ben Tolvaj Balázs Désházát kapja királyi ado-
mányul.8 

Sándorházi Tholway Tamás íia, Albert 1461 okt. 28-dikán 
három ügyvédet vall.4 E Tamás íiai: Benedek és Albert azok 
között vannak, a kik 1466 nov. 16-dika körül Lele birtokbeli 
részek és a Medvéstelek kaszáló tárgyában egyezséget kötöt-
tek Lelei Kaplyon Miklóssal és Dénessel, Lelei Kaplyon Mi-
hály fiával, Demeterrel, Lelei Kaplyon Gergely fiaival: János-
sal, Imrével és Gergelylyel." Benedek egyike azoknak, a kiket 
ez évi október 30-dikán Sándorházi Ambrus és Menyői Valkai 
Veronka,6 1469 május 29-dikén Kusalyi Jakcsi György,7 okt. 
14(?)-dikén (Tholway Benedeket) Baksai Márton és Pál meg a 
Menyői Törökök,8 1470-ben (Lelei Tholway Benedeket) Kis-
dobai Kakas Máté, Kisdobai Sándor íia, András, Baksai Barla 
és Nagydobai Gergely deák9 ügyvédjeiknek vallottak. A ko-
lozsmonostori konventnek egv 1473 jan. 26-dikán kelt levele 

Öt/ <l 

a Sándorházi Tholway Benedek és Kusalyi Jakcs Péter közti 
ügygyei foglalkozik.10 1475 körül a Tholwal Benedek lelei 
jószágát adóztatták meg.11 Egy Sándorházi Tolvaj Benedek 
(B. Tholway de Sandorhaza) 1514-ben tanúnak van jelölve 
L. Kaplyon Dénes zálogbirtokának visszaváltásánál.12 

1 Bánfi-lt. fasc. V. nr. 19. — - Csánki. I k. 577. 1. — 3 Századok, XIV. 
évf. 880. X. füzet 827. lap. — 4 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. pag. 139. nr. 2 
5 Dl. 36 393. Km. Prot . F. min. pag. 7. nr. 1 — 6 U. o. pag. 4. nr. 1. 
" Dl. 36.394. Km. Prot . G. pag. 23. nr. 1. - 8 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min . 
pag . 152. nr . 3 — 9 1)1. 36.394. Km. Prot . G. pag. 42. nr . 1. — "> Dl 36.393. 
Km. Prot . F. min. pag. 119 nr. 2. — 11 E mű, I. k. 178. 1. — 12 Szgy. 
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1543-ban talán másik Tholway Albertnek a — úgy lát-
szik szilágyszegi jobbágyai fizettek egy kapuszámnyi adót.1 

Sándorházi Tholway Miklóst 1469 aug. 26-dikán ügy-
védjüknek vallották Sándorházi Bertalan; Deésházi Pál és 
Kelemen meg utóbbi neje, Dorottya; Szilágyszegi János és 
leánya, Zsófia; Menyői Gebard Demeter meg Deésházi István,2 

Lelei Tholway Bertalant és Andrást 1470 aug. 22(?)-dikén 
Szilágyszegi Hodosi Mihály, Szilágyszegi Márton, özv. Valkai 
Ozsvátné Erzsébet, Deésházi Mátyásné Dorottya, Deésházi 
Kelemenné Dorottya és Szilágyszegi Hodosi Lászlóné Zsófia.:í 

Menyői Tolvaj Lőrincz egyike vala azoknak, a kik 1484-
ben elfoglaltak egy menyői birtokrészt és a kik ellen ezért vizs-
gálatot tartottak Bogáthi Mihály, Maghi András és Menyői 
Deésházi Antal érdekében.4 

Tholway János és Simon (a Mihály fiai) 1535-ben Menyői 
Fodor János nejétől Dorottyától s fiától Lelei Pálffy Páltól 
egy menyői birtokrészt vesznek meg.5 Az ide tartozó családfa: 

Tholway Balázs 1484 
Mihály Máté 1513 

János 1535 Simon 1535 

1549-ben Tholway Bálint, menyői egytelke.s nemest 25 
dénárnvi adóval rótták mee." fj o 

Ekkor Bécséből többek között Tholway Ambrust, Kele-
ment, Mihályt, Jakabot és sógorát Márkust is maguk mellé 
vették özv. Vajai Borzási Györgyné Borbála és fia, Miklós, a 
mikor elfoglaltak és bevetettek Haraklánvi Miklós Vártelek 
birtokán és nyirsidi birtokrészén tizennyolcz hold szántót. 
Ez ellen Haraklánvi nevében panaszt emelt Horváti Peres 
Gáspár, mire az országbíró helyszíni vizsgálatot parancsolt 
e tárgyban.7 

1 Dical. — 2 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min. pag. 134. nr. 1. — 3 Dl. 36.394. 
Km Prot. G. pag. 38. nr. 2 — * Lelesz, B. 225. f. ann i 1484. nr. 25. — 5 N a g y 
Iván. XI 172. — « Dical. — 7 Orsz Lt. Km. conv. lad. 26. H. nr. 1. 
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Tolvaj Mátyás (de Menyő) 1550-ben, a mikor a néhai 
Désházi Kelemen középszolnokvármegyei birtokrészeit osztják 
lel örökösei között, mint szomszédos birtokos volt jelen Dés-
házán.1 

Menyewi Tholwav Istvánt szintén mint szomszédot idéz-
ték meg 1555-ben a mikor be akarták iktatni Székely Lázárt 
és Kristófot Nagy-Mon birtokba.2 

Menieoi Tholway Antalt fejedelmi emberül jelölte ki 
Báthori Kristóf, a mikor 1579 szeptember 3-dikán meghagyta, 
hogy Kraezmer Annát és általa férjét, Baksai Lörinezet iktas-
sák be Szilágv-Cseh, Benedekfalva, Kis-Debreczen, Kecskés-
falva és Vicsa birtokokba.3 

Tolvaj Mihály, deésházi lakos 1017 aug. 9-dikén zálogba 
vesz egy deésházi házhelyet Antos István, nagymoni lakostól.4 

Tolvav István és András, deésházi lakosok, atyafiságban 
voltak Adi Istvánnal, a ki 1623-ban ezekre bízza gyermekeit 
az ő s felesége halála esetén.5 

Akosfalvi (Szilágyi) Tolvaj István Közép-Szolnok vár-
megyében, Menyőn birtokos 1630 körül.6 

Tolvaj Jánosnak 1652-ben rétje van a deésházi határon.7 

Tolvaj Péternek ugyanekkor házhelye Menyőben.8 

Tolvaj Zsigmond Menyőből 1741-ben homagiális esküt 
tett, egy Zsigmondot lovasnak vettek fel az 1805-ben összeírt, 
menyői adómentes nemesek névsorába. Homagiális esküt 
is tetl. 

Torna. Gyeokeresi Thoma László egyike vala azoknak, 
a kik, mint szomszédok, megjelentek 1579-ben. a mikor be 
akarták iktatni Bátóti Gyulafi Lászlót a középszolnoki Köőd, 
Kelencze birtokokba és Aranyosmező másként Aranyos-vára 
príediumba.9 

1 Szgv. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 20. — :í ü . o. lad. 26 B. 
nr. 12. — 4 Szgy. — 5 C. o. — 6 Nagy Iván, X. 714. — ~ Szgy. — 8 Orsz Lt 
Km. conv. fasc. F. nr. 6. 26. fiók. — 9 GKG. 
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Torna Tyifor előfordul a nemesi fölkelésben való rész-
vételre 1805-ben összeírt, illésfalvi szabadosok között. 

Tomaj . Középszolnokvármegyei birtokos nemzetség. 
Mint Karácsonyi János írja: a Névtelen jegyző megénekelte 
Tanisz-Aba besenyő fejedelem ivadéka. A nem Losonczy-
Abády-, Lesencze-Tomaji- és Heney-ágakra szakad. A Lo-
sonczy-ágból származott a Losonczy és Losonczi Bánffy-
esalád, a mely ág története azzal a Dénessel kezdődik, a ki 
1222-ben főlovászmester s 1228-tól szolnoki ispán. 1299-ben 
Péter íia. Dénes s Dénes nagybátyja. Lesták, a középszolnoki 
Leupáh, Ilye és Mikefölde helységeket megőrzés végett a 
Bályoki Szénás családra bízták.1 

Tornája Von, más telkén lakó, mosóbányai adózó nemest 
fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben 
összeírt személyek névsorába. 

Tombol t . Marosszékből való család. Előneve: Berge-
nyei. Tombod Mihály, István, György és Márton 1586 ápr. 
14-dikén azok közül valók, kiknek Báthori Zs. fejedelem 
ajándékba adta néhai Hatvani Gergelynek, Pál fiának, hat-
vani birtokrészét. A beiktatásnak azonban ellentmondtak.2 

A (Marosszékből származó Bergenyei Tombolt) Mihály gyer-
mekei : Miklós, Benedek és Judit Ér-Mindszenten 1615-ben 
zálogba adták hatvani birtokrészöket Hatvani Hatvany János-
nak;5 Bergenyei Tombolt Miklós ekkor megvette Mindszenti 
Gencsy Istvánnak középszolnoki mindszenti birtokát, mi ellen 
Gencsv Katalin íiai tiltakoztak.4 Usryanekkor Genesi István-
nak zálogosította el ama hatvani birtokrészt, melyet Hatvani 
Hatvany Jánostól bírt zálogul.5 1616-ban (nemes Tombolth 
Miklós) elzálogosítja a krasznavármegyei lompérti meg más 
szatmárvármegyei részbirtokát kétszázötven forintért Csögi 
Jánosnak:6 de tiltakoznak ez ellen Csögi János, Bátoni Péter 

1 Karácsonyi J ános : A Mayyar Nemzetségek, III. k. 104. s köv. lap 
2 Nagyv. Múz. Bit. — U. o. 4 U. o. 5 ü . o. — 6 Lelesz. Prot 58. fol. 
28. an. 1610. 
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és Ákosi Katalin.1 1619 május 23-dikán (Bergenvei Thombor 
Miklós) a Hatvany Mihálynak és özv. Hatvany Jánosné Sza-
kácsy Zsuzsannának elzálogosított hatvani birtokára még negy-
ven forintot vesz fel.2 1722-ben egy Tombold Miklós eladja 
örök áron mindszenti és balázsházi jószágait Guthi Istvánnak.3 

T o m o r i . Csúcsi, majd Szucsáki előnévvel találjuk. 
Thomory István (Chwchi, de Chyweh és Chywehy) nevé-
vel egv 1525 január 28-dikán kelt oklevélben találkozunk, 
mely szerint Bessenyei Ferencz eltiltja Láncz László gyerme-
keit és Dobokai Miklóst az egész Egregy, továbbá Vármező, 
Szent-György (Gergely), Vaskapu, Ördögkút, Csömörlő, Nyárló, 
Kékes, Kékes-Nvárló, Bomlott és más dobokavármegyei fa 1 -
vakbeli birtokok elidegenítésétől.4 Ügy látszik ennek a Csúcsi 
T. Istvánnak a íia az a Szucsáki (de Zwchak) T. Demeter, a ki 
az 1561 és 1572 közti években a Zsomboriakkal perel Gal-
ponya birtok miatt. 1572-ben Szucsáki Thomory Demeter, az 
István fia, a maga és gyermekei (János, Miklós, Pál, Mihály, 
István, Erzsébet, Katalin, Anna, ifj. Erzsébet) nagy pénzszo-
rúltsága miatt adja el a dobokavármegyei Galponyán levő 
birtokának negyedrészét négyszáz arany forintért Zsombori 
Lászlónak és örököseinek.5 Voltakép csak visszaadja Zsom-
bori Péter unokáinak a birtok ama negyedét, melyet apja, 
István (Thomory, másként Thotos) ugyancsak négyszáz arany 
forintért örök áron vett Zsombori Benedektől.6 

Thomory Katalin, Petronella és Anna azok között vol-
tak, kiknek nevében, mint Valkai Erzsébet leányai nevében, 
1584-ben Valkai Anna tiltakozik az ellen, hogy Zsombori O»/ 

László adományul kapja néhai Csire Petronellának köődi, 
kelenczei és újlaki részbirtokait, melyeket Zsombori néhai 
neje, Valkai Zsuzsánna után bírt.7 

1 Lelesz, Prot . 58. fol. 29. — - Nagyv. Múz Bit. — 3 Gencsi-lt. nr . 240 — 
4 1)1. 36 401. Km. Prot . T. min pag . 117. nr . 1 — 5 Szgy. — « U. o — ' Le-
lesz, Signat. Lib. 9. folio 62. 
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T o m p a Imre 1861-ben krasznavármegyei tiszteletbeli 
törvényszéki ülnök. 

T o m p o s . Thompus, a Tamás erdélyi vajda aranyosvári 
várnagya (eastellanus de Aranays) 1341-ben, a ki Vaja hatá-
rában a patak mellé egy malmot is épített.1 

Néhai Vajai Borzási György fiai: Miklós, Ferenez és 
Péter, a többek között Thompos Orbán és Márton, vajai 
lakosokat is maguk mellé vették, a mikor anyjuk, Borbála 
megbízásából betörtek Haraklányi Miklós vártelki erdejébe. 
1549-ben Ferdinánd király megidézteti a betörőket, mit a 
kolozsmonostori konvent teljesít is.2 

Thompos Tamás és Mihály magvaszakadtával ezek széesi 
birtokrésze Tardi Gáspárnak jutott királyi adományul és 
Ferdinánd 1550-ben meg is hagyta, hogy7 iktassák beTardi t ; 
a beiktatásnak azonban ellene mondott Somlyói Szaniszlófi 
Báthori nevében Tamás deák tiszt, továbbá Szaniszlófi Bá-
thori Imre nevében János tiszt.3 

T o m s a Demeter, felsőszivágyi molnárt fölvették a hadi 
segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek 
névsorába. 

Topái János gyámja, Balajti László 1666 jan. 10-dikén 
a zálogösszeg átvétele után visszabocsát Guthv Judit jogán 
egy széesi jobbágyot Széesi Györgynek, Judit férjének.4 

1808-ban Topái László, adómentes nemesnek, egy antiqua 
jobbágytelke Borzáson, Topái György, adómentes nemesnek 
egy negyed antiqua jobbágvtelke Detrehemben volt. Kraszna 
vármegye mindkettőt gyalogosnak írta ki. Az utóbbinak kön-
töse nincsen, de fegyvere van. Halmosdon három antiqua 
jobbágytelkök volt Topái Péter, Zakariás (Zahari), József stb., 
báródi lakosoknak. 1848 előtt Zilahi Topái Miklós, János és 
Károly is halmosdi birtokosok.5 

1 Dl. 3.422. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad 26. B nr 58. 3 U. o. lad. 27. 
T. nr. 1. — 4 Gencsi-lt. nr . 33. — 5 Nagy Iván, XI. 245. 
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Topái Sándor 1820—1821. zilahi esküdt, talán ő 1822 
1846. középszolnokvármegyei (zilahi) sebész, a kit Zilahi elő-
névvel Nagy Iván is említ.1 

Topercze l László 1861-ben krasznavármegyei tisztelet-
beli esküdt. 

Tordai . Thordai János, mint Bélteki Drágíi Gáspár 
megbízottja, 1533-ban új ítéletet kért és nyert ennek részére 
János királytól Kusalyi Jakcsi Mihály ellenében.2 Második 
Tordai János és György 1732 márcz. 17-dikén tovább zálogo-
sítják Gencsi Istvánnak és Györgynek ama badacsoni féltei-
küket, melyet Gencsi Györgynek zálogosítottak volt el.a 

1551-ben Bolchi Thorday Zsigmond és Sámsoni Körösi 
(Ewressy) Ferencz bírják Majádi László Ilosva, Lompért, 
Hosszúmező, Derzsida, Szoldobágy, Majád és Szakácsi birto-
kait, a melvek anvai jogon a fenti Tordait és Bőnyei Mátyást 

J J .1 O J J 

egyenlő arányban illetik. Ez alapon Bőnyei most birtokba 
akarja venni az öt megillető részt a fenti birtokokból, a 
melyeken már meg is osztozkodott Tordaival és társával, a 
miért is a király meghagyja, hogy iktassák be Bőnyeit, ellen-
kezés esetén idézzék meg Tordait és társát.4 (Zsigmond, Bőnyei 
Mátyás és Körösi Ferencz az ilosvai, lompérti, hosszúmezői, 
majádi, derzsidai, szoldobágyi és babuktelki részbirtokok fel-
osztására törvényes bírákat kértek).5 Dobai Borbála Ököritó 
birtokán három jobbágyot és egy jobbágy özvegyét, utóbbit 
ház nélkül kapta Bolchi Thorday Zsigmond amaz osztozko-
dás alapján, a mely közte és a fenti Borbála többi jogutódai 
között ugyanezen Borbála birtokait illetőleg jött létre. E bir-
tokról való termés közös.6 Bánfi György erdélyi kormányzó 
1697 márczius 29-dikén Kolozsvárt kelt levelével megparan-
csolja Kraszna- és K.-Szolnok vármegyék tisztikarának, hogy 

1 Nagy Iván, XI. 245. — 2 GKG. C. fasc. XII. — 3 Gencsi-lt. nr. 111. — 
4 Orsz. Lt. Km. conv. lad 27. M. nr. 22. — 5 Gencsi-lt. nr. 286. — 6 Orsz Lt. 
Km. conv. lad. 27. M. nr. 17. 
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Bihari Virág Sámuelné, Keresztúri Turdai Zsigmondnak Csata 
Erzsébettől született leányát Juditot Turdai János fiával 
Györgygyei keresztúri és zsákfalvi középszolnokvármegyei és 
egvéb krasznavármegyei birtokaikban osztoztassák meg.1 

Balázsházi Tordai György Deákot 1586-ban királyi em-
berül jelölik ki a Brinyeknek egy hatvani birtokrészbe való 
beiktatására.2 1604-ben kétségkívül másik Tordav György, 
Szalai Ferencz és Latrant István részéről két telek adózott 
Kémeren. 1605-ben Tordai György özvegyének fél telke fize-
tett adót.3 A mikor Közép-Szolnok vármegye 1640 szept. 
15-dike előtt kiszállott, hogy a sülelmedi és benedekfalvi 
nemes udvarházakat Gyulafi Borbála és Zsuzsánna között 
megoszsza, Tordai István nemes ember, kémeri lakos és 
Zsuzsánna szolgája, asszonya képviseletében kijelentette, hogy 
a Cseh várához tartozó jószágok felosztásának módjára nézve 
a szerződéshez tartja magát.4 Egy István 1693-ban s 1694-ben 
krasznavármegyei jegyző,5 a ki 1693-ban (mint krasznavár-
megyei esküdt nótárius) tanúskodik, mikor Czucz Ferencz 
zálogba adja középszolnoki ököritói jószágát Guthi Farkas-
nak és nejének." 1695-ben talán ő lett Kraszna vármegye 
alispánja.7 1697 nov. 21-dikére Kémeri Torday István, kraszna-
vármegyei alispán, krasznavármegyei követ és Szécsi Guthi 
Farkas középszolnoki követ 100 forintot vesznek kölcsön Ko-
vásznai Sámueltől.8 Kétségkívül ő (Tordai István, kémeri lakos) 
ad zálogba 1699 okt. 13-dikán egy jobbágyot Ákosi Pap Zsig-
mondnak és nejének, Tyúkodi Nagy Zsófiának,9 mert 1700-
ban Kémeri Tordai Istvánról van szó, mint Kraszna vármegye 
alispánjáról.10 1716 május 5-dikén (Kémeri Tordai István) a 
krasznavármegyei Hídvégen zálogosított el két jobbágvtelket 
Gencsi Györgynek.11 1718 előtt (Kémeri Thordai Istvánnak) 

2 Nagyv Múz. Bit. — 2 U. o. — 3 Dical. — 4 GKG. A. fasc. XV. XVI. -
5 Szgy. — G ü . o. — 7 U. o. — 8 Nagyv. Múz. Bit. hiteles más. Bécsben kelt 
levél. — 9 Nagyv. Múz. Bit. — 1 0 Szgy — 11 Gencsi-lt. nr. 208. és nr . 377. 
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Somlyó-Újlakon egy Kelemen György nevű jobbágya volt, 
kire Lévai Sámuelné, előbb Kémeri Bölöni Sándorné tette 
kezét, de 40 forintért fölszabadította.1 

A Kémeri Torday család még Bécsé, Dabjon és Doba 
helységekben voll birtokos. Nemzedékrendjének töredékeit 
közli Nagy Iván. A család kihalt.2 

1079 táján ifjabb Dohai János halála után ennek zsák-
falvi birtoka Torday Ferenczé lett.:! 

Tordai György és Ferencz zilahi cívisek 1741-ben homa-
gialis esküt tettek. 

1742-diki tanuvallatás szerint Thordai Boldizsárnak Ma-
gyar-Csaholyban zsellére van.4 

Tordai József s mások 1775-ben a szécsi evang. reform, 
pap fizetését állapítják meg. Tordai József de Marosvásárhely 
1781-ben homagialis esküt tett Közép-Szolnokban. 

Tordai Zsigmond 1784-ben középszolnoki assessor. 
Ugyanekkor Sándor, ákosi, Ferencz géresi nemesek. 
Tordai Gergely zilahi székely-utczai, János tyúkól-utczai 

lakosok. 
A Tordaiak 1797-ben Ákoson, Balázsházán és Zölczén, 

(Sándor), Géresen és Szécsen (József) főbb, vagy kisebb bir-
tokosok, vagy pedig saját telkükön lakó egyházi adómentes, 
vagy egyházi nemesek; Zsigmond nyirsidi urasági tiszttartó. 
Tordai Sándort gyalogosnak vették föl az Ákos községből 
1805-ben összeírt, fegyverfogható adómentes nemesek név-
sorába. Ő és Péter, nagydobai adózó nemes homagialis esküt 
tettek. 

1837-ben Torday nemes Pósán birtokos.5 

Thordai Sámuel 1047 után nagyfalusi, Tordai György 
1717-ben lelei, 1722 1728. bagosi evang. reform, pap, innen 
Zsibóra ment; meghalt Sz.-Nagyfaluban. 

1 Bl. — - Nagy Iván, XI. 247. — 3 Szgy. — 4 Bl. — 5 H o d o r : Doboka, 
523. lap. 
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T o r m a . Seredeni Torma János 1423-ban birtokos a 
krasznavármegyei Szent-Keresztfalván, Alsó- és Felső-Sereden-
ben és Gombóczpatakán.1 Július 29-dikén (Seredeni Thorma 
János) fia Tamás eladta itteni birtokait sógorának. Kolozsvári 
Szabó Antalnak és Krasznai Nagy Jánosnak Szentkeresztfalvi 
Antal fiainak 100 arany forintért.2 

1475 novi 9-dikén Horváti Peres János eltiltja a királyt 
attól, hogy Tormay? János két Sereden birtokát eladomá-
nyozza Szele Mártonnak.8 

Girulti Thorma Péternek (de Gyroth) egy Csömörlő-
Nyárlón (Cheberle Niarlon) élő jobbágya tanú 1639-ben Gör-
csöni Serédi Istvánnak Doboka vármegyében (Ördögkút és 
Pósa) kapott birtokaiba való beiktatásánál.4 

Csicsókeresztúri Torma János 1741 márczius 21-dikén 
N.-Szebenben kelt levelével elismeri, hogy a mikor 1. báró 
Kászoni Bornemisza Jánost be akarták iktatni a szilágycsehi 
jószágba, 1. br. Hadadi Wesselényi István egy szolgája által 
ellentmondott.5 

Torma Anna ellen 1773 máj. 1-sején Wesselényi Far-
kasné Bethlen Juliánná a hosszúaszói kúria és tartozékai 
helytelen felosztása miatt tiltakozott.0 

Torma Gábort, Pétert, ifj. Péter és ifjú Tógyert a som-
lyai adózók 1790-diki jegyzékében találjuk. 

Torma János, szakácsii saját telkén lakó egyházi adó-
mentes nemest fölvették az 1797-diki összeírásba. 1805-ben 
gyalogos az itteni fegyverfogható adómentes nemesek közt. 

T o r m á s . Nemes Tormás Gáspárnak zálogosította el 
özv. Kemény Jánosné Lónyai Anna a Kővár vidékén fekvő 
köődi és kelenczei jószágát, de később kiváltotta tőle.7 

T o r n y a Sámuel előfordúl a hadi segedelemhez való hozzá-
járulásra 1797-ben összeírt peleszarvadi főbb birtokosok között. 

1 Csánki, I. 589. - 2 Dl. 27.638. — 3 Dl. 36.404 pag 126. nr. 1. — 
4 Szgy. — & GKG. C. fasc. XIII. — e Tört. Tár, 1898. évf. 654. 1. — 7 Wl. 
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Toroczka i . T. Mihály. mint Kapi András felperes ügyvédje 
szerepel ama perben, melyet ez 1627-ben Boczikai István és 
Báthori Aníui ellen folytat.1 

Toroczkay István gondviselője, Fazakas János aláírt egy, 
Szilágy-Csehben, 1687 ápr. 18-dikán kelt okiratot.2 1692-ben 
Szabó Pintye nevű jobbágya jelen van Fónyi Istvánnak és 
Jódi Simonnak egy középszolnokvármegyei szamosújlaki 
részbe való beiktatásakor.3 1695-ben nyolcz jobbágya (kettő 
nagypaczali) jótáll Guthi Farkas kispaezali jobbágyáért Kocsis 
Andrásért.4 1702 április 24-dikén udvarhelyi jobbágya Guthi 
Farkas kisgoroszlói jobbágyáért vállalt kezességet.3 1099 okt. 
4-dikén kérést intéz Közép-Szolnok vármegyéhez Szilágy-Cseh 
város terheinek könnyítése érdekében.® Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben (Torotzkai) két lovas zsoldos állítására írta 
ki; szükség szerint pénzzel adózott.7 Az 1712 aug. 4-dikén 
néhai Kapi Mária grófnő nagypaczali javairól felvett lelettár 
szerint Paczalon (Thoroczkai) puszta udvarházhelye van, ezen-
kívül szántóföldje az Úsztató felőli járásban.8 

Toroczkószentgyörgyi Toroczkai Zsigmond sz.-csehi job-
bágyai s zsellérei 1733 június 10-dikén gr. Gyulai Istvánnak 
Mészáros András nevű, szilágycsehi örökös jobbágyáért 400 
magyar forintig,9 győrtelki jobbágyai másokkal együtt ez 
évi február 25-dikén 300 forintig ugyancsak e Gyulainak 
középszolnoki győrteleki jobbágyáért, Bojb Simonért, a ki 
Hadad várában volt letartóztatva, kezeskedtek,10 1766 nov. 
10-dikén felszólították, hogy a Lekcsei Sulyok György, közép-
szolnoki főispán magvaszakadtéval Cseh vár- és városból 
meg a hozzátartozó falvakból reá eső birtokot adja vissza a 
kincstárnak.11 1791 jún. 25-dikén Marosnémeti gróf Gyulai 
István kijelenti, hogy a Toroczkai Zsigmond által Sz.-Csehen 

1 GKG. A. fasc. IX. — - Szgy — 3 Szgy. — 4 Szgy. — 5 Szgy — « Nagyv. 
Múz. Bit. — 7 Szgv — 8 GKG. C. fasc. VI — 9 U. o A fasc XVI. "> C. o 
11 ü . o. A. fasc. XV.. XVI 
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bírt nemes curialis hely egyharmadához fenntartja jogát.' 
1721-ben Thoroczkai Zsigmondné Thoroczkai Klára Kapi-
részen egyike a nagypaczali örökös és legnagyobb birtoko-
soknak. E részen van három örökös jobbágy és két zsellér." 
1725 július 7-dikén Ardón e Klára arclói jobbágyai kezes-
séget vállalnak gr. marosnémeti Gyulai István örökös job-
bágyáért ifjú Pataki Mihályért, a kit Hadad várában letartóz-
tattak." Egyike (Toroczkószentgyörgyi Thoroczkai Zsigmondné 
Thoroczkai Klára) azon n.-paczali nagyobb közös birtokosok-
nak, a kiket 1743 aug. 2-dikán arról értesítettek, ho°v az O ' OJ 

erdőt fel fogják osztani.4 Egy jobbágya elfoglalt Macskási 
Katának a tótfalusi határban Vadafalva felől való fordulón 
fekvő rétjéből egy bizonyos részt. Ez ügyben 1754 május 
14-dikén Oláh-Horváton tanuvallatást tartanak.5 

A középszolnoki Náprádon 1733 január 21-dikén tartott 
tanuvallatás szerint, a mikor a Toroczkai-, Gyulai-, Mikes-, 
Macskási- és Bethlen-családok megosztozkodtak, a Toroczkai-
családnak a vadafalusi jószág jutott.0 1736 előtt Toroczkai-, 
Gyulai- és Macskási-részre oszlott a széplaki Kapi-rész, de a 
hozzá tartozó Kreszul pusztája osztatlan maradt." 1766 ápr. 
30-dika előtti tanuvallatás szerint Toroczkai, Gyulai, néhai 
Kemény Sámuelné és gróf Mikes Kapi-részen birták major-
ságul a monói Mocsár-erdőt. Fele a Mikes-családot, fele a 
többit illeti.8 

1734-diki tanuvallatás szerint Torotzkai J. zsellérének 
Alsó-Csaholyban jobbágytelkei vannak.9 

A Toroczkaiak A.-Szivágyon (Ágnes, br.). A.-Várczán, 
Ardóban. Benedekfalván (Pál gr.), Bikáczán (Ágnes br.), Bükk-
Tótfaluban (Pál és Teréz gr.), Egerbegyen (Zsigmond br.), F.-
Várczán (Pál gr.), Kelenczén (Pál gr.), Mosóbányán (T. N. gr.), 

1 GKG. A. fasc. VII — 2 U. o — 3 ü . o. C. fasc. XVI. — 4 ü . o. A. 
fasc. VII — 5 U. o. A. fasc. X. — 6 U o C. fasc. XIV. — 7 U. o. A. fasc. X. 
8 U. o. A fasc. VII. — 9 Bl 
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Örményesen (Zsigmond gr.), Sámsonban (Mihály), Sülelmeden, 
Sz.-Csehben, Tóháton (Pál gr.), és Vadafalván (Pál és Teréz gr.), 
főbb, vagy kisebb birtokosok. 1805-ben Pál grófot azon szi-
lágycsehi járásbeli adómentes nemesek névsorába vették föl, 
kik a haza csendességben való tartására lóval, fegyverrel, 
vagy gyalog kiállhattak. 

Toroczkai Pál gr. és Teleki Juliánná a krasznahorváti 
evang. reform, egyháznak 1834-ben egy 1703-ból való kókusz-
diópoharat adtak. Pál gr. és neje br. Bruchentál Ilona, özvegy 
báró Bruchentál Mihályné Wesselényi Anna 1875-ben orgonát 
készíttettek s értékes úrasztali térítőkét adtak ennek az egy-
háznak. 

Pál és Balázs grófok 1801-ben krasznavármegyei tiszte-
letbeli esküdtek. 

T ó g y a . Togya Péter előfordul a nemesi felkelésben való 
részvételre 1805-ben összeírt kecskésfalvi szabadosok között. 

T ó h á t á n Gábor, nagyszegi adózó, szabad állapotú lakos 
1805-ben a haza csendességben való tartására kiállhatott 
gyalog. Minden bizonynyal Tó hátival egy. 

l ót . Zent Annái1 Thoth Miklós fiának, Istvánnak akarja 
a király eladományozni a krasznavármegyei Horvát birtokot, 
a mi ellen 1401 aug. 12-dikén tiltakozik Horváti Peres László 
nevében Rátoni Albert. A fenti Tóth István neje néhai Ré-
esei Péter leánya, Orsolya.2 Szentannai Tóth István 1400 nov. 
13-dikán a maga és fiai: György, Miklós, Albert, Balázs ne-
vében eltiltja Horváti Peres Tamást és fiait Tormafalva birtok 
elidegenítésétől óvásképen.3 A király 1409 ápr. 10-dikén — 
úgy látszik — Szentannai Thoth Mihály-, Márton-, István- és 
Miklósnak akarja adományozni Horváti Peres László és 
testvérei (?): Péter, János és András meg ezen Péter fiai(?): 
János és Péter krasznavármegyei Tormafalva birtokát, mi 

1 L. ezt. — 2 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. p. 129. nr . 1. — » Dl. 36.393. 
Km. Prot . F. min. pag. 6. nr. 1. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 41 
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ellen az utóbbiak tiltakoznak.1 1475 nov. 9-dikén Horváti 
Peres János eltiltja a királyt attól, hogy kétségkívül az ilt 
szereplő Tóth István birtokrészeit (talán seredeniek) elado-
mányozza Szele Mártonnak.2 

Egy Tóth István 1473 január 31-dikén Deési Jánosnak 
akarja elzálogosítani mostoha gyermekei: Iklódi Tamás és 
Márton dobokavármegyei keresztesi, ördögkúti, szentgyörgyi 
és csömörlői birtokrészeit, a mi ellen az utóbbiak tilta-
koznak.3 

1495 ápr. 6-dikán Zenth Annái Tóth Miklós és Balázs, 
(a kiknek a testvérei: Ferencz és Lőrinez) a krasznavármegyei 
Sereden s Szentkeresztfalvi Keczeli Szele Mártonnak elzálogo-
sított, valamint a megnevezett Tóth Balázs által zálogban bírt 
(marosszéki) benedekfalvi birtok visszaváltására nézve meg-
egyeznek.4 Ugyanekkor e Miklós a krasznavármegyei Petenye-
háza, Szentkeresztfalva, Sereden birtokait s marosvásárhelyi 
malmát testvérének Balázsnak kolozs-, tordavármegyei s ma-
rosszéki birtokaival elcseréli.5 A kolozsmonostori konventnek 
1501 ápr. 24-dikén kelt bizonyságlevele szerint Szele Márton 
a Tóth Balázs által neki elzálogosított Petenyefalvát s Alsó-, 
Felső-Sereden felét a zálogösszeg felének letétele után Tóth 
Ferencznek visszaadja.0 A konventnek ugyanekkor kelt mene-
dékvalló levele szerint Tóth Ferencz Keczeli Szele Mártonnak 
a testvére Balázs által neki eladott egész Petenyefalva, a fél 
Alsó- és Felső-Sereden krasznavármegyei birtokok vissza-
adásáról menedéket is vall. Ferencz és Balázs az Ist-
ván fiai.7 

1553-ban Thoth Mihály pethenefalvi jobbágyait kilencz 
kapuszámnvi adóval rótták meg.8 

1604-ben Tot Balázs és Miklós részéről három telket 

1 Dl. 36.394. Km. Prot. G. pag. 12. nr . 1. — 2 Dl. 36.404. pag. 126. nr. 1. 
3 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min. pag. 121. nr . 1. — 4 Dl. 36.398. Km. Prot . M. 
min. pag. 227a. nr . 1. — 5 U. o. pag. 227. nr . 1. és Dl. 27.752. — <J Dl. 36.405. 
Michael pag. 101 nr. 1. — 7 U. o. pag . 102 nr. 1. — 8 Dical. 
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adóztattak meg Petenyefalván, 1605-ben azonban külön-külön 
másfél-másfél telket.1 

Tót István és János 1636 jan. 9-dikén kiegyeznek Rhédei 
Jánossal a krasznavármegyei Petenve faluhoz tartozó Szilágy 
nevű birtokrész felett.2 

Néhai Vajai Borzási György fiai: Miklós, Ferencz és Pé-
ter a többek között Thot György vártelki lakost is maguk 
mellé vették, a mikor anyjuk, Borbála megbízásából betörtek 
Haraklányi Miklós vártelki erdejébe. 1549-ben Ferdinánd ki-
rály megidézteti a betörőket, mit a kolozsmonostori konvent 
teljesít is.:i 

1588-ban Izabella és János Zsigmond Tóth Mihálynak és 
mindkét nembeli utódainak adományozták a dobokavármegyei 
Vaskapu, Csömörlő, Meszes-Szent-György, Ordögkút, Bodja 
és Poósa birtokokat.4 

1592 július 24-dikén Tóth Mátyásnak a középszolnokvár-
megyei Sámsonban Czégényi Kende János birtokával kelet 
felől szomszédos háza volt.5 Sámsonból Tót Istvántól neje 
1669 jún. 19-dikén a szilágyi egyházmegye előtt el akar válni, 
mivel férje «törökké lött s hitetlenül el is hagyta feleségét». 
Tóth Mihály előfordúl a Sámsonból 1805-ben összeírt, fegyver-
fogható adózó nemesek névsorában. Homagialis esküt is tett. 

1792-ben a Thot-család, kémeri lakos, 1627-ben II. Fer-
dinándtól nyert armalist mutat föl Szatmár vármegyének w o^/ 

1775 decz. 23-diki átiratában.6 Tót Péter vicecurator, Tóth 
Ferencz egyházfi 1802-ben, midőn a kémeri evang. reform, 
templomot építették.7 1806-ban Tót Péternek egy adózó lakó-
telke és két lakott nova jobbágy telke volt Kémeren. 

A Szilágyfő-Keresztúron lakó Thot család a Körösi Ger-
gely Kata leányától az Antos részen származik le.8 A Tóth-

1 Dical. — - Orsz. Lt. Gyf. kápt . lev. cent. Y. 66. — 3 U. o. Km. conv. 
lad. B. nr . 58 — 4 Bl. fasc. O. nr . 15. — 5 Nagyv Múz. Bit. — 6 Orsz. Lt. 
nemesi invest. I. 8. Kraszna. 10. — 7 Nevük a t emp lom oldalfalán olvasható. — 
8 Nagy I., VI. 458. 
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családot Nagy Iván Szilágyfőkeresztúron s környékén elterjedi 
nemes családnak írja, közölvén egy terebélyes családfát is.1 

1639 júl. 26-dikán Szilágijfő-Keresztári Tóth László végren-
delkezik.2 1699 ang. 20-dikán Szilágyfő-Keresztúri Tóth Már-
ton ügyében tartott tanúvallomásokról tettek jelentést.3 

1747 Szent-György havának 11-dik napján Deésházán 
tartott tanuvallatás szerint Tott György édes anyja és Oláh 
András nagyanyja Deésházi Ispán leányai s mint ilyenek osz-
tozó testvérek voltak. Ispán részen van Deésházán három 
nemes telek, négy szántóföld, egy puszta szőlőföld és két ka-
száló. A nevezett Tóth ezelőtt megesküdött arra, hogy az 
Ispán-jószág őt és Oláh Andrást egyenlő arányban illeti. Tóth 
és Oláh Keresztúron laktak.4 

Tóth István 1697-ben zilahi bíró 1781-ben Tót András, 
János és Tóth István zilahi, tyúkól-utczai, Tót István és Tóth 
Mihály kraszna-utczai lakosok, Tóth István alszeg-utczai 
gazda. Tót Miklós 1812—1821, Bálint 1820—1821, zilahi es-
küdtek. 

1791-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességükbe Tot György és Mihály 
magyarcsaholyi nemeseket amaz armalis alapján, a melyet e 
család 1701 február 19-dikén I. Lipót császártól nyert Tóth 
Jánosné 1698-ban a magyarcsaholyi evang. reform, egyház-
nak gyolcs kendőt adományozott. 

Tóth Mihály ákosi, Mihály keresztúri, György és Mihály 
vérvölgyi nemeseket Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas 
zsoldosok állítására irta ki. 

1741-ben Tót nevű családokat Szakácsiban (Ferencz), 
Vérvölgyön (Pál, István, Mihály és János stb nemesek), Dió-
sadon (János), Szilágyfő-Keresztúron (Mihály, András és Ger-
gely) találunk; 1781-ben Vérvölgyről a Thót-családnak nyolcz, 

1 Nagy I , XI. 278. — 2 Tört. Tár, 1898. évf, 535. 1. 3 U. o. 542. I. 
4 Szgy. 
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Szilágyfőkeresztúrról tíz tagja, mindkét helyt adózó nemesek, 
azután még János, magyarbaksai adózó nemes, meg András, 
zilahi civis, tettek homagialis esküt. 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte Tot Pap István, tasnádi nemest előbbi adómentes-
ségébe azon megokolással, hogy 1775 jan. 23-dikán bebizo-
nyította nemességét Szatmár vármegyében, a hol több atyafia 
él adómentességben. 

Tóth György 1790-ben somlyai adózó; Tóth Mát}^ás sze-
gényül van említve az itteni adózók névsorában. Tóth László 
1847 1848. somlyai polgár. Tóth Pál 1765-ben szilágysomlyói 
róm. kath. pap. Sárospatakról jött. előbb administrator, az-
után rendes pap, krasznai alesperes és tiszteletbeli kanonok, 
negyvenkét évig intézte a paroehia ügyeit; meghalt 1807 
febr. 19-dikén. 

Tót nevű családok tagjai 1797-ben Ákoson (Tot Dániel), 
Diósadon (Tóth István és Tott György), Magyar-Csaholyban 
(Thót Mihály), Sámsonban (nemes Tóth Mihály), Szilágyfő-
Keresztúron (Tott) és Vérvölgyön kisebb birtokosok, más tel-
kén lakó adómentes, saját telkükön, vagy másén lakó adózó 
nemesek. 1805-ben Tóth Józsefet Menyőből, továbbá Jánost, 
Lászlót, Ferenczet, másik Jánost, Istvánt, Mártont, másik Fe-
renczet, Andrást, Pál Jánost, Péter Jánost, Péter Miklóst és Josi 
Miklóst Vérvölgyről, mint adózó nemeseket, azután Mihály 
(60 éves), magyarcsaholyi (rtiegjegyezve róla, hogy fegyver-
szolgálatra «alkalmatos»), András (26 éves), nemeskeszii, Pál 
(24 éves; apósa Szűcs István helyett, apósánál lakik) peéri 
fegyverfogható nemeseket vették föl az 1805-diki összeírásba. 
Az ezen évi homagialis összeírásokban leginkább Szilágyfő-
Keresztúrról fordulnak elő ily nevű (Toht) család tagjai (Pál, 
Mihály, Márton s fia Dániel, János, id. Ferencz, ifj. Ferencz 
s tia András, Bálint s fia János, András, Márton s fiai: János 
és József), azután Diósadról (két Tóth György) s a Magvar-
Csaholyból s Nemes-Kesziből már említettek. 
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Tóth Mihály 1796—1797. nagypaczali, 1797—1799. ér-
körösi, Tóth Pál 1796—1809. peéri evang. reform, papok. 

Tóth Gergely 1814—1832., fia: Imre 1837—1894. (57 éven 
át) nagypaczali evang. reform, papok. 

Tótfa lus i . Tótfalusy Péter fia Pál Közép-Szolnok vár-
megyében, Peérban birtokos.1 Leszármazása: 

Márton 1646 
György 
Is tván 
Miklós 
Péter 
Pál 

peéri lakos 
— Osvátli Janka 

Tótfalusi István 1646-ban zilahi esperes. 1650 június 
26-dikán (Toothfalusi István), mint szilágysági esperes, teljes 
czímű zilahi lelkész (minister) volt jelen a Szatmárt tartott 
püspökválasztó közzsinaton. Husztra vitték el később papnak.2 

Tótfalusi Anna Jenei Istvánnak a neje, a kitől 1675-ben 
Perecseni Nagy András magához váltja ötszáz forintért ama 
szilágysági javakat, melyeket Jeneiné Melith Klárától kapott* 

Tótfalusi János 1781-ben homagialis esküt tett Közép-
Szolnokban. 

Tótfalusi István, János és Tótfalu(-si V) Mihály, ákosi sa-
ját telkükön lakó, adózó nemeseket fölvették az 1797-diki 
összeírásba. 1805-ben gyalogosok az ákosi adózó nemesek 
közt: homagialis esküt is tettek. 

Tótprónai . Thothpronnai Kherubin, kolozsvármegyei 
főispán, 1521 jún. 16-dikán Dobokai Miklóstól Egregy birto-
kot a vámmal együtt meg Kékes és Nyárló birtokokat vette 
zálogba.4 

Tököl i . Már a csehi vár történetében megismerkedtünk 
a Tökölieknek szilágysági birtoklásával." 

1 Nagy Iván, XI. 283. — 2 Tört. Tár, 1898. évf. 635. 1. — 3 Szgy. 
4 Dl 36.405. Km. Prot . Michael pag. 351. nr. 1. — 5 E m ű II. k. 41. s köv. 1. 
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Késmárki Tököly István Gyulafi Máriának a férje (1649) 1 

s a Gyulafiakkal való családi összeköttetés szerezte meg úgy 
Istvánnak, mint fiának, Imrének, a csehi javakat. Imre, mint 
tudjuk, anyjától, Gyulafi Máriától örökölt jószágaira vonult 
Erdélybe, mikor haldokló atyját a császáriak ostromolták 
Árva várában.2 

Gróf Késmárki Tököli István (sz. 1623, meghalt 1670) is 
perelt gr. Balassi Imréné gr. Barcsai Judittal — mint látszik — 
a csehi várhoz tartozó jószágokért.3 I. Bákóczi Györgynek 
Közép-Szolnok vármegyéhez küldött parancsa szerint Tököllyi 
prsefectusa-, udvarbírája- s egyéb alattvalóival szemben kellett 
oltalmazni Barcsai Zsigmondné Gyulafi Borbálát Szilágy-Gseh 
várabeli házaiban,4 míg 1659 jan. 22-dikén azt hagyta meg 
II. Bákóczi György Közép-Szolnok vármegyének, hogy fog-
lalja le Tökölyi úrtól Barcsai Zsigmondné számára azon csehi 
házakat, melyek az osztozáskor ennek jutottak.5 

Apafi Mihály, erdélyi fejedelem 16(58 okt. 31-dikén bele-
egyezik Késmárki Teökölyi Imre adománylevelébe, melylyel 
krasznavármegyei alsóvárczai és középszolnokvármegyei illyés-
falvi birtokait Illyésfalvi Popa Istvánnak és örököseinek adja. 
Meg is bízta a megyéket, hogy az iktatást végezzék.6 

Tökölyi asszony 1699 előtt eladta a csehi jószágot a 
visszaváltási jog fenntartásával Apafi Mihálynak7 s így került 
a Tököliné Gyulafi Mária csehi részbirtoka a Tököliek révén 
ifjú Apafi Mihály birtokába.8 1741 márcz. 25-dikén is, mint 
Tököli-féle jószágot említik a szilágycsehi javakat.9 1797 ápr. 
22-dikén Sz.-Csehbői Gyulai József azt írja Liber br. Kászoni 
Bornemisza Józsefnek Abafájára, hogy az első osztálylevélből 
tudhatja Bornemisza, mi jutott a Tököli-részre.10 

1 Orsz. Lt. Km. conv. fasc. N. nr. 1 27. fiók. — 2 Dr. Acsády Ignácz : Az 
Athenaeum Kézi Lexikona, II. k. 1703. 1. — 3 GKG. C. fasc. XXI. — 4 U. o. XIX. — 
5 GKG. — 6 Orsz Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 19. — 7 Leopo ldnak 1745 febr. 
6-diki á t i ra tában Bideskúti György ippi b i r tokos családi iratai közt. — 8 GKG 
A. fasc. XX. — 9 U. o. C. fasc. XIII. — 10 ü . o. B. fasc. XIV—XVI. 
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T ö m ö s v á r i L. Temesvári. 
Tőrei . 1549-ben Réeséböl többek között Thewrey Antalt, 

Imrét, Jánost és a Thewrey Tamás jobbágyait is maguk mellé 
vették özv. Vajai Borzási Györgyné Borbála és fia, Miklós, a 
mikor elfoglaltak és bevetettek Haraklányi Miklós Vártelek 
birtokán és nyirsidi birtokrészén tizennyolcz hold szántót. 
Ez ellen Haraklányi nevében panaszt emelt Horváti Peres 
Gáspár, mire az országbíró helyszíni vizsgálatot parancsolt e 
tárgyban.1 

Törkös.(Törkes),Thewrewkes,Thewrkes,Thewrkws. 1422-
ben: haraklyáni, 1459-ben és 1460-ban: lelei. 1422-ben Me-
nyőn is szereznek részbirtokokat.2 

Haraklyáni Tewrkws András fia Imre 1422 nov. 20-dikán 
nőül veszi Kisdobai Gebárth Demeter leányát özv. Báldoni 
Mihályné Dorottyát s vele hozományul kapja Antal sógorától 
szolnoki Menyő birtok északi részén a Fodor Jakab-lakta 
udvarháztelket.3 

Haraklyani Therkews Simon lánya, Orsolya, Csögi De-
meterné azok között volt, a kik pert folytattak Szilágyszeg 
birtokért, de 1437 jan. 21-dikén megszüntették.4 Egy ide tar-
tozó családfatöredék: 

Haraklyáni T h e r k e w s S i m o n 5 

Orsolya 
— Chewghi Demeter 1437 

Lukát Therkes András fiát (Luca f. A. Therkes) 1424-ben 
Arma János és Adi László cseréjénél említik.6 

1459 decz. 14-dikén meg 1460 jan. 2-dikán Lelei (Lelewi) 
Thewrewkes (Thewrkes) Lászlót Kusalyi Jakcs Péter ügyvéd-
jének vallotta." Lehet, hogy7 azonos a Török családdal * 

Török. 9 1459 okt. 4-dikén Menyői (Menewi) Thewrek 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. H. nr. 1. — 2 Csánki, I. 577. — 3 Dl. 27.854. — 
4 Dl. 27.867. — 5 U. o. — 6 Szgy. — 7 Dl 36.392. Km. Prot . E. min. p. 67. 
nr . 2. és u. o. p. 102. e. nr . 3. — 8 Csánki, I. 577. — 9 V ö. Törkös. 
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Simont és Pétert Bélteki Drágíi Miklós és neje, Jakesi Erzsé-
bet,1 1461 okt. 30-dikán Menewi Thewrek Simont Haraklányi 
Árva László ügyvédjeiknek vallották." 

1461 okt. 3-dikán Thewrek Lászlót llosváról Ilosvai Gel-
bert László vallja ügyvédjének.3 

Menyei Thewrek Albert 1469 okt. 11(?) előtt (mertekkor 
már néhai) Baksai Albertet véletlenül megölvén, özvegye s 
gyermekei Baksai Albert testvérének és fiainak vérdíj ezimén 
Szilágyszeg és Menyő középszolnoki birtokban részeket ad-
nak.4 Egy másik egyidejű zálogvalló levél szerint menyei Török 
Albert özvegye s gyermekei a középsszolnoki Menyő birtok-
ban ama részeket, melyeket Menyői Demáni (Demjén?) Péter-
től bírnak, vetik zálogba a Baksaiaknak.5 Ez évi okt. 14-dikén 
Baksai Albert fiai: Márton és Pál meg ezen Albert testvére, 
Barla meg is nyugtatják özv. Thewrek Albertné Klárát és 
leányait: Katát és Dorottyát arról, hogy a fenti Baksai Albert 
meggyilkolásáért járó díj dolgában eleget tettek.6 1472 szept. 
23-dikán a kolozsmonostori konvent jelenti Mátyás királynak, 
hogy Thewrek Albert menyői és ezen Albert özvegyének 
szilágyszegi jobbágytelkeibe beiktatta Baksai Barlát, nejét és 
gyermekeit meg özv. Baksai Albertijét.7 1469 okt. 14(?)-dikén 
a Menyei Thewrekek meg Baksai Márton és Pál ügyvédeknek 
vallják egymást, továbbá Kémeri Bernátot, Tolvaj Benede-
ket stb.s 

1471 márcz. 1-én Therek László fiát, Domokost, továbbá 
Istvánt és Albert fiát, Pétert eltiltják néhai Kisdobai Pál néhai 
fia, Lukács kisdobai birtok részének elfoglalásától Kisdobai 
Kakas Máté, Kusalyi Jakesi László íia, János és György fia, 
János, Lelei Kakas András és Dobai Sándor.9 

1 Dl. 36.392. Km. Prot . E. min . p. 60. n r . 1. — 2 U. o. pag. 140. nr. 4. — 
3 U. o. pag. 137. n r . 1 — 4 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min. pag. 151. nr. 2. — 
U. o. p. 152. nr . 4. (ebben egyezkednek). — 5 U o. pag. 152. nr. 1. — G U. o 
pag. 141. nr . 1. és pag. 152. nr. 2. — 7 Dl. 27.927 — 8 Dl. 36.393. Km. Prot . F. 
min. pag. 152. nr . 3. — 9 U. o. pag. 78. n r 1 
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Thewrek István azok között van, a kikkel ez évi április 
18-dikán Kis-Doba birtok részeire, bizonyos gyümölcsösre és 
az ezekre vonatkozó okiratokra nézve kiegyeztek Székely 
Mihály és Tamás, Kisdobai Kozma Dénes fia, Lukács, Kis-
dobai Kozma Egyed és fiai: Miklós, László és Bálint s mások.1 

1549 előtt mintegy tizennégy évvel Kysdobai Therek 
Gáspár meg Ramocsa János és Imre elfoglalták ama vér-
völgyi puszta telket, mely a közöttük azelőtt létrejött egyez-
ség szerint Bideskúti Györgynek jutott. Ezért most Ferdinánd 
király utóbbi panaszára megidézteti a fentieket.2 Thewrewk 
Gáspárt királyi emberül jelölte ki János király, a mikor 1535-
ben meghagyta, hogy iktassák be Dobai Antalt Nagy-Doha, 
Nyírmon és Szent-Király birtokokba.3 

Nemes Nagymoni Török Pál, egyike vala azoknak, a kik 
hatalmaskodtak Nyírmoni Kovács Antal nyírmoni birtokán 
és a kiket azért Kovács 1545-ben megintetett.4 0 (Nagy 
Moni Törek Pál), továbbá Miklós, János, György7 és Dénes 
azok között voltak, a kiket 1546-ban Szilágyszegi László, 
Dobai Pál meg Menyői Ramocsa Imre és Lőrinez a nagy-
moni puszta jobbágytelkek visszabocsátására intettek meg.5 

Thewrek Pált. Dénest és Györgyöt 1549-ben megidéztették 
Kusalyi Jakabfi Ferencz és György Nagy-Mon birtok egy 
részének kiadása iránt. E birtokrész a Jakabfiakat zálog 
czímén illeti meg.G Thörek György (de N.-Mon), 1550-ben, a 
mikor a néhai Désházi Kelemen középszolnokvármegyei bir-
tokrészeit oszják fel örökösei között, mint szomszédos bir-
tokos jelen van N.-Monban.7 1555-ben Thewrek Pált és Jánost, 
mint szomszédokat idézték meg, a mikor be akarták iktatni 
Székely Lázárt és Kristófot Nagy-Mon birtokba.8 

1548-ban Kraznai Thewryek Gáspár és Bátoni Alszegi 

1 Dl. 36.393. Km. Prot . F. min. pag . 82. n r . 2. — 2 Orsz. Lt. Km. conv . 
lad. 34. E. nr . 26. — a U. o. lad. 26. D. nr. 5. — 4 Lelesz, Act. an. 1545. nr . 23. — 
5 ü . o. an. 1546. fasc. 1. nr. 33. — 6 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. I. nr. 4. 

Szgy. — 8 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 20. 
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Mihály utóbbi fivéreinek, Benedeknek és Miklósnak meg 
Bátoni Alszegi Péter fiainak megbizásából magukhoz vévén 
Bátoni Mihály Miklós nevű jobbágyát, megtámadták fegyve-
res kézzel Alszegi Birtalan Istvánt és Miklóst, a kik rátoni 
földjükön szántottak; Miklóst megsebesítették, Istvánt pedig 
halálra verték. 1550-ben Ferdinánd király a két Birtalan 
kérésére megidézteti a hatalmaskodókat, mire a kolozsmo-
nostori konvent jelenti, hogy eleget tett. Törököt neje, Nesthe 
által idézték meg.1 

1549-ben Teoreok János, menyői, Pál, nagymoni, András 
deésházi egytelkes nemeseket 25 25 dénárnyi adóval rótták 
meg.2 

Varsolczról a többek között Thewriek Jánost is maguk 
mellé vették özv. Vajai Borzási Gvörgyné Borbála és fia, 
Miklós, a mikor elfoglaltak és bevetettek Haraklányi Miklós 

? o J 

Vártelek birtokán és nyirsidi birtokrészén tizennyolcz hold 
szántót, a mi ellen 1549-ben Haraklányi nevében Horváti 
Peres Gáspár emelt panaszt s aztán az országbíró helyszíni 
vizsgálatot parancsolt.3 

Török István és Ferencz 1578-ban Bodoló birtoknak Ha-
raklányi László számára történt átadásakor, mint tanúk vol-
tak jelen.4 

Teoreok Jánost megidézték, mint szomszédot, mikor a 
fejedelem 1590 máj. 28-diki beleegyezése alapján beiktatták 
Pesti Nagy Albertet Újfalu birtokba és tizenhat inói jobbágy-
telekbe.5 

1009-ben Beonyei Theoreok Péter Közép-Szolnok vár-
megye szolga bírája.0 

1615-ben Theöreök Katalin és Vadász Mihály ellen a 
középszolnoki Tövised és más, szatmárvármegyei birtok el-
foglalásáért tiltakozik Dengelegi Miklós.7 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. B. n r 7. — 2 Dical. — 3 Orsz. Lt. Km. 
conv. lad. 26. H. nr . 1 — 4 Szgy. — 5 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. En. 38. — 

GKG. A fasc. XVII. — " Lelesz, Prot . 57. fol. 111. an. 1615. 
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1633 márcz. 22-dikén Török János" nemes előtt kezes-
kednek egy szakácsii jobbágyért.1 1693 okt. 3-dikán Török 
János, szakácsii lakos bizonyos pénzösszeget kölcsönöz Ko-
vács Mihály, somlyói lakosnak, a ki annak fejében leköt egy 
sarmasági szőlőt.2 

Makai Török István és Lupsa Ilona 1651-ben a kémeri 
evang. reform, egyháznak egy ezüst poharat adtak. 

1652 márcz. 24-dikén Török Mihály és neje, Majádi 
Erzsébet meg gyermekeik: György, András, Anna, Kata és 
Zsófia eladják visszavon hatatlanul a lompérti udvarházukat 
összes tartozékaival, az ököritói és sarmasági szőlőjüket, a 
majádi prsediumban levő házhelyüket, ennek tartozékait, 
továbbá egy lompérti jobbágytelket minden örökségével 
Gyerőmonostori Kemény Jánosnak háromszáz magyar frtért.:í 

1652 aug. 30-dikán nemzetes Török Ferencz, menyői la-
o " J 

kos, zálogba vesz 26 forinton özv. Egeresi Kántor Mihályné 
Fenesi Annától és fiától, Jakab deáktól egy menyői házhelyet, 
kaszálót meg egy szántóföldet. E területen Török irtogathat, 
építhet; de tíz év múlva kiválthatják tőle.4 

1690 márcz. 14-dikén Török Zsigmond és neje, Szúnyog 
Mária zálogba vesznek Vid Zsigmondtól egy sámsoni telket.'"' 

Török Sámuel mint királyi előttemező szerepel 1697 
szept. 4-dikén egy ilosvai telek elzálogosításánál,6 nov. 17-dikén 
aláírt egy egyezséget száldobi malom, curiális telek és egyéb 
ingóságok felosztása tárgyában,7 1698 júl. 16-dikán egy lom-
pérti telek elzálogosításánál volt jelen.8 1703 ápr. 12-dikén 
zálogba vesz Csögi Boldizsártól egy ilosvai meg egy lompérti 
telket.9 1703-ban, 1706-ban krasznavármegyei assessor,10 1707-
ben szolgabíró.11 

K. Török István, és id. János menyői, másik Török 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 Gencsi-lt. nr. 946 — a U. o. nr. 41 és nr. 484. — 
4 Orsz. Lt. Km. conv. fasc. F. nr . 6. ; 26. fiók. — V. ö. Nagy, Menyői. — 5 Gen-
csi-lt. nr . 851. — « U. o. nr. 6. 7 U. o. nr. 923. — 8 U. o. nr. 1627. — 
9 D. o. nr. 543 — 10 U. o. nr. 768, 193. — 11 U. o. nr . 773. 
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István, András (utóbbit Kr.-Mihályfalváról), érszentkirályi ne-
meseket Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állí-
tására írta ki. 

Török József 1722-ben szolgabíró a tasnádi járásban.1 

Török Márton zilahi civis, 1741-ben homagiális esküt tett. 
Török Márton és Sámuel 1780-ban zilahi választó pol-

gárok. 1781-ben Török Dániel és Mihály zilahi tyúkól-, 
Ferencz székely-, János kraszna-utczai lakosok. 

Török Márton 1795-ben Zilah város esküdt szenátora. 
Török Krisztina Bölöni Sándor neje,2 a kik 1760-ban 

a szakácsii evang. reform, templom újjáépítése alkalmával 
segítették az egyházat. Ugyanők 1750-ben ez egyháznak ke-
resztelő poharat is készíttettek. Krisztina 1778 jan. 17-dikén 
gyermekeivel Ér-Szent-Király, Mihályfalva, Zálnok, Új-Német, 
Mindszent, Vártelek és Kémer jószágokon osztozkodik.3 

Török Pál de P.-Szarvad (peleszarvadi lakos) 1771-ben 
Közép-Szolnoktól nemességének igazolását kéri. Elutasították.4 

1781-ben homagiális esküt tettek: Török Pál de Erdőd, 
középszolnoki assessor; Török Ferencz, János és Mihály, 
érszentkirályi nemesek; Török András, szilágyszentkirályi 
nemes; Török Sámuel de Kolozsvár, középszolnoki assessor. 

Török György és Ferencz mészáros, G. Török Ferencz OJ ' 

szegény a somlyai adózók 1790-diki névsorában említvék. 
Török Ferencz 1783-ban Közép-Szolnokban nemes sze-

mély. 1805-ben középszolnoki assessor, egy Ferencz 1837— 
1839. középszolnoki tiszteletbeli aljegyző. — Egy Ferencz 
1861-ben krasznavármegyei tiszteletbeli táblabíró. 

Ily nevű családok tagjai az 1797-diki összeírásban a 
következő helyeken szerepelnek: Ákoson (György, saját telkén 
lakó, egyházi adómentes nemes, József, Ferencz kisebb bir-
tokosok), Ér-Szentkirályt (Mihály, András, Ferencz, saját tel-

1 Szgy. — 2 Nagyv. Múz Bit. — a Gencsi-lt. nr. 1481. — 4 P. C. Pro-
duct., 204. 
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kükön lakó, adómentes nemesek). Gyöngyön (József, árendás), 
Kr.-Czégényben (talán ugyané József), Nemes-Kesziben (Pálné, 
saját telkén lakó egyházi adómentes nemes), Oláh-Kesziben 
(Pálné, kisebb birtokos), Peleszarvadról (tán ugyané Pálné, itt 
is kisebb birtokos), Szilágy-Szegről (Sámuel, urasági tiszt), 
Ujnémeten (Ferencz és József, kisebb birtokosok). 

Török József 1800-ban középszolnoki esküdt. 
1805-ben Török József, Gáspár és Ferencz lovasok 

az ákosi, István lovas, Sándor, Ferencz és ifjú Ferencz 
gyalogosok az érszentkirályi fegyverfogható adómentes neme-
sek közt. József és Gáspár Ákosról s az érszentkirályiak 
homagiális esküt is tettek. Imre (28 éves, homagiális esküt is 
tett) lovas Erszodoróról. Sándor (30 éves. homagiális esküt is 
tett) gyalogos Nemeskesziből. Török Adám, sz.-újlaki adó-
mentes nemes a haza csendességben való tartására fegyver-
rel, lóval, vagy gyalog, Sámuel, szil ágy szegi adómentes nemes 
lóval, János, kisnyiresi adómentes nemes gyalog, András, 
deésházi adózó szabad állapotú lakos gyalog állhatott ki. 
1808-ban Török János szintén gyalogos a Krasznáról 1808-
ban összeírt adózó nemesek között. 

Török Sámuel 1805-ben középszolnoki alszolgabíró, 1829-
ben középszolnoki assessor. 

Egy 1811-diki összeírás szerint (a székely eredetű) nemes 
Török János, felesége nemes Erdődi Erzsébet jogán a közép-
szolnoki Kis-Nviresen, Leiében, Ököritón, Rátonban, Dabjon-
ban volt birtokos. Kis-Nviresen kúriális telkök volt, «boro-
nából épült» házzal, új gabonással, istállóval, sertés-óllal, itt 
még három jobbágyot, azután szántóföldeket (32 vékás), 
réteket (15 boglyás), lábas marhákat bírtak. Ököritói koloniká-
lis telkök nemes Borbély Sámuelnél, rátoni telkök tiszteletes 
Fejes uramnál volt zálogban. E két utóbbi helyt s Dabjon-
ban is volt egy-egy jobbágyuk. Leiében egy puszta telkök.1 

1 Családi iratok. 
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E János családfája: 
János , 1811-ben néhai 

— Erdődi Erzsébe! 

József sz. 1804 Antal sz. 1808 Sámuel sz. 1810 
Barabás Katalin 

Károly 
sz. 18 44 f 1890 
— a) Choma Ida 
— b) Pelri Berta 

a) Jolán b) I lona 

Török István a zilahi evang. reform, főgimnázium tanára 
1850-től harminczhat évig. A szolnokdobokavármegyei Széken 
született 1821 nov. 17-dikén; a nagyenyedi kollégiumban ta-
núit, a hol 1844—1846. classis prseceptor, majd a marburgi 
egyetem hallgatója, a honnan 1848-ban hazatérve a gróf Rhédei 
családnál nevelő 1850 november haváig, a mikor zilahi ta-
nárrá választották. Neje Gergely Katalin. 1886 július 3-dikán 
halt meg Zilahon. Atyja István, a széki evang. reform, egy-
házmegye esperese.1 Fia István 1889-től szilágyvármegyei fő-
jegyző, 1904 ápr. havától alispán. 

Márkosfalvi és Léczfalvi T. József 1861-ben középszol-
noki pénztáros, 1867-ben szolgabíró (zilahi). Mint nyug. tábor-
nok halt meg Zilahon. Neje br. Egioffstein Berta. Gyerme-
keik: Józseff, Béla és Imre, kolozsvári orvos; Vilma Dombi 
Elekné, Ida Benkő Józsefné, Lenke Kerekes Sándorné, Berta 
Nóvák Józsefné f . 

Papok: Török István 1771—1787. pelei evang. reform, pap. 
Török Ferencz 1827 és 1868 közt hadadnádasdi, 1868— 

1876 közt ippi evang. reform, pap, 1837-ben traktuális fiská-
lis, 1846-ban aljegyző, 1848-ban főjegyző, meghalt Ippon. 

Ferencz 1867-től érmindszenti evang. reform, pap. 
Török. V. ö. Ari. 
Tötöri . A kolozsmonostori konventnek 1449 okt. 3-dikán 

1 A zilahi evang. reform, kol légium Édesítője az 1894—95. isk. évről 
LVI. lap. 
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kelt ügyvédvalló levele szerint Thothewri Pál ügyvédjének 
vallja Dávid, szolnoki főesperest, István, világi papot, a Dá-
vid, szolnoki főesperes káplánját s másokat.1 

Széplaki Thoteöry György 1586-ban talán krasznavár-
megyei nemes személy, a kinek Somlyai Báthori Zsigmond, 

o«y j * J o / 

erdélyi vajda és a székelyek ispánja Ippon tanúvallatást ren-
delő parancsot ad ki a Balyoki Szénás, a Lecsméri Pándi s 
más családok ügyében.2 

Tötöri Pál, udvarhelyi nemest Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

T ő c s . Tőts Mihály 1781-ben zilahi, kraszna-utczai lakos. 
T ő k é s . Zarándoki Theckes Miklós a középszolnoki ha-

raklányi, lelei meg sándorházi s a krasznavármegyei borzási 
birtokait 1495 október 10-dikán Szilágyszegi Péternek örökbe 
vallja. E Miklós leszármazása:3 

Haraklyani Thekes László f 
N . (leány) 

— Znrandoki Theckes Péter 

Miklós 

T ő t ő s Ferencz 1847—1848. somlyai polgár. 
Tőtős György előbb monói, most bagosi evang. refor-

mátus pap. 
Treleczk i . Treleczky József 1842-ben tasnádi róm. kath. 

pap, előbb váradújvárosi adininistrátor. 
Trlf. «Trif Timofie» Benedekfalván 1741-ben homagiá-

lis esküt tett. 
Tripon Flore, zsákfalvi kántort fölvették az 1797-diki 

összeírásba. 
Tróger i . L. Lódi. 
T r u s z a Lajos 1890-ban szilágysomlvai róm. kath. al-

esperes. 

1 Dl 36.391. Km. Prot . C. pag 92. nr. 2. — 2 Szgy. — 3 Dl. 36.398. Km 
Prot . M. min pag. 237. nr. 2. 
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Tulogd i . 1781-ben Tulogdi János zilalii tyúkól-, Péter 
és Pál kraszna-utczai lakosok. 

T u n y o g i Pál 1498-ban a maga és felesége Keszi Ferencz 
leánya, Julianna, liai: Mihály és György, Szántói Becski 
(Békés?) György, János, László nevében tiltakozik a közép-
szolnoki Kávás birtok elidegenítése miatt Tyúkodi Santhus 
Miklósné Erzsébet, Nagy Miklósné Margit és Tyúkodi Amadé 
György né Orsolya ellen.1 

Tunyogi Ferencz, zilahi lakos, 1675-ben középszolnoki 
assessor.2 

Tunyogi András 1699-ben középszolnoki esküdt.3 

Tunyogi Ferencz és Péter zilahi nemeseket Közép-Szol-
nok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 1741-
ben homagiális esküt tettek: György, Péter, László, József, 
Mihály és Pál, zilahi nemesek; Ferencz, János id. s ifj., 
Sámuel, Ferencz, András, kisdobai adózó nemesek. 

Nemes Tunyogi András s neje Jártó Anna 1749 deczem-
ber 1-sején Zilahon a Récse nevű hegyen egy darab szőlőnek 
való parlagot, a Magyaroson két kis szántóföldet kapnak Ge-
röcz Györgytől azért, mert ez utóbbi e Tunyoginak «egy jó 
sertését kövéren» ellopta.4 

Tunyogi István 1780-ban zilahi választó polgár. Tunyogi 
István (kettő), András és Mihály 1781-ben zilahi, kraszna-
utczai lakosok. 

1797-ben Tunyagi Mihály diósadi kisebb birtokos, Tu-
nyogi Ferencz, János, Mihály és Sámuel kisdobai saját telkü-
kön lakó egyházi adómentes nemesek.5 

1805-ben Tunyogi György alszolgabírót lovasnak vették 
föl a mocsolyai fegyverfogható adómentes nemesek közé. 
Talán ő 1809—1822. középszolnoki árvaszéki elnök, 1828-ban 
assessor, 1829-ben táblabíró. 

1 Lelesz, T. 90. f. ann i 1498. nr. 10. — 2 Szgy. — 3 Tört. Tár, 1898. évf. 
542.1. — 4 Gergely József zilahi nó tá r ius hitelesítette másola t 1749-ből. Szgy. — 
5 V. ö. a Csapó családdal . 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monographiája. VI. 4 2 
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1806-ban Tunyogi Sándornak és Jánosnak Kémeren léi 
adómentes lakótelkök meg két és fél lakott antiqua és öt 
lakott nova jobbágvtelkök, Sándornak 1808-ban Récsén két 
és fél antiqua jobbágytelke volt. Kétségkívül ő az a Zilahi 
Tunyogi Sándor, kinek neje, Tarpai Pollikszéna, Közép-Szol-
nok vármegyében mocsolvai és ököritói birtokos.1 Talán e 
Sándor főjegyző Kraszna vármegyében 1862-ben. Egy Sándor 
1842—1847 közt középszolnoki tiszteletbeli aljegyző. 

Tunyogi László 1809-ben középszolnoki helyettes alszolga-
bíró. 1812—1821. zilahi esküdt, 1814-1818 közt szenátor. Ta-
lán ő az a Zilahi Tunyogi László, kinek neje, Jakab Zsuzsa, 
Krasznában paliczkai birtokos.2 

Tunyogi János 1810-ben középszolnoki assessor. 
Zilahi Tunyogi Sámuel 1843-ban Közép-Szolnok vármegye 

árvaszéki ülnöke.3 

Túra . L. Fura. 
Turbucz . Turbutz László 1781-ben homagiális esküt 

tett Közép-Szolnokban. 
1797-ben Turbucz Ferencz és Turbutz István ákosi saját 

telkükön, Turbutz László mástelkén lakó adózó nemesek. 
1805-ben Turbutz Ferencz, István és János, ákosi adózó ne-
mesek gyalogosok; homagiális esküt is tettek. Llgyanekkor 
Turbutz András, hatvani nemes is homagiális esküt tett. 

T u r b u l y a . Turbuja János peéri más telkén lakó, 
adózó, Turbura János, érhatvani saját telkén lakó, adózó 
nemeseket fölvették az 1797-diki összeírásba. 1805-ben Tur-
buly András (33 éves), peéri adózó nemest meg Turbulja 
András (20 éves) és Sándor (30 éves), hatvani adózó nemese-
ket találjuk a fegyverfoghatók összeírásában. 

Turbura . L. Turbulya. 
Turi . A Túriakkal már találkoztunk.4 Itt még a követ-

kezőket említem: 

1 Nagy Iván, XI. 345. — 2 U. o. — :í ü . o. — 4 E m ű I. k. 639. s köv. 1. 
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Az 1635 jún. 17-dikén Váradon tartott ev. ref. közzsinat 
Thuri Jánost valamelyik Udvarhelyre küldte papnak.1 

Túri Zsuzsánna Sándorházi Ferencz neje. 1665-ben Sán-
dorházi István felvévén terhét két ágon levő maradékainak, 
születetteknek s születendőknek, azokat a jószágokat, a melyek 
édes anyjáról Dobai Zsófiáról, Sándorházi István özvegyéről 
rájok maradtak Ilosván, Sándorházán, Szilágyszegen, Szoldo-
bágyon, öcscse Sándorházi Ferencz feleségének Túri Zsuzsán-
nának adja zálogba másfél száz magyar frtban 2 

Szakátsi Turi Ferencz meg Turi Mihály 1781-ben homa-
O J 

giális esküt tettek Közép-Szolnokban. 
Túri Ferencz, szakácsii saját telkén lakó egyházi adó-

mentes nemest fölvették az 1797-diki összeírásba is. — 1805-
ben Turi Ferencz és Mihály, szakácsii adómentes nemesek 
gyalogosok, Turi László (28 éves, a br. Bánfi-utódok tisztje), 
tasnádi nemes lovas. Utóbbi homagiális esküt is tett. 

Thúry József (neje Borbély Anna) szilágysomlyói lakos 
1830-ban.3 

T u r n e r Mihály érmindszenti jelenlegi róm. katholikus 
lelkész. 

Turo ly . (Turul.) Középszolnokvármegyei birtokos nem-
zetség, melynek csak biharvármegyei ágát ismerjük. I. Lőrincz 
fiai lerombolták Dés ispán fiainak Aka és Markus középszol-
noki és Bessenyő, Tuboly biharvármegyei helységeit; 1304-
ben békülnek ki a károsultakkal. E Lőrincz fiai: Serefel, 
Rupert és Gergely 1327-ben osztozkodtak akkép, hogy 
Széplakot a Bályok pataka mellett eső és Szent-Mihály 
tiszteletére avatott egyházával, Nagy-Mihályt (Ér-Mihály-
falva) és a krasznavármegyei Ippot három részre osztották ; 
«a Széplak közelében, a Buzgó hegy alatt eső pálos kolostor 
kegyurasága közös maradt», a szolnokvármegyei Zálnok Se-
refelnek s Rupertnek közösen, a biharvármegyei széki (a mai 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 632 1. — 2 Gencsi-lt nr . 342. — 3 N a g y Iván, XI. 195. 
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Márkaszék) és csételki jószágok Serefelnek maradtak, Gergely 
a középszolnoki Szelezd s a biharvármegyei Győrtelke (Ábrány 
és Ér-Kenéz között) falvakat, Rupert a bihari Várvíz s Barom-
lak felét kapta.1 

Turócz i . Nem bizonyos, hogy ide való az a Thuróczi 
András, a ki 1677-ben aláírta özv. Bánfi Dénesné Bornemissza 
Katalin birtokainak a lelettárát.2 

Turóczi István 1781-ben zilahi tyúkól-utczai lakos. 
Turóczi Sándor 1876-ban szilágyvármegyei állatorvos. 
Turzai . Berei Turzai Miklós elzálogosít 1675 február 

14-dikén egy lompérti puszta házhelyet Gencsi Zsigmond, 
lompérti lakosnak.3 

Turzó . Thurzó Orsik özv. Giczy Ferenczné 1597 úL 
5-dikén talán a mi vármegyénkbeli udvarhelyi kúriából állí-
tott ki nyugtatványt, hogy Gyulafi Lászlótól az adósságot nem 
követeli, mert ennek fejében lovat s szekeret kapott.4 

T ü d ő s Mihály 1831 1833. pelei evang. reform, pap 
(«E tractust elhagyván, hazájába Komárom vármegyébe ment»). 

T y i r a Jeremiás (Irimia, 48 éves) és László (30 éves), 
kávási adózó nemeseket 1805-ben a fegyverfoghatók név-
sorában találjuk. Jeremiásról megjegyezték, hogy erőtlen. 

T y u k o d i . Thywkodi Péter, mint Dománhidai András 
megbízottja szerepelt 1461 aug. 19-dikén ennek Kusalyi Jakcs 
György ellen egy hatalmaskodásért folytatott perében.5 

Tyukodi István 1624-ben récsei, később krasznai, majd 
magyarkeezeli evang. reform, pap. Krasznán halt meg, Ma-
gyar-Keczelben nyugszik. Az 1653 jún. 15-dikén Nagy-Bányán 
tartott közzsinat T'ukodi Jánost (az István fiát) Leiébe küldte 
papnak.6 1671 előtt Krasznán volt pap. Kusalyban is műkö-
dött egy ily nevű lelkész, talán ő. 

Tyukodi Jánost két szécsi jobbágytelek kibocsátására 

1 Ka rácsony i : A Magyar Nemzetségek, III. k. 116. s köv. 1. — 2 Bl. fasc. 
MM. nr . 7. — 3 Gencsi-lt. n r . 18. — 4 GKG. C. fasc. XIX. — 5 Dl. 36.392. Km. 
Prot . E. min. pag. 131. nr . 1. — 6 Tört. Tár, 1898. évf. 638. 1. 
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intették meg Dohai György és Szécsi György, miről 1669 
júl. 8-dikán bizonyítványt vesznek.1 1669 okt. 28-dika előtt 
őt (Tyúkodi Jánost) megkínáltatta Dobai György egy érszent-
királyi kúriális meg egy jobbágytelek zálogösszegével.2 

Tyúkodi Gergely, vérvölgyi nemest Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Vérvölgyről 
1741-ben Tyukodi Ferencz, János, Márton. 1781-ben Tyukodi 
István, Mihály adózó nemesek tettek homagiális esküt. 

Tyúkodi Zsófia és férje, Somodi István 1733 ápr. 26-dikán 
Gencsi Istvánnal és Györgygyei egy ilosvai és egy lompérti 
jobbágytelek tárgyában egyezkednek.:J 

Nemes Karasznai Tyukodi Bálint özvegye, Torma Kata-
lin 1755-ben a Rátoni Nagy Andrásné és fiai birtokviszonyai 
ügyében Krasznán tartott nyomozásnál tanú.4 1792-ben Krasz-
nán Tyukodi Márkusok laknak; eleik 1651—1702. szilágyi 
papok.5 Minthogy Márkus-Szabókat,fi meg Tyukodi Szabókat7 

is találunk itt vagy e tájt (Tyukodi Szabó? Simonnak 1808-
ban fél antiqua jobbágytelke Rátonban volt) — ezek talán 
valamennyien ugyanazon esaládbeliek. 

W/ OW 

1797-ben a Tyukodianus-utódok szoldobágypraediumi 
kisebb birtokosok, János, ifjú János, Zsigmond, István, Pál, 
Ferenczné, György, Mihály és Gergely vérvölgyi saját telkü-
kön lakó adózó, Miklós mocsolyai más telkén lakó adózó 
nemesek. Tyukodi Istvánt, Jánost, másik Istvánt, Palt, Már-
tont, Ferenczet. Gergelyt és Mihályt gyalogosoknak vették 
föl a Vérvölgy községből, Miklóst a Szilágy-Szentkirályról 
1805-ben összeírt adózó nemesek névsorába. 

U d v a r h e l y i Mátyás, szakácsii prédikátor, 1014 márcz. 
31-dikén jelen volt, mikor Szakácsy Ferencz és Szakácsy 
Zsuzsánna Hatvani Jánosné, Szakácsi László maradékai, meg-
osztoztak.8 

1 Gencsi-lt n r . 1461. — 2 U. o. nr . 1464. — :í Gencsi-lt. n r 159 
4 Szgy. — 5 Orsz. Lt. Nem. Invest. I. 18. — 6 L. Márkus. — 7 L Szabó (de 
Tyúkod). — 8 Nagyv. Múz. Bit 
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Udvarhelyi Ferencz, középszolnoki esküdt előtt 1699 
szept. 30-dikán özv. Medgyesi Sámuelné elzálogosít több 
részjószágot.1 

Udvarhelyi András 1781-ben zilahi, tyúkól-utczai lakos. 
Uglai . L. Ugrai. 
Ugrai . Gergelynek néhai Ippi Annától származó íia, 

Benedek 1587 máj. 25-dikén ellentmond, mikor Ippi Lászlót 
a krasznavármegyei Ipp, Szék, Néháza, Márka, Felső-Kaznacs, 
Alsó-, másként Kis-Kaznacs falvak és Bucsum puszta birto-
kába akarják beiktatni2 S. Báthori Zs. erdélyi vajda 1589-ben 
aztán neki s örököseinek adományozta Cseresét s az itt emlí-
tett birtokokat : (Ippot nemesi kúriájával együtt),3 a melyek 
miatt egykor nagy per folyt Ugrai Gergelyné és Kardos 
Miklósné között.4 Egy Gergely, mint Szerdahelyi Imrefi János 
ügyvédje, 1584-ben új Ítéletet kért Gyulafi Istvánnal szemben." 

Nagy-Ugrai Ugrai Zsigmondot nagy érdemei elismeré-
seül 1641-ben felhatalmazta ifjú L. Bánfi Zsigmond arra, 
hogy az ő krasznavármegyei Nagyfalu, Zovány, Valkó örö-
költ birtokait és ezek tartozékait az ezer tallér zálogösszeg 
lefizetésével kiválthassa Kis-Rhédei Rédei Jánostól és azokat 
nyugodtan bírhassa mindaddig, a míg Bánfi él. Ha pedig 
Bánfi Zsigmond örökösei e birtokokat vissza akarnák váltani 
Ugraitól, ezt csak az ezer tallér lefizetése mellett tehessék, a 
mikor is Ugrai köteles azokat átengedni; ellenkező esetben 
úgy Ugrai, mint az örökösök kétezer tallér pénzbüntetést 
fizessenek.8 Ugrai Zsigmondtól 1656 decz. 27-dikén egy Ráton-
ban lakó szabadost váltott ki Perecseni Nagy András, ahhoz 
azonban Lindvay Istvánnak és feleségének, Derzsi Erzsébet-
nek is joga volt." 

Ugrai Gergelynek 1653 ápr. 24-dikén egy dengelegi, tehát 
más vármegyebeli jobbágy fogadott hűséget.s 

1 Nagvv. Múz. Bit. — 2 U. o. — 3 Bl. fasc. KK. nr. 1. — 4 U. o. 
5 GKG A. fasc. II. — Bl fasc. KK. nr . 1. — 7 Nagyv. Múz. Bit. egyk. más. — 
8 ü . o. 
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Ugrai György 1679 előtt 160 forinton zálogba vette Kendi 
Gábortól a Somlyó város határában Perecsen felé néző 
malmot; ezt visszaváltják aztán tőle özv. Bánfi Dénesré 
Bornemissza Katalin és Bánfi Farkas.1 

Ugrai Jakab balázsházi (almás?-) nemes 1781-ben homa-
giális esküt tett. 

1797-ben Ugrai György Ákoson és Újnémeten, Györgyné 
Ér-Mindszenten kisebb birtokos. Györgynek 1806-ban két 
lakott antiqua és egy lakott nova jobbágytelke volt Kémeren. 

Uglai Péter, balázsháza-zölczei saját telkén lakó, János, 
idősb László, László, Mihály és Tógyer más telkén lakó adózó 
nemeseket fölvették az 1797-diki összeírásba. Az 1805-diki 
összeírásban ifjú János (27 éves), id. László (42 éves), ifjú 
László (34 éves), Mihály (00 éves), Tamás (24 éves) és Tivadar 
(Tógyer, 50 éves), balázsházi fegyverfogható adózó nemesek 
lordúlnak elő; valamennyien «alkaImatos»-ak a fegyverszol-
gálatra. Ezek és id. János, balázsházi nemes homagiális 
esküt teltek. 

U g r i n íia István és Bamacsa fia András 1330-ban Már-
ton, dévai várnagy és ispán ellen menyői birtokukért emel-
tek panaszt. Tamás, vajda meghagyta aztán az erdélyi kápta-
lannak, hogy állíttassa vissza a régi határokat.2 Menyői István 
Ugrin íia (1337.3) 

U g r ó n . Vgron Istvánt gyalogosnak vették föl a szakácsii 
adómentes nemesek 1805-diki névsorába. 

Ugrón Gábor 1896-tól szilágy vármegyei országgyűlési 
képviselő (szilágysomlyai választó kerület). 

Ujía lus i József nemes Zilahon 1741-ben homagiális 
esküt tett. 

Ujfalusi Erzsébet és Viski Pál a szilágyszentkirályi evang. 
reform, egyháznak 1750-ben egy ezüst poharat, 1751-ben egy 
abroszt adtak. 

1 Bl. fasc. O. nr . 11. — 2 Szgy. — 3 Dl. 31.082. 
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Ujfalusi Miklós 1843-ban középszolnoki táblabíró. 
Újfalvi . Újfalvi Mihály 1647 után nagyfalusi, kétségkívül 

ő (Ujfalusi?) 1671 előtt krasznai evang. reform, pap. Az 1673 
szept. 30-dikán tartott diószegi közzsinat (Ujfalusi Mihály, 
domesztikust) Panitra küldte papnak.1 

Újfalvi Péter 1666-ban somlyai róm. kath. pap: ő épí-
tette újjá a papi lakot. 

Újfalvi Sámuel 1680 máj. 7-dikén tanú egy lompérti ház 
átadásánál." 

Újfalvi Lőrincz 1762—1776. bürgezdi evang. reform, 
pap; vele kezdődik az anyakönyv vezetése. Az ő idejében 
építették újjá a templomot s telepítettek nyolcz pászma szőlőt. 

Újfalvi Sámuel, zilahi nemes 1781-ben homagiális es-
küt tett. 

1808-ban Újfalvi Sámuelnek Bürgezden háromnegyed 
antiqua és egy nova, Újfalvi József, adómentes nemesnek 
Borzáson egy antiqua jobbágytelke volt. Kraszna vármegye 
mindkettőt gyalogosnak írta ki. Újfalvi József, zilahi lakos-
nak Kraszna-Horváton egy. Paliczkán egynegyed antiqua 
jobbágytelke volt ekkor. 

Ujfalvy nemes 1837-ben birtokos Alsó-Kékesnyárlón. 
Újhely i . Wyheli Demeter egyike vala azoknak, a kiket 

1448 aug. 11-dikén ügyvédjeiknek vallottak Deésházi László 
íia Demeter. Deésházi Miklós íia Máté meg Deésházi Jakab 
íiai: Sebestyén és Ferencz.4 

Wyheli Pétert 1459 okt. 8-dikán Ippi László vallotta 
ügyvédjének.5 

Uyhelly Istvánt, mint szomszédot, megidézték, a mikor 
Ferdinánd király 1550 jan. 20-diki parancsára be akarták 
iktatni a Szénásokat Somály. Bogdánfalva, Szarvad, Puszta-

1 Tört. Tár, 1898. évf. 648 1. 2 Gencsi-lt. nr. 753. — 3 Hodor K.: Do-
boka, 530. 1. — 4 Dl. Km. Prot. C. min. pag. 38. nr 2. k ihúzgálva. — 5 Dl. 
36.392 Km Prot. E min. pag 62. a nr. 1 
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Szent-Miklós birtokokba és több, más vármegyebeli rész-
birtokba.1 

Újhelyi László 1621-ben Ilosvai Dobai Banga Erzsébet 
férje.2 

Ujhelv Éva 1692-ben átvett férjétől, Ibrányi Ádámtól ezer 
forint fejében két leesméri jobbágytelket és másokat Új-
Németen, Szopron (Sop?), Kraszna-Mihályfalván meg egy 
biharvármegyei szőlőt.3 

Altorjai B. Apor Péter idejében (a XVII. század két 
utolsó és a XVIII. század négy első tizede) halt meg Somlyói 
Újhelyi Ferencz.4 

Ujhellyi Istvánt gyalogosnak vették föl a Somlyóról 1808-
ban összeírt adómentes nemesek névsorába. 

Újlaki. Újlaki Jánost a Debreczenben 1671 június 
7-dikén tartott evang. reform, közzsinatból Kusalyba küldték 
papnak.5 

Újlaki István 1693-ban Borzáson volt evang. reform, pap. 
Újlaki István 1734-ben somlyai elül járó. 
Újlaki Zsigmond de Géres 1741-ben, Újlaki Sándor, ákosi 

nemes 1781-ben homagiális esküt tettek. Sándor (Ujjlaki) 
1797-ben ákosi saját telkén lakó. egyházi adómentes nemes, 
1805-ben mint gyalogos van említve. Vjjlaki Sámuel Kraszna-
Mihályfalván lovas a fegyverfogható adómentes nemesek közt; 
ugyanők homagiális esküt is tettek. 

Újnémet i . Ákosi. A középszolnoki Ákoson és Újnémeten 
volt birtokos.6 

Újnémethy János íia Elek, Márton testvére János és más 
újnémethyi nemesek 1361-ben Szakácsi Gergely fiának Jakab-
nak Szakácsiban levő földjeit elfoglalták, a mi ellen ez til-
takozik.7 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr 52. — 2 Gencsi-lt. nr . 945. — 3 Le-
lesz, Act. an. 1692. nr. 8. — 4 Kazinczy G á b o r : Altorjai B. Apor munkái: 
II. Synopsis Mutationum. 293. 1. — 5 Tört. Tár, 1898. évf. 647. 1 — 6 Nagy Iván, 
XI. 394 — 7 Nagyv. Múz. Bl. 
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Újnémeti Péter egyike azoknak, a kiket 1430 jan. 29-dikén 
Sándorházi Péter, Tamás, Simon és György,1 márczius 
6-dikán (Ujnémetii Pétert) Sámsoni Gergely ügyvédjeiknek 
vallottak.2 

György (G. de Wy-Nemethi) 1458-ban a Báthoriak és 
Mihályfalvi György perében királyi biztosul van jelölve.3 

Ujnemethy Albert számára Újnémethy Nobis és Gergely 
fia György, Nobis Ferencz, özv. Újnémethy Nobis Balázsné 
Veronika és Mindszenti Tamás, deák ellen, a kik elhajtottak 
a középszolnoki Új-Német birtokról tizenhat tehenet, 1460-ban 
vizsgálatot foganatosítottak.4 Albertet (Albertus de Wynemeth) 
a középszolnokvármegyei Új németen és Ákoson levő birto-
kaiban 1462-ben megerősítik, 1467 jan. 9-dikén (Wynemethi 
Albert) egyike azoknak, a kiket Sarmasági Elek feloldott az 
ellene elkövetett hatalmaskodás következményei alól.5 1469 
május 29-dikén (Wynemethyi Albertet) is Kusalyi (Jakcsi) 
György,6 aug. 26-dikán Sándorházi Bertalan; Deésházi Pál és 
Kelemen meg utóbbi neje, Dorottya; Szilágyszegi János és leánya, 
Zsófia; Menyői Gebard Demeter meg Deésházi István ügyvédjük-
nek vallották." 1472-ben királyi emberül van jelölve, a mikor 
Bélteki Drágfi Miklóst és fiait beiktatták a középszolnoki 
Bréd, Mojgrád. Kucsó, Paptelek, Szélszeg birtokokba meg a 
debreni és monói részbirtokokba.8 1475 körül az ő (Wyne-
methy? Albert) újnémeti jobbágyai négy forint négy dénár 
adót fizettek.9 Újnémeti Albert elfoglalta Szabó Simon leányai-
nak: Erzsébetnek és Mártának újnémeti és ákosi részbirtokát, 
kincseiket pedig elrabolta, a miért is megidézik.10 

István (Stephanus de Wynemethy) 1481-ben királyi biztos 
Szentkirályi Benedek s mások pereinél.11 

1 Dl. Km. Prot . D. min pag 108. nr . 4. á thúzva . — 2 U. o. pag. 109. 
nr. 5. — 3 Szgy. — 4 Lelesz, U—V. 64. f. anni 1460. nr . 30. — 5 Dl. 36.393. 
Km. Prot. F. min. pag. 12. nr. 3. — 6 Dl. 36.394. Km Prot . G. min. pag. 23. 
nr. 1. — 7 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min p. 134. nr. 1. — 8 Lelesz, Stat. D. 228 
9 E m ű I. k. 177. 1. — "> Gencsi-lt. nr . 830 — Kelet nélkül . — 1 1 Szgy. 
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Wjjnemethi László 1491-ben Mihályfalvi Anna férje.1 

Wynemethy Bertalan ákosi jobbágyai 1543-ban egy kapu-
számnyi adót fizettek.2 1546—1553. középszolnoki (III.) szolga-
bíró.3 1549-ben (nemes Uj némethy Bertalan) azok között volt, 
kiket, mint rokonait, fölhív Szentkirályi Ferencz ákosi rész-
birtokának megvételére.4 Talán e Bertalan családfáját illeti e 
töredék 5 : 

Uj némethy Bertalan 1551 
— Ákosi Katalin, Ferencz leánya 

I. István 
— Székelyhídi Anna 

II. István 1588 
— Gencsi Anna 

III. István Mihály Anna Borbála Zsófia 
' FTTTTTT ' — H o r v á t h Márton —Balogh Ferencz —SzénásBoldizsár o a s p a r c 

— Szilágyi Erzsébet 

Ferencz 1650 
László 

Fe rencz Zsuzsánna 
— Balog Péter0 

1551-ben Wynemethy II. György, Bertalan íia, Zsigmond 
unokája megjelent Újlaki (Wylaki) Ferencz, győri püspök, 
főispán, helytartó előtt és előadta, hogy ő az I. György 
középszolnoki újnémeti birtokából Haraklányi László fia II. 
Miklósnak, Haraklányi I. Miklós és Wvnemethi Erzsébet (fenti 
Zsigmond fivérének, Györgynek a leánya) unokájának, az em-
lített Erzsébet leánynegyedét ki akarja adni és nevezett bir-
tokot, mely Haraklányi II. Miklós kezén van és a női ágat 
nem illeti, tőle vissza akarja venni. A kolozsmonostori kon-
vent megbízást kap, hogy erről értesítse Haraklányit és esetleg 
idézze meg; majd jelenti, hogy ebben eljárt.7 Üjnémethy 
Bertalan íia György 1559-ben is panaszt tett a fejedelem 
előtt, hogy az ő atyja ellen Haraklányi Miklós a római király 
előtt bizonyos újnémeti birtokrész megosztása ügyében pert 

1 Dl. 27.970. — 2 Dical. — a 1546 (Újnémethy) : Nagvv. Múz. Bit., XVIII. 
századbel i máso la tbó l ; 1549 (Wynemethy) : Dica l ; 1553 (Wynemethy) : u. o. — 
4 Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 7. nr . 43. — 5 Eredet i je Bölöni Bálintnál. — 
6 Az eredet iben <Petri Balogné» írva. — " Orsz. Lt Ktn. conv. lad. 27. U. n r 1. 
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indított s mivel Újnémethy Bertalan meg nem jelent, a pert 
megnyerte. A fejedelem Újnémethy számára perújítást enge-
délyez.1 1561-ben (Újnémethy György) meg is indítja a pert 
a Haraklányiak ellen2 Az ide tartozó családfa:3 

W y n e m e t h y N. 
Zs igmond I. György 

Bertalan Erzsébet 
II. György 1551 - Haraklányi I. Miklós 

László 
II. Miklós 1551 

Vynemethy György jobbágyait (Kozta Lukácsot és Bwdosó 
Andrást), mint szomszédokat idézték meg, a mikor Báthori 
Zs. fejedelem 1588 máj. 18-diki parancsára be akarták iktatni 
Fajdasi Horvát Gábort és nejét, Zetheni Németi Zsófiát Peér, 
Ete, Szeödemeter, Csány és Szopor birtokokba.4 György em-
bere, Kokas István, 1590-ben jelen volt a középszolnoki Új-
németen L. Horváth János birtokba iktatásánál.5 

Wynemethy Miklós, kávási féltelkes nemest 1549-ben 
13 dénárnyi adóval rótták meg.6 Újnémethy Márton' kávási 
nemes meg özv. Újnémethy Miklósné Amodé Erzsébet, kávási 
lakos 1585-ben tanúk a Gencsi Miklós részére Szeődemeteri 
Kenesy János ellenében Mindszenten tartott nyomozásnál.7 

A kolozsmonostori konvent 1550-ben jelenti Ferdinánd 
királynak, hogy parancsára megidézte Sándorházi Ferenczet, 
a ki nem adta ki anyjának, Wynemethy Zsigmond leányá-
nak, Borbálának Új-Német birtokból a leánynegyedet.8 

Wynemethy István ákosi jobbágyai 1570-ben egy, a sza-
kácsiiak (Wynemethy István) fél kapu után fizettek adót.9 

Ugyanez évben (Akosi Újnémethy István) ellentmond, midőn 
Serédy Istvánt a szakácsii birtokba akarták beiktatni.10 1572-ben 
(Újnémethi István) egyike vala azoknak, a kik királyi embe-

1 Nagyv. Múz. Bit. — - U. o — 3 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. U. 
nr . 1. — 4 ü . o. lad. 34. E. nr. 15. — 5 Szgy. — G Dical. — 7 Nagyv. Múz. Bit. — 
8 Orsz. Lt. Km. conv. lad 26 F. nr 12. — 9 Dical — 1 0 Nagyv. Múz. Bit. 
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reknek vannak jelölve, a mikor Berekszói Hagymási Kristófot 
beiktatják a középszolnoki nagypaczali, bajomi, usztatói, etei, 
esányi meg a biliar- és krasznavármegyei kispaczali részbir-
tokokba.1 Talán ö 1575—1615. Közép-Szolnok vármegye egyik 
alispánja (1609-ben középszolnoki hites megyebíró).2 1586-ban 
(Akosi Újnémethy István), mint királyi ember szerepel Lad-
móczi Horváth Jánosnak a girolti, mihályfalvi és újnémeti 
birtokrészekbe való beiktatásánál." 1588 jún. 16-dikán Somlyai 
Báthori Zsigmond erdélyi vajda Újnémethi Istvánnak (az Új-
némethi Bertalan és Akosi Katalin fiának) és Dobzai János-
nak (a Dobzai Péter és Akosi Erzsébet fiának)4 adja érdemeik 
jutalmául új adományozás czímén a középszolnokvármegyei 
Szakácsi birtokban levő részjószágot örök tulajdonul minden 
hozzá tartozóval és a benne gyakorolt királyi jogokkal együtt. 
A részjószág úgyis az őseik birtoka volt s most is az ő bir-
tokuk; legyen tehát úgy nekik, mint mindkét nemű utódaik-
nak örök tulajdona.5 

1594-ben Újnémeti István szakácsii jobbágyai tanúskod-
tak, mikor Bályoki Szénás Zsigmond atyjának, Péternek sza-
kácsii birtokáról Ér-Mindszentre Genesy István birtokára szö-
kött Péter Bálint nevű jobbágyát ettől visszaköveteli.6 Ifjú 
Újnémethy Istvánról 1607 augusztus 17-dikén, mint Gencsv 
István vejéről,7 1616-ban (Újnémeti István), mint Genesy Anna 
férjéről van szó.8 1609 szept. 14-dikén (Újnémethy István) 
átengedte károlyi jobbágyát Károlyi Mihálynak egy kávási 
jobbágy házért s a benne lakó örökös jobbágyért.9 1615-ben 
ő (nemes Ujnemethy István) és Dengelegi Miklós cserelevelet 
kötöttek egy középszolnoki mindszenti részbirtok felett10 olv-
formán, hogy (Újnémethy István, Gencsi Anna első férje) egy 

1 Lelesz, Stat. H. 50. — 2 1575 (Wynemethy) : GKG. A. fasc. II. ; 1609 (Új-
németi) : Nagyv. Múz. Bit. ; 1613 júl . 17. (Újnémethy) : u. o . ; 1614 (Újnémethi ) ; 
1615 (Újnémethy) : u. o. — 3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 Szgy. — 5 Gencsi-lt. 
nr . 391.; kelet nélkül . — G Nagyv. Múz. Bit. — ~ U. o. — 8 Gencsi-lt. nr . 915. — 
9 Nagyv. Múz. Bit. — 10 Lelesz, Prot. 57. fol. 43. an. 1615. 
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szabolcsvármegyei birtokáért egy mindszenti részjószágot ka-
pott cserében Dengelegitől.1 1(535 október 29-dikén (Új német 
István) elad egy újnémeti jobbágyot Sándorházv Bálintnak 
és fiának, Mihálynak, továbbá testvérének, Újnémeti Erzsé-
betnek." 

Akosi Ujnémethy Ferencz 1(314—1655. középszolnoki 
szolgabíró vagy alispán.3 1649 jún. 24-dike táján az ő (Új-
németi Ferencz) barmos udvarán Sándorházv István nemes-
nek a jobbágya megverte Ákosi Pap István hasonnevű fiát; 
ezért ez pert indított.4 1655 máj. 18-dikán előtte (Újnémeti 
Ferencz, középszolnoki szolgabíró előtt) egy szántóföldet adott 
cserében Pap István Rátonyi Mihályné Sikolya Juditnak.0 

Fiai: István és László.6 Ujnémethy István, ákosi lakos, 1673 
máj. 20-dikán elzálogosít egy újnémeti jobbágyot Pap István-
nak és feleségének, Guthy Annának." Újnémeti László 1676 
márcz. 29-dikén ákosi telkét szintén ezeknek veti zálogba.8 

Újnémethy Gáspár 1614 márczius 31-dikén jelen volt, 
mikor Szakácsy Ferencz és Zsuzsánna, Hatvani Jánosné, meg-
osztoztak.9 1621 decz. 16-dikán (Ákosi Újnémeti Gáspár nemes) 
egy szakácsii puszta házhely zálogba adásánál volt jelen.10 

1625 ápr. 12-dikén ő (Újnémeti Gáspár) vette kezéhez a feje-
delem ama tudósítását, mely szerint Kémeri Zalay Ferenczné 
Ördög Katalinnak új pert engedett Szentkirályi Istvánnal 
szemben.11 1629 nov. 22-dikén (Újnémeti Gáspár) egy jobbá-
gyának Szakácsiban szőlője fan.12 Az 1639 június 11-dikén 
Szilágy-Csehben tartott tanúvallatásnál (Ákosi Ujjnémeti Gáspár) 
vallja, hogy jelen volt. a mikor Túr-Terebesen Priny Gáborné 
átadta özv. Liszti Ferenczné Gyulafi Zsuzsánnának az ezüst 
marhákat.13 1642 október 13-dikán (vitézlő Újnémeti Gáspár) 
Gyulafi Sámuelné Bethlen Annát képviseli a Szilágy-Csehben 

1 Nagyv. Múz. Bit. egykorú másolat . — 2 U. o. — 3 V. ö. Nagy Iván , 
XI. 395. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 ü . o. — 6 Nagy Iván, XI. 395. — Nagyv . 
Múz. Bit - s ü . o. — 9 U. o. — 1 0 U. o. — 1 1 U. o 1 2 U. o. — 1 3 GKG. 



U.)VARL. Ú J V Á R O S I . 671 

ennek érdekében tartott tanúvallatásnál.1 Még ez évi márcz. 
30-dikán (Újnémeti Gáspár, nemes, ákosi lakos) panaszt lelt 
a fejedelem előtt Ákosi Pap István ellen egy ákosi malom 
miatt.2 

Ákosi Újnémethy Vid 1019 május 23-dikán jelen volt, 
mikor Bergenyei Thombor Miklós még negyven forintot vett 
tel a Hatvanyaktól hatvani birtokára.3 1622 ápr. 23-dikán (Új-
németi Vidnek) Ákoson udvarháza volt.4 Újnémeti Vidáról 
1098 előtt Szemere György, kővárvidéki hosszúfalusi lakosra 
szállott egy udvarháztelek-rész.5 Újnémeti Zsóíia 1632 nov. 
19-dikén, mint Bályogi Szénás Boldizsár,6 Borbála 1635 júl. 
25-dikén7 és 1640-ben (Ujnemethy),8 mint Balogh Ferencz, 
Anna 1635 júl. 25-dikén, mint Ladmóczi Horváth Márton 
neje van említve. 

Ú j v á r i Mihály és Deák Judith 1732-ben a magyar-
goroszlói evang. reform, egyháznak egy nagy, sávos abroszt 
adtak. 

Egy István, zilahi civis, 1741-ben, másik István, érmind-
szenti nemes 1781-ben homagiális esküt tettek. Ez utóbbi 
1797-ben mint érmindszenti kisebb birtokos van említve, a 
mikor egy István urasági számtartó. Utóbbi (40 éves, Pelei 
Imre tisztje) 1805-ben, mint lovas fordul elő az érmindszenti 
fegyverfogható nemesek közt, hol Gábor (29 éves) szintén 
lovas, ki homagiális esküt is tett. Újvári Gergely, szilágy-
szegi adómentes nemes a haza csendességben való tartására 
ugyancsak lóval állhatott ki. 

Újvári Sándor 1835-ben középszolnoki alszolgabíró, 1837-
ben táblabíró. 

Újvári Benedek 1805 után szilágycsehi róm. kath. pap. 
Újváros i István és neje, Matolcsi Kata 1074 szept. 

9-dikén Sándorházi Katától egy somlyói házat kapnak.10 

1 GKG — 2 Nagyv. Múz. Bit. más. — 3 D. o. e. — 4 D. o. — 5 U. o. — 
6 ü . o — 7 U. o. — 8 Lelesz, Prot . 79. fol. 163. an. 1640. — 9 Nagyv. Múz. Bit. 
10 Gencsi-lt. nr. 758 hiteles más. 
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Újvárosi Mihály 1722-től vérvölgyi evang. reform, pap; 
hivataláról lemondva, meghalt Krasznán 1765-ben. Újvárosi 
János 1755—1762. nagypaczali, 1771—1781. krasznamihály-
falvi. majd érhatvani, 1799-ben érkávási evang. reform, pap 
volt; Ér-Hatvanból fölvették az 1797-diki összeírásba. 

Újvárosi Márton 1741-ben. István 1781-ben, zilahi cívisek, 
homagiális esküt tettek. Id. István és Sámuel 1780-ban zilahi 
választó polgárok, 1781-ben István alszeg-utczai gazda, Márton 
és Sámuel székelv-utczai lakosok. Egy Istvánt 1790-ben a 
somlyai adózók közt találunk. 

Újvárosi János, más telkén lakó, tasnádi adómentes 
nemest is fölvették az 1797-diki összeírásba. 1805-ben János 
(40 éves), tasnádi, Pál (27 éves), érhatvani nemesek gyalo-
gosok s homagiális esküt is tettek; ifjú Újvárosi András a 
nemesi fölkelésben való részvételre összeírt, lelei szabadosok 
közt fordúl elő. Újvárosi Sámuelt Ilosváról 1808-ban írta ki 
gyalogosnak Kraszna vármegye azon megjegyzéssel, hogy 
adómentes és «birtok nélkül való csizmadia mesterember». 

Ungi . Unghi Jakab, krasznai r. kath. főesperes, 1490-ban 
tasnádi vikárius.1 

U n g u r Péter, tasnádszántói gör. kath., János, újnémeti 
oláh pap 1797-ben. 

Ungvár i . Nemes Szodorói (Zodoroi) Unghvary Péter 
1520-ban átvette Pelei Fülöptől és Szunai Istvántól a keszii 
részbirtokot.2 

Ungvári István, nagymoni nemest Diósadról Közép-Szol-
nok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

1741-ben Ungvári István Nagymonból, 1781-ben Ungvári 
József de Nagy-Mon, középszolnoki assessor, Ungvári Zsig-
mond és István, szakácsii nemesek tettek homagiális esküt. 

Ungvári György 1781-ben zilahi, székelv-utczai lakos. 

1 Bunyi ta i : Schematismus. 376. 1. — Munkám I. k. 506. 1. — 2 Lelesz, 
Prot . 5. fol. 104 an. 1520. 
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L ímvári János 1790-ben somlyai adózó. 1792-ben (Ung-
vári János, somlyai lakos) Rákóczi Györgynek 1643-diki arma-
lisára hivatkozik.1 

1797-ben Ungvári Józsefné szakácsii kisebb birtokos, 
István szakácsii saját telkén lakó egyházi adómentes nemes, 
özv. Jánosné nagymoni saját telkén lakó adózó nemes. 
1805-ben (Vngvári) Istvánt, mint szakácsii adómentes nemest 
lovasnak, András és Bálint nagymoni adózó nemeseket pe-
dig gyalogosoknak vették föl. 

Urai . Az 1639 június 25-dikén Váradon tartott evang. 
reform, közzsinat Uraj Tamást talán valamelyik Dobára 
(medio [?] Dobiensium) küldte papnak.2 

Urai Gizsmonda, nemes Jakab György felesége (sándor-
házi lakos) 1700 július 12-dikén a középszolnoki Girolton 
levő részjószágából egy jó örökséget Guthi Farkasnak ad el 
háromszáz magyar forintért.3 

Urai Ádám, György, Ferencz, Dávid és Sámuel 1721-ben 
zálogban bírtak Nagy-Paczalban egy ismeretlen eredetű részt.4 

Urai Pál, kisdobai adózó nemes 1741-ben és 1781-ben 
homagiális esküt tett. 

Az Urai-család tagjai 1797-ben Nagy-Paczalon kisebb 
birtokosok. 

Pál, más telkén lakó kisdobai adózó nemes, 1805-ben 
homagiális esküt tett. 

Urai Urav Sándor úr és felesége, Csögi Csögy Susanna v O " O öi/ 

asszony 1807-ben a lompérti evang. reform, egyháznak egy 
ezüst tányért adtak. 

Uráczi . Itj. Urátzi Ferencz 1781-ben zilahi, alszeg-
utczai gazda.5 

U r á n o v i c s . 1808-ban Bécsén egy adómentes lakótelke, 
három antiqua és egy nova jobbágytelke volt Uranovits 

1 Orsz. Lt. nemesi invest. I. 8. Kraszn. 10. — 2 Tört. Tár, 1898. évf 634. 
lap. — s Szgy. — 4 GKG. A. fasc. VII. — 5 V. ö. Gyurácz. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 43 
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Györgynek, a kit Kraszna vármegye lovasnak írt ki; lova 
van. de nincs sem köntöse, sem fegyvere. E Györgyről meg-
jegyezték, hogy őrmester volt és «van szolgálatra való íia». 

U r l ) á n . Nemes Urban Imre és özv. nemes Urbán Máténé 
Elena azok között vannak, kiket, mint rokonait, 1549-ben 
megint Szentkirályi Ferencz ákosi részbirtokának megvéte-
lére.1 — Valószínűleg Orbánok. 

U r h á z i . Urházy László 1749 után költözött Zilahra. 
Családfája:2 

László 
S á n d o r 

I. György sz. 1792 
— Kemény Teréz 

"II. György J«00 
zsibói képviselő 

Talán I. Urházi György volt már 1822-ben zálnoki, 1825 
1834. kusalyi evang. reform, pap, Zálnokra Kolozsvárról jött, 
1831 1834. zsibói, 1834—1865. nagydobai evang. reform, pap. 
Nyugalomba lépvén, Szilágyfő-Keresztúrra költözött s ott halt 
meg 1868-ban. () (vagy József?) 1844—1846. középszolnoki 
táblabíró is.3 

II. György, hírlapíró, Tokajban született 1823 deczember 
28-dikán. Iskoláit Zsibón, hol atyja evang. reform, lelkész 
volt, majd Zilahon s Kolozsvárt végezte. 1847-ben Unió czí-
men szerkesztett egy zsebkönyvet, melylyel a két ország 
egyesítésének érdekét kívánta szolgálni. A szabadságharcz-
ban mint huszárszázados vett részt. A harcz után Tokajba 
húzódott, majd 185U-ben Budapestre megy, hol a Pesti 
Napló dolgozótársa lesz. III. Napoleon czímű történeti s poli-
tikai munkájáért a becsületrendet nyerte meg. Mint a Pesti 
Napló tudósítója, 1854-ben a keleti háború színhelyére ment 
a török táborba, a minek eredményeül Keleti Képek ezímen 

1 Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 7. nr. 43. — 2 Nagy Iván, XI. 414—415. — 
3 U o. 
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jelent meg egy munkája. A Kaukázus czímű munkájában a 
magyar nemzet őstörténetével foglalkozott. Szerkesztette a 
Magyar Postát, később a Hon segédszerkesztője, majd az 
Esti Lapok külföldi rovatát írta. Az Akadémia levelező tag-
jává választotta.1 Az 1861, 1867—1868, 1869—1872. években 
a zsibai kerület országgyűlési képviselője. 

Ursz Joszip Benedekfalván 1741-ben homagiális esküt tett. 
Urszuj Péter 1790-ben somlyai adózó. 
Uszka i István szakácsii nemest Közép-Szolnok vár-

megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 
Uza. 1549-ben Bécséből többek között Wza Bálintot, 

Jánost és Simont is maguk mellé vették özv. Vajai Borzási 
Györgyné Borbála és íia, Miklós, a mikor elfoglaltak és be-
vetettek Haraklányi Miklós Vártelek birtokán és nyirsidi 
birtokrészén tizennyolcz hold szántót.2 

Uza János, szilágypaniti adózó nemes 1805-ben homa-
giális esküt tett. 

Uza Istvánnénak 1806-ban fél lakott és fél puszta antiqua 
jobbágy telke volt Lecsméren. 

Uzoni János 1665 júl. 14-dikén Hatvani Jánosné vég-
rendelkezésénél tanú.3 

Uzoni Lukács 1736 és 1775 között görcsöni evang. reform, 
pap, meghalt eklézsia nélkül Sz.-Somlyón. 

Utó ( iábriel 1741-ben krasznavármegyei nemes személy. 
1808-ban Bécsén két adómentes lakótelkök és fél antiqua 

jobbágytelkök volt id. Ütő Zsigmondnak és ifjú Zsigmond-
nak, a kiket Kraszna vármegye gyalogosoknak írt ki, de 
nincs nekik sem köntösük, sem fegyverök. Legtöbb telke van 
id. Zsigmondnak: egy lakó és fél antiqua. 

Vadai . Nemes Vadai X., tasnádi saját telkén lakó, egy-
házi adómentes nemest fölvették a hadi segedelemhez való o 

1 V. ö. Pallas Nagy Lexikona. XVI. 528. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad 26 
H. nr. 1. — 3 Nagvv. Múz. Bit 
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hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. 1805-ben 
János, szakácsii adómentes és Pál (58 éves «gyenge erejű») 
tasnádi nemesek, gyalogosok, Pál homagiális esküt is tett. 

Vadas . Egy Vadas nevű peéri nemest Közép-Szolnok 
vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írt ki. Mihály Já-
nos, János Péter, János Ferencz, István, Jankó János, id. Fe-
rencz. itj. Márton, Pál, Mihály és András, szilágypaniti adózó 
nemesek 1805-ben homagiális esküt tettek. 

V a d a s d i Ferencz, vicsai kántort fölvették a hadi sege-
' o 

delemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírtak névsorába. 
1805-ben egy Ferencz, mint adómentességet nem élvező, 
sz.-újlaki szabad állapotú lakos, a haza csendességben való 
tartására kiáll hatott gyalog. 

Vaclász. Nemes Vadász Mihály és Török Katalin ellen 
1615-ben a középszolnoki Tövised és más szatmárvármegyei 
birtok elfoglalásáért tiltakozik Dengelegi Miklós.1 

Vadkert i . Kolozsvári. Vadkerti János 1712-ben közép-
szolnokvármegyei ügyész. Pál kérésére a kolozsmonostori 
konvent 1716-ban átír és megpecsételve ad ki Zilah lakosaira 
vonatkozó öt oklevelet.2 

V a g n e r Antal 1775-ben tasnádi róm. kath. pap, megh. 
1784 márcz. 20-dikán. 

Vai. Vajai Vay. Az oklevelekben csak a tizenhatodik 
század derekától találkozunk Vaiakkal, azelőtt rendszerint 
csak Vajaiak szerepelnek. Vajai (Wayai) Istvánt és Benedek 
deákot 1459 decz. hó 14-dikén Kusalyi Jakcs Péter,3 Istvánt 
1460 jan. 2-dikán ugyancsak Jakcs Péter 4 vallotta ügyvédjeinek. 

Wayai Balázs (egr.) feleségét, Szénási5 Elenát, ki Erzsé-
betnek. Zénási György leányának leánya, a leleszi konventnek 
1488 szept. 20-diki jelentése szerint Mátyás király parancsára 
be akarták iktatni a Szarvad, Bácz, Ulmez. (Baehelmezd), 

1 Lelesz, Prot . 57. fol. 111. an. 1615. — 2 Szgy. — 3 Dl 36,392. Km. Prot. 
E. min pag 67 nr. 2. — 4 U o pag. 102. e. nr. 3 — 5 Lelesz, Stat. V. 141. 
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Poklostelek. Szentmiklós, középszolnoki, Szóvárhegy, Felső-
Nyárló, Alsó-Nyárló, Bélmező, Almás és Sírmező, kraszna-
vármegyei helyeken levő birtokrészekbe, de Horvát Gáspár, 
az erdélyi püspök lisztje (officialis) a püspök nevében ellent-
mondott.1 

Vajai Balázs és fiai: Dávid, Imre, Ábrahám, Miklós, Pál 
azok között vannak, a kik ellen 1493-ban Báthori Miklós és 
özv. Gerbed Miklósné Anna javára vizsgálat folyik a közép-
szolnoki Kerestelek, Hidvég és a krasznavármegyei Ilosva bir-
tokokon elkövetett hatalmaskodásokért.2 

Vajai Pál, a Demeter íia, 1492-ben Borzási (Bozias) György-
gyei perel bizonyos vajai részbirtokokért, melyet Borzásitól vett.:í 

Nemes Vajai Demeterné Borbála és Bőnyei Ferencz 
1548-ban megidézik Sarolyáni Györgyöt és Kálmándi Kurcz 
Mihályt, a kik előbbieknek girolti kúriáján emberölést és 
más hatalmaskodásokat követtek el.4 1549-ben tisztító esküt 
ítélnek e perben.5 Vajai Demeter (egr.) 1550-ben Vajai Jánost 
idézi meg, a ki amannak vajai jobbágyán hatalmaskodott.6 

1549-ben Demeter (Vaij) girolti jobbágyai három, a sám-
soniak egy, a mihályfalviak két kapú után fizettek adót; 
1553-ban már a fenti Demeter nem fordúl elő az utóbbi hely-
ség földesurai között." 

Rajtok kívül csak még egy Vajaival találkozunk; Wayai 
Miklóst, mint szomszédot idézték meg 1552-ben, a mikor 
Zilahi Székely Jánost egy zilahi udvarházba iktatták.8 

A Vaiakból első, a kivel itt találkozunk, Vay Ádám, a 
kit tanácsúrnak tettek a Rákóczi mellé 1707-ben rendelt ta-
nácsba a Részekből. Cserei nem valami hizelgőleg nyilatkozik 
róla, azt mondván, hogy ((disznópásztornak lett volna jobb»." 

1 Dl. 19.404. és 24.957. A két oklevél m i n d e n b e n megegyező . — 2 Lelesz, 
B. 243. f. ann i 1493. nr . 30. — 3 Szgy. — 4 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 1. 
nr . 68. — 5 U. o. Act. an. 1549. fasc. 6. nr . 19. — G ü . o. Act. an. 1550. fasc. 2. 
nr. 57. — 7 Dical. — s Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 45. — 9 Cserei Mi-
hály Históriája. 375. 1. 
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Nálunk a Yaiak azzal a Lászlóval (I.) kezdenek sűrűn szere-
pelni, a kinek Boros Kata a felesége. 

0 és felesége sok aprólékos adatból bukkan elénk. Yaji 
László 1715 előtt telkeket vett Tasnád-Szarvadon Szénás Pál-
tól.1 Vajai Yaji Lászlóimé, Boros Kata kérésére 1721-ben egy 
tasnádszarvadi Kávási-féle telek ügyében tartottak nyomozást.2 

1729-ben (Yay László és neje: Boros Kata) a Sándorháziak 
tasnádszarvadi jószágát vették zálogba.3 Sándorházi Zsig-
mond búzát és bort vett Yaji Lászlónétól áz ő tasnád-
szarvadi részbirtokára.4 Yay Lászlótól Tasnádon 1730-ban 
Sándorházi Ferencz, dányádi lakos négy máriást vett föl 
ugyancsak a tasnádszarvadi részbirtokára.5 1742-diki tanú-
vallatás szerint Yay László és Boros Kata ezelőtt tizenkét 
évvel Nemes Andrásné Székely Erzsébettől egy kávási kolo-
niális jobbágytelket 45 frtért,6 Yay László Balázsházán észak-
ról a faluvég vagy falu földje szomszédságában Tasnádi 
Szatmári Miklóstól egy puszta telket szerzett.7 Vay László 
és Boros Kata zálogba vették Sullyok Andrástól a magyar-
csaholyi Sullyok-részt 200 forinton. Később a tasnádi Bik-
falvi-családnak zálogosította el Sullyok András az e rész-

O J 

hez való jogát s mikor ettől a Sullyok-család visszaváltotta, 
ismét a fenti Yaynak adta zálogba.8 1734-diki tanúvallatás sze-
rint néhai Yay László és Bhédei Pál öt jobbágytelket vettek 
Csögön. Ezek Kolja-féle telkek voltak, melyekből a fentiek 
elűzték Bandicsot, ki azokat zálogul bírta.9 1715-ben Tasnád 
város főbírája Derecsky Mihály és nemes hadnagya, Kenyeres 
András 1715-ben Yay Lászlóné parancsára becsülik meg néhai 
Kalpag János szőlejét.10 1734-diki tanúvallatás szerint Vainéval 
és Boros Borbála maradékaival közös ama tasnádi nagy kő-
kastélv, melynek már csak csonka falai állanak fenn. Néhai 
Bákóczi Gy. fejedelemnek ez után való majoros szántóföldjei 

1 Bl. — 2 u . o. — 3 U. o. — 4 ü . o . — 5 ü . o . — 6 U o. — 7 U . o. — 
8 U . o. — 9 ü . o . — 1 0 ü . o . 
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és szőlői még osztatlanok a két birtokos között.1 Ugyancsak 
e tanúvallatás szerint Vainé és Boros Borbála utódai bírják 
Kékecz prsediumot,2 Vainé apósának Alsó-Csaholyban jobbágy-
telkei vannak3 és Vainénak három jobbágy és huszonhárom 
telek jutott Kisfalu felosztásakor.4 

Özv. Vajai Vaji Lászlóné Boros Katától 1742-ben L. báró 
Báníi Farkasné Bagosi Erzsébetre és Vaji Lászlóra meg Mi-
hályra szállott a tasnádi uradalom.5 1778-ban (Wav Lászlóné, 
Boros Kata) a tasnádi evang. reform, egyháznak egy kis ezüst-
tányért adott. 

Vayai Vay László (?) kir. tanácsosnak második felesé-
gétől Boros Katától két íia született: László (II.) és Mihály. 
Mihály a régi magyar viseletnek hű kedvelője, «két felé vá-
lasztott barna hajának végében két kötött csimbókot hordo-
zott s úgy télen, mint nyáron csákó-süveget viselt». «Nemes 
Erdélyországban, különösen a Szilágyságban helyheztetett 
N.-Kraszna vármegyének csakugyan Kraszna helységében, 
mint sajátjában lakozott többnyire», 1783-ban halt meg. 
Ennek a Mihálynak két fia volt: Ábrahám és László (III.). Ez 
az Ábrahám szintén «Kraszna vármegyének Kraszna neve-
zetű és ősörökségű helységében lakozott» s a vármegyék gyű-
lésein meg-megjelenvén, «kinyílt szívű hazafiúi buzgósággal 
ügyelt mindszüntelen a közjót illető dolgoknak folyamatjára», 
felesége Széki gróf Teleki Eszter (fiók: István); meghalt 
1796-ban. «Zilay tiszteletes Petlendy» mondott felette (1795-ben") 
gyászbeszédet. László Barcsai Barcsay Ágnest vette nőül, ő 
«nemes Kraszna vármegyében a Losonczi L. Báró Bánffy 
László főispánsága alatt az első alispánságot dicséretesen vi-
selte», meghalt 1802-ben.7 II. Lászlóval már 1742-ben talál-
koztunk. midőn anyjával, Vajai Vaji Lászlónéval volt em-

1 Bl. — 2 U. o. — 3 U. o. — 4 U. o. — 5 U. o. — 6 Gencsi-lt. nr. 1060. 
" V. ö. A német hívség, a vagy. Bécs polgárjai a Franlzhadban stb. Nagyvárad , 
1806. (Vayai b á r ó Vay László fordítása.) 179—185. 1 
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lítve. Többnyire testvérével, Mihályival szerepelt. 1742-diki 
tanúvallatás szerint Vaji Lászlónak és Mihálynak meg L. 
Bánfi Farkasné Bagosi Erzsébetnek hét teleknyi Gálfi-részök 
volt Tasnád-Szarvadon;1 ugyancsak a Vayak és az említett 
Erzsébet kezén volt Szoldobágyon két puszta jobbágytelek, 
melyeket mindig Boros Kata bírt, Czégényben tizenkét jobbágy-
telek, melyeket Boros-jószágnak hívtak; a czégényi kaszáló-
rétek Szúnyog Ferencznével közösek.2 1751-ben nekik (idősb 
Vajai Vay Mihálynak és Lászlónak, Boros Katalin második 
férjétől született gyermekeinek, továbbá Csenger-Bagosi Ba-
gosi Erzsébetnek, mint Boros Katalin első férjétől, Csenger-
Bagosi Bagosy Páltól született leányának) fizetik le Goberti 
Johanna (magára vállalván rokonainak és utódainak terheit), 
továbbá Goberti János és Mária Anna, Goberti Károly és 
Rákóczi Juliánná Borbála fia és leánya a Goberti Károly ha-
lálával reájuk szállandó Tasnád városára, Krasznára és tar-
tozékaikra fölvett ezer körmöczi aranyat, 4 frt 12 krt és más 
zálogokért 5040 magyar forintot oly föltétellel, hogy ezek 
négyezer forintért további harmincz évig bírhatják a fenti 
birtokokat, ennek lelelte után pedig hat hónapi előzetes fel-
mondásra visszanyerjék. E birtokok visszaszármaztatása ügyé-
ben 1795-ben ép e föltétel alapján Aspremonti Goberti János 
és neje, Aspremonti Volkensteini Mária Anna, mint Aspre-
monti Goberti Károly gróf fia és leánya, pert indítottak Bánfi 
Farkasnak Bagossy Erzsébettől származó fiai: György és 
László, Bánfi Farkas fiának Mihálynak leányai: Bethlen Fe-
renczné Zsuzsa és Horváth Zsigmondné Mária, továbbá Vay 
Ábrahám és László (III.), Barczi Pál, ki a feleségétől Vay Zsu-
zsánnától született gyermekeinek a gyámja, meg Vay Mária, 
mint néhai Vay Mihály fiai és leányai stb. ellen.:í 

Az itt következő adatok talán mind II. Lászlóra vonat-
koznak. 

1 Bl. — 2 ü . o. — 3 Bl lasc. yy. nr. 3. 
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Vay László udvarán Tasnádon 1754-ben egy szoba szol-
gált róni. kath. kápolnául. 

1754-ben Vajai Vay László jobbágya, Csögön lakó Varadi 
János elzálogosítja a tasnádszarvadi határon a csögi patak 
táján fekvő rétjét, melyet apja, nagyapja is bírt, 60 forintért 
nemes Li lep Sándor szeődemeteri lakosnak és Gárdos Tivadar, 
csögi lakos, szabadosnak.1 Id. L. Bánfi Farkasné Bagossi Er-
zsébet meg Vajai Vay László és idősb. Mihály 1758-ban tör-
vényesen birtokukba vették a Báthori Zsófiáról reájuk szállt, 
tasnádi és krasznai birtokokat és részbirtokokat tartozékaikkal 
együtt, kifizetvén az azokat terhelő 22195 frt 41 dénárt.2 Vay 
Lászlónak (generosus) idegeníti el Hatvani István 1759-ben a 
hatvani részbirtokokat, de tiltakoznak ez ellen Hatvani Péter 
és Pál." 1763-ban Tasnád városa főbírája, Szőllősi Pál meg-
becsül a Sós-utczában egy fiskális telken levő házat, melynek 
szomszédja méltóságos óbester Vay László telke, úgy délről, 
mint északról.4 Vay László és Mihály 1764-ben beleegyeznek 
abba, hogy Tasnád város magához vehesse megszabott időre 
a br. Bánfi Farkasnál talált privilegialis levelét.5 

Vaji László de Nagy-Vaja 1766 jan. 30-dikán Közép-
Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap. Családja Tas-
nádon s környékén (Csög. Erkávás, Tasnádszarvad, Balázs-
háza, M.- és O.-Csaholy, Kisfalu, Kr.-Czégény) bírt.6 

Way László ezredes 1775-ben a tasnádi evang reform, 
egyháznak egy ezüsttányért adott. Bajta a Way-czímer. 1776 
és 1778 között (Vay László) a magyarcsaholyi evang. reform, 
egyháznak .is adományt tett. 1779-ben (Vajai Vay László, fel-
séges aszszonyunk óbestere) évi 4200 rhenus forintért hat 
évre bérbe adja kölcsönös felelősségre egész tasnádi jószágát 
tartozékaival együtt, a mint eddig bírta ú. m. Tasnád mező-
város felét több érdemdíjul kapott, nemes telekkel együtt. 

1 Bl. — - U o fasc. XX. nr . 21. — 3 Lelesz, Act. an. 1759.; prot . 
folio 127. — 4 Bl. — 5 u . o. fasc. ZZ. nr . 12. — 6 V. Test. 94., 197 1. 
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ide értvén a középszolnoki csögi, kisfalusi, gyöngyi, szarvadi, 
balázsházi, zölczei, magyarcsaholyi, középső- és oláhcsaholyi, 
babuczai, szoldobágyi, újnémeti, kávási részbirtokokat és az 
ide tartozó részeket, továbbá a krasznavármegyei Almást és 
több szatmárvármegyei telkét Revitzki Józsefnek, felséges 
asszonyunk hadnagyának és nemes Közép-Szolnok vármegye 
egyik tagjának, Szotyori Kerekes Józsefnek s feleségeiknek 
és mindkét ágon levő örököseiknek; de megtartja a Tasnádon 
levő két majorságbeli szőlejét: az Újhegyen levőt és a Csa-
nádi nevűt.1 

Va\r László de Vaja 1781-ben homagiális esküt tett Közép-
Szolnokban. 

Mihálylyal — a László társaságában az 1742., 1751., 
1758. és 1764. években már találkoztunk. 1742-diki tanúval-
latás szerint (Vay Mihálynak) szőleje van a zölczei puszta 
prsediumban.2 1755-ben (idős Vajai Vay Mihály) több jobbágya 
tanúskodik a Rátoni Nagy Andrásné és fiai rokonsága s bir-
tokviszonya ügyében Krasznán tartott tanúvallatásnál.1767-ben 
(Vajai Vajy Mihály), mint főbb kúrátor és birtokos, a krasznai 
evang. reform, egyháznak egy harangot öntetett. 

Vay Anna, ki egyszersmind fiának, Ádámnak (Vay Anna 
elhalt férjétől, M. Kemény Simontól született) gyámja, egyike 
azoknak, kik 1723-ban Csebi Pogány Györgygyei ennek anyja, 
Sarmasági Katalin középszolnokvármegyei birtokaiért pöröl-
tek.4 Egy 1746-ban kelt birtokfelosztási levél szerint a közép-
szolnoki Kövesd. Nagy-Derzsida, Ököritó és Sziget (a kúriával 
együtt), a krasznavármegyei Somlyó, Nagyfalú, Zovány és Pe-
recsen, s még doboka-, torda- és kolozsvármegyei birtokok 
Magyargyerőmonostori Kemény Simonné Vay Anna halálával 
örök jogon három leányára: itj. Bánfi Zsigmond özvegye, Kata-
linra. Bánfi Boldizsár özvegye Krisztinára és Bárczi János öz-
vegye Erzsébetre s ezek mindkét nembeli utódaira szálltak át.° 

1 Bl. _ 2 u . o. — 3 Szgv. — 4 ü . o — 5 Bl. fasc. 0 0 
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Way Mária 1792-ben cserébe adta Tasnádon a Szent János 
nevű utczának déli során levő telkét, mely az osztozáskor édes 
atyjának kúriául jutott, özv. Bethlen Adámné Bánfi Zsuzsán-
nának azon tasnádi két telkeért, melyek ekkor br. Alvinczi 
Gáborné gr. Teleki Kata kezénél vannak.1 1797-ben (Vay, 
Vaji) Mária csögi és tasnádi főbb, balázsháza-zölczei, kraszna-
ezégényi és újnémeti kisebb birtokos. 

Vay László (III.) — kivel 1783 körül már találkoztunk 
1797-ben oláhcsaholyi főbb, babuczai és szoldobágyprsediumi 
kisebb birtokos. 1808-ban Vay Lászlónénak (M.2) M.-Valkón 
egy kúriája, két antiqua és három nova jobbágytelke, ugyan-
csak Vay Lászlónénak Somlyón egy kúriája és két antiqua 
jobbágytelke, Jaázon (Vay Lászlónénak) öt antiqua és három 
nova jobbágytelke volt. 

Vay Ábrahámné — kinek férjével, a III. László testvéré-
vel 1783 körül szintén találkoztunk — 1797-ben peleszarvadi 
főbb birtokos, 1808-ban Gyümölcsénesen hét antiqua és öt 
nova, Füzesen három antiqua és három nova, Oláh-Valkón 
két antiqua és négy nova, Újvágáson egy antiqua jobbágy-
telke volt. 

Vajai. L Vai. 
V a j a s d i 3 Mihály zilahi evang. reform pap, meghalt 1769 

szept. 24-dikén. 
Vajasdi György de Vajasd 1781-ben homagiális esküt 

tett, középszolnoki assessor. 1797-ben N. Wajasdi József be-
nedekfalvi saját telkén lakó egyházi adómentes nemes, Va-
jasdi György vártelki kisebb birtokos. Egy György 1834-ben 
középszolnokvármegyei esküdt. 

Vajda. Oláhnádasdi Wajda István megveszi 1485 okt. 
20-dikán Fürményesi Mártontól és fiától, Gergelytől száz 
arany forinton a középszolnoki Fürményes birtok egy ne-
gyedét minden tartozékával.4 Talán róla van szó Chehyi előnév-

1 151. — 2 Magnifíeus. — 3 V. ö. Ajtai. — 4 Dl. 27,945. 
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vei 1494 máj. 5-dikén, a mikor középszolnoki Fürményes bir-
tokát Szilágyszegi Pálnak örökbe vallja.1 A Csehiekről egyéb-
iránt alább lesz szó. 1741-ben Vajda György, László és De-
meter, 1781-ben Péter tettek Oláh-Nádasdon homagiális esküt. 

Erdélyi Vajda Péter 1504-ben vallomást tett egy ilosvai 
j obbágyte 1 e k elzálogosításáról.2 

Csögi Vajda János jelenlétében állít ki 1513-ban Szat-
mári «Valentinus natus Galli Pethew de Zilah dioecesis Al-
bensis Transsylvaniensis», pápai közjegyző keresetlevelet a 
Becski-Károlyi perben,:í 

1535-ben a kolozsmonostori konvent jelenti János király-
nak, hogy Sámsoni Hodosi Miklós királyi és János pap, kon-
venti emberek lefoglalták Wayda Mihály nagydobai puszta-
telkét s kisdobai fél pusztatelkét Nagydobai Tamás és György 
számára. Az utóbbi helyen a lefoglalás ellen tiltakozott Székely 
Pál, itteni lakos, a kit azért nyomban megidéztek.4 Talán az 
itt említett Vajda nem más, mint az a Ngrmoni Wayda Mi-
hály, a ki társaival Nyirmon birtokban nyolcz jobbágytelket 
foglalt el és más hatalmaskodásokat is követett el 1549 előtt. 
Az e miatti perben makacssági Ítéletet nyertek Vajda ellen 
Nagydobai Tamás és György, kiket ez alapon úgy János ki-
rály, mint a konvent be is iktatott Nyirmon birtokba. De 
most, a fenti Vajda halála után, vissza akarja szerezni ama 
birtokot Sándorházi Fábián Imre, kinek kérelmére Ferdinánd 
király meg is idézteti a nevezett Tamást.5 

Szilágycsehi Boldizsár benedekfalvi jobbágyai 1543-ban 
(Wayda) öt, 1549-ben (Vajda) hat, a debreczeniek, kecskés-
falviak és vicsaiak 1543-ban (Wayda, Wayda) és 1549-ben 
(Vajda, Wajda) egy-egy kapu után fizettek adót.(i Zilagchehi 
Vajda Boldizsárt és Gáspárt meg Nagyerdődi Literátus Fe-

1 Dl. 36,398. Km. Prot . M. min. pag. 177. nr . 1. — 2 Gencsi-lt. nr. 370. -
3 Nagyv. Múz. Bit. — 4 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. D. nr. 37. — 5 ü . o. lad. 
27. V. nr . 8. — « Dical. 
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renczet meginti 1545-ben Kusalyi Jakcsi Mihály az iránt, 
hogy bocsássák vissza a bősházi és benedekfalvi részbirto-
kokat, miket zálogban bírnak.1 E(Chehi Wayda) Boldizsár neje 
és gyermekei meg Móré János gyermekei nevében tiltakozik 
1547-ben az ellen, hogy Paladvnyth Jánost be akarják iktatni 
egy vicsai birtokrészbe.2 1548-ban (Wayda Boldizsárnak) kis-
debreczeni, kecskésfalvi és vicsai jobbágyai azok között van-
nak, kiket kihallgattak a Mutos és Cseh birtokok határvona-
lának megállapítása végett tartott tanúvallatásnál.:í Egy Vaida 
Boldizsár Varsolczon tűnik föl özv. Ka hós Tamásné, Sándor 
János, Kulcsár János, Járai István, özv. Pandi Miklósné és 
Dévai György társaságában, a kiknek részéről itt, továbbá Peres 
Zsigmond és Rátoni István részéről Borzáson 1604-ben három 
telket róttak meg adóval.4 Kraszna vármegyében már előbb 
találkozunk a László (Vayda, Vaida) özvegyével, a kinek lecs-
méri és varsóiczi jobbágyai 1553-ban egy-egy kapú után fizet-
lek adót.5 Vajda Zsigmond is jogot tartott 1630-ben Varsolcz 
falu Apró nemesek részéhez; birtokai azonban zálogképen 
nagyságos Báthory Katalin kezén vannak.6 

Zilagchehi Vajda Gáspárral, a ki Benedekfalui előnévvel 
is szerepel, Boldizsár társaságában már 1545-ben találkoz-
tunk. Kétségkívül e Vajda Gáspárt említik 1648-ban, mint a 
benedekfalvi evang. reform, egyház boldog emlékezetű pat-
ronusát. 0 és Böősházi Ferencz tettek a Böősházára, Bene-
dekfalvára és Horvátra szolgáló prédikátor részére alapít-
ványt, a melyről azt mondja az egyházmegye, hogy azt utó-
daik sem bonthatják fel. «Ha peniglen felbontanák s egészen 
s igazán ki nem szolgáltatnák, a ki ezt cselekednéje, átkozott 
legyen, lelke is az istennek országából kivettessék.»7 1570-ben 
(Wayda Gáspár) özvegyének benedekfalvi jobbágyai öt kapú-
számnyi adót fizettek.s 

1 Lelesz, Act. an. i545. nr. 29. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. P. nr. 3. — 
3 Lelesz, Metalium C. Kraszn. nr . 5. — 4 Dical. — 5 U. o — 6 Nagyv Múz. 
Rlt. — ~ p S. E. I. r. 34. — s Dical. 
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1572 nov. 2-dikán özv. Benedekfalvi Vayda Gáspárné 
Szilágyszegi Euphrosina és a rokonság ellentmond annak, 
hogy Benedekfalva birtokába beiktassák Bátóti Gyulafi Lászlót.1 

A középszolnoki Benedekfalva (házzal és kúriával), Kecs-
késfalva és Debreczen birtokoknak Vajda Gáspár halála kö-
vetkeztében történt birtokba adásánál 1587 május 3-dikán 
Gyulafi László és mások, mint ellentmondók szerepeltek. Az 
ebből támadt pert elhalasztják.2 E birtokokat (melyek a ne-
vezett Benedekfalvi Vaida Gáspár magvaszakadtával a kincs-
tárra szállottak) 151)8 május 9-dikén S. Báthori Zs. Ippi Bor-
soló János itélőmesternek adományozta.3 

1573-ban Gyulafi László kérésére tanúvallatást tartottak 
a középszolnoki Benedekfalván arról, hogy e birtokot Wayda 
Jánosnak adta Drágfi János és kihallgatnak völcsöki, gör-
csöm, újlaki, monói, czikói, nagyszegi, nagydobai, lelei és 
bőnyei jobbágyokat, a kik azt tudják.4 

Várczai (Warzai) Waida Imrével, mint a Borzási Péter 
leányának, Dorottyának férjével s ez Imre fiával, Farkassal, 
a kik 1573-ban szerepelnek, már a Borzásiak társaságában 
találkoztunk. 

Vajda Katalin, a nagybányai Kraczmer Tamás neje, 
1572-ben tűnik elénk Benedekfalváról.5 Azután a leányáról 
van szó. Somlyói Báthory Kristóf, erdélyi fejedelem 1579 
szeptember 3-dikán meghagyja a kolozsmonostori kon-
ventnek, hogy Wayda Katalin Kraczmer Tamásné, Porkoláb 
Anna Nagybányai Ötvös Pálné, Vayda Anna Sámsoni Veres 
Gergelyné, néhai Vavda János leányai örökvalló levele alap-
ján az őket atyai örökségkép megillető szilágycsehi, bene-
dekfalvi, kisdebreczeni, kecskésfalvi, vicsai, középszolnokvár-
megyei birtokokba iktassa Kraczmer Annát, fenti Vaida Ka-

1 GKG. C. fasc. I. III . — 2 U. o. A. fasc. II — 3 Báthor i -papi rpecsé t és 
Báthori Zs igmond sa já tkezű aláírása. GKG. A fasc. I. III. 4 GKG. A fasc. 
I. III. — 5 GKG. A. fasc. I. III 
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talin leányát, és ő általa férjét, Magyarbaksai Baksa}r Lőrin-
czet, és erről jelentést tegyen. Az általa proponált kiküldendő 
emberek: Benedekfalvi Vaida Gáspár, Bőnyei Laezóka Bálint, 
Bánhegyi János, Menyői Tolvaj Antal, Bősházi Bősházi Meny-
hért. A konvent 1580-ban bejelentette, hogy Bősházi Bősházi 
Menyhértet és az ő részökről Kolozsvári György deákot küld-
ték ki és az iktatásnak Lőrincz Mátyás Völcsök birtokról, 
Kusalvi Jakcsi Boldizsár zsellére Benedekfalvát illetőleg ura 
nevében ellentmondott. A szereplők: 

V a y d a J á n o s 1 

K a t a l i n A n n a 
— Kraczmcr Tamás — Sámsoni Veress Gergely 

A n n a 
-— Magyarbaksai Baksai Lőrincz 

Egy Vajda Katalin 1630-ban Ravazdi István neje,'2 1631-ben 
L. Bánfi Ferencz és Mihály mint leiperesek perelnek Vajda 
Katalin és Csalánosi (de Kelanos) Ravaszdi (Rewazdi) István 
ellen a krasznavármegyei Alsó- és Felső-Perje, Csizér, Alsó-
Bán, Boronamező és Ballaháza birtokok kiváltása ügyében. 
Rákóczi Gy. fejedelem azt itéli, hogy a váltságdíjat közös fel-
becsülés alapján fizessék.3 

Egy Vajda Anna Bánfi Istvánné, a ki 1623 febr. 13-dikán 
ököritói részbirtokát Harangi Lászlónak zálogosítja el.4 

1741-ben Vajda Miklós, Paszkál (Pasch), Tamás, 1781-ben 
György nemes, dabjoniak, továbbá Vajda Benjamin de Léez-
falva tettek homagiális esküt Közép-Szolnokban. 

1791-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahe-
lyezte előbbi adómentességébe a krasznamihályfalui Vajda-
családot a Bethlen Gábortól 1615 máj. 2-dikán nyert armalis 
és a Belső-Szolnok vármegyétől 1791 decz. 23-dikán kapott 
hiteles bizonyítvány alapján. 

Az 1797-diki összeírásban Vajda Péter és Jeremiás (Iri-

1 O r s z . L t . K m . c o n v . B . n r . 12. — 2 N a g y v . M ú z . Bi t . — 3 Bl . f a s c . Q . 

Q . n r . 24. — 4 G e n c s i - l t n r . 1396. m á s . 
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mia), oláhnádasdi főbb, László, magyarbaksai kisebb birto-
kosokat. továbbá Benjamin, kuesói saját telkén lakó, Ferencz, 
György és János, krasznamihályfalvi más lelkén lakó adó-
mentes, György és Gergely (Gligor), dabjoni, Kis-Várdai Vajda 
Adám. nagymoni saját telkükön lakó, Vajda János (Von) és 
Ursz, dabjoni, Gábor, nagyszegi, (másik) Gábor, szeődemeteri 
más telkén lakó adózó nemeseket vették föl. 

1805-ben lovasok: Ifj. János és György, krasznamihály-
falvi. Sámuel, kucsói adómentes nemesek, továbbá János és 
Tógyer, oláhnádasdi adózó szabad állapotú lakosok; gyalo-
gosok: Id. János, krasznamihályfalvi adómentes, továbbá 
János (Vonucz), Vazul, másik János (Von) és Gábor dabjoni 
adózó nemesek; kívülök Gábor (60 éves), szeődemeteri adózó 
nemest is fölvették a fegyverfoghatók névsorába azon meg-
jegyzéssel, hogy erőtlen. A krasznamihályfalviak és a szeő-
demeteri homagialis esküt tettek. 

Vajda László 1800 1836. középszolnoki assessor. 
Vajda Sámuel (talán kettő) 1804-ben középszolnoki he-

lyettes alszolgabíró, 1824-ben assessor; 1814 és 1817 közt 
zilahi szenátor, 1816 1817. orátor. 

Vajda István 1816- 1818. zilahi esküdt. 
Vajda György 1839-ben középszolnoki esküdt. 
Vajda Mihály 1894 1898. böősházi evangelikus refor-

mátus pap. 
L. még Vajuoda. 
Vajdai Mihály 1781-ben zilahi, kraszna-utczai lakos. 
Nemes Vajdai István, mocsolyai saját telkén lakó egy-

házi adómentes, Sámuel, más telkén lakó adómentes neme-
seket fölvették az 1797-diki összeírásba. 1805-ben (Vajda Ist-
ván. mocsolyai nemes) homagiális esküt tett.1 

Vajna Ferencz, adómentes nemes, borzási lakosnak, kit 
Kraszna vármegye gyalogosnak írt ki, Borzáson egy és egy-

1 Lehet, hogy Vajdával egy 
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negyed. Kraszna-Horváton fél, Paliczkán egynegyed antiqua 
jobbágytelke volt 1808-ban. 

V a j ó András 1741-ben krasznavármegyei nemes szemelv.1 

Vaj fi. Szoboszlay nemes Vaju András, Szabolcs vár-
megyéből származott Somlyóra, a hol 1073-ban prsesidiarius 
katona. Felesége Romocza Erzsébet ekkor néhai, a kiről 
Benedekfalván jobbágyok maradtak reá. Ezeket a jobbágyokat 
aztán széesi Guti Istvánnak adja zálogba harminezhat magyar 
forintért, a kit vér szerint is illet az a jószág.2 Talán Vajó-
val, vagy Varjúval egy. 

Vajvoda. Néhai Waywoda özvegyének jobbágyai 1543-ban 
Adon3 három, Ököritón és Szécsen egy-egy kapu után fizet-
tek adót.4 

V a k a r c s István 1741-ben Közép-Szolnokban tett homa-
giális esküt. 

Valk. Máramarosi Valk, vajda íia, Valk Demeter és 
atyafiai meg Jakcs István és fia, György és ezek atyafiai kö-
zött 1401-ben egyezség jött létre Darócztelke, Turbueza és 
Mutos határait illetőleg.5 

Valkai . A tizenhatodik század derekán Sarmasági elő-
nevűekkel találkozunk, a kik Menyőben is bírtak. Innen 
ugyanazon Valkainak Menyői előneve. Valkai Osvald egyike 
vala azoknak, a kik ellen 1458-ban Csaholyi Pál és István 
javára vizsgálatot tartottak, mert megtámadták fegyveres kézzel 
a középszolnokvármegyei Pánit birtokot.6 Sarmasági Walkav 
Ozsvátot ügyvédjüknek vallják 1459 szept. 15-dikén és 1401 
okt. 3-dikán7 Ilosvai Gelbert László,8 1400 júl. 31-dikén Bá-
toni Lőrinez, Bátoni Szabó Antal meg Rátoni Bertalan és 
íia, János,9 1401 okt. 28-dikán Baksai Márton, Haraklányi 

1 V. ö. Vajú. — 2 Szgy. — 3 Diósad. Előfordul Goroszlófalva és H a r a k l á n y 
között. — 4 Dical. — 5 Wl. Az eredet i há tá ra írva : Lemásol ta Pesty Fr igyes . 
V. ö. Dragomér. — « Lelesz, C. 93. f. anni 1458. nr. 50. — ~ Dl. 36,392. Km. 
Prot. E. min. pag . 58. nr. 1. — 8 ü . o. pag . 137. nr . 1. — 9 U. o. G. min . 
pag 98. nr. 1. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiáia. VI. 44 
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György és Miklós, Sándorházi Tolvaj Albert, Sándorházi Ger-
gely és György meg Sándorházi Balázs fia, János.1 1466 okt. 
30-dikán Sándorházi Ambrus, a György fia, Menyői (menyewi) 
Walkay üzsvát, íia György, s ennek leánva, Yeronka, Csete-
házi Gergelyt, Szakácsi István deákot. Sándorházi Miklóst, 
Beczenczi Miklóst, Sándorházi Tolvaj Benedeket, Lelei Bíró 
Miklóst, Beczenczi István deákot, Menyői Espán Pétert, Illést, 
Homoki Lászlót, Akosi Antalt stb.,2 Sarmasagi Walkay Osvát 
1461 okt. 1-sején zálogba veszi Majádi Lászlónak Ilosva, kom-
pért. Hosszúmező, Derzsida, Száldobágy és Szakácsi falvak-
beli birtokait.3 Özvegye (Wakay? Ozsvátné) Erzsébet, to-
vábbá Szilágyszegi Hodosi Mihály, Szilágyszegi Márton, Deés-
házi Mátyásné Dorottya, Deésházi Kelemenné Dorottya és 
Szilágyszegi Hodosi Lászlóné Zsófia 1470 aug. 22-dikén (?) 
kölcsönösen egymást vallják ügyvédjeiknek s másokat is.4 Vakai 
(?) Ozsvátné 1470 aug. 22-dikén a középszolnoki bőnyei és 
szilágyszegi részbirtokokat Szilágyszegi Mátyásné Dorottyá-
t i MU. 

nak adta el." 
Néhai Walkoi Ozsvát gyermekei: Ambrus, György, 

Miklós, Yeronka és Dorottya azok között voltak, a kiket 
1467 jan. 9-dikén Sarmasági Elek feloldott az ellene elköve-
tett hatalmaskodás következményei alól.0 Sarmasági Walkay 
Ambrust (de Sarmaság) akarták 1492-ben Mayadi István, Já-
nos és György kiküldetni, hogy Iloswai György birtokaira 
való igényöket megvizsgálják.7 

A tizenhatodik század derekától, úgy látszik, más csa-
ládbeli Valkaiak tűnnek elénk. Egy Miklós jobbágyai 1543-
ban (Walkai, Walkay) Újlakon8 kilencz, Köődön két, Alsó-
és Felső-Szopron meg Kelenezén egy-egy, 1549-ben (Valkay, 
Walkai, Walkay) Monóban három. Alsó-Szopron, Köődön és 

1 Dl. 3(5.392. E. min. pag. 139. nr. 2. 2 Dl. 36,393. Km. Prot . F. min . 
pag 4. nr . 1. — ® Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. pag. 135. nr. 3. — 4 Dl. 36,394. 
Km. Prot . G. pag 38. nr . 2. — 5 U. o. nr . 1. — 6 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min. 
pag . 12. nr . 3. — 7 Szgy. — 8 E lőfordul Vicsa és Monó között . 
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Kelenczén egy-egy kapuszámnyi adót fizettek, Felső-Szopron 
az ő részén egy servitort és két szegényt találtak ekkor; 
kelenczei jobbágyait 1553-ban (Walkay Miklós) is egy, 1570-
ben (Walkay) pedig az újlakiakat három, a köődieket egy 
kapu után rótták meg adóval.1 1544-ben (Valkaj Miklós) ellent-
mondott, a mikor a leleszi konvent Ferdinánd királynak ez 
évi jan. 29-dikén kelt parancsára a János király megerősítette 
oklevél alapján Drágfi Gáspárt és Andrást be akarja iktatni 
a peéri, etei, szeődemeteri, usztatói, hadadi, horváti, széplaki, 
csányi, vicsai meg mindkét szopri részjószágokba és a kit 
ezért a konvent megidézett.2 

Talán arról a Valkói Valkai Miklósról volt szó, a kinek 
érdekében a boldogságos szűz Máriáról elnevezett kolozs-
monostori konvent — György, váradi püspök, kincstárnok 
és királyi helytartó sürgető rendelete következtében és egy 
királyi ember közbenjárására 1546-ban egy nyomozó le-
velet adott ki, mely szerint néhai Somlyói Báthori István ő 
nagysága az édes anyját, néhai Bánfi Zsófia nemes úrnőt 
néhai Bánfi János nemes részbirtokaiból és összes javaiból 
megillető leánynegyedet egészen felvette és azt neki egészen 
lefizették és kiadták, sőt a leánynegyed értékén felül még há-
rom birtokot is elfoglalt: Ballát, Baksát és Goroszlót.3 

Valkoi Miklós (egr.) 1546-ban Báthori Szaniszlófi Andrást, 
Istvánt és Kristófot, a kik maguknak követelik Somlyó bir-
tok tizedének ama negyedét, melyet Valkói bérbe vett az er-
délyi püspökségtől, meginti,4 míg őt (Valkoi Miklóst egr.) és 
nejét, Petronellát Krasznai Pándi Literátus Ferencz varsolczi 
földjeinek elfoglalásáért, gyümölcsöseinek tönkretevéséért és 
kivágásáért, szénás kertjeinek lelegeltetéseért meg más hatal 
maskodásokért perelte.5 

1 Dical. — 2 A p r o t o n o t a r i u s n a k 1584-ben Gyulafi László fiai : László, 
István és László számára kiadott á t i ra tában . GKG. C. fasc. XII. — 3 Bl. fasc. 
KK. nr . 7. — 4 Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 1. nr. 71. — 5 Lelesz, Act. an. 1546. 
fasc. 1. nr. 22. és u. o. fasc. 2. nr. 22. 

4 4 * 
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E Miklóssal sűrűn találkozunk, mint a Csire Petronella 
férjével. 

1549-ben Valkay Miklósné Petronella, Somlyói Báthori 
Szaniszlófi András, Kristóf és István, Kisvárdai Mihályné Er-
zsébet és Sarmasági András a krasznavármegyei somlyói, 
perecseni, hídvégi, sutakujlaki, győrtelki, gyulakutai, csehi, 
endrefalvi, kerestelki, badacsoni, szorosi, maiadéi és más, 
szabolcs- és szatmárvármegyei jószágokon osztozkodnak.1 

Valkai Miklósné Csire Petronella hatalmaskodás miatt 
panaszkodott Báthori Györgyre, a kit 1559 június 23-dikán 
Izabella, 1561 aug. 14-dikén János Zsigmond idéztek meg ezért.2 

Vitézlő Valkay Miklós felperes és Báthori György között 
«az Zopron való jobbágyok feleol és Keod, Kelenchjey erdeo 
haznanak és tyzed diznanak és waltho penzenek elwytele 
feleol» 1560 okt. 2-dikán mondtak ítéletet. Báthori vissza-
bocsátja a köődi és kelenczei erdőt, a mely azelőtt a Valkayé 
volt, a tized disznókért és váltópénzért tizenkét öreg disznót 
meg 3 frt és 10 pénzt adjon a felperesnek. Mindkét fél köte-
les ebben megnyugodni 100 frt terhe alatt. 

Valkay Miklós (Nagyesküllői?) ugyancsak ekkor számos 
jobbágyával beütött Dancs Györgynek a krasznavármegyei 
kémeri birtokára meg a Geszthes prsedium területén levő 
Geszthes nevű erdejébe, továbbá Dancs Györgynek Nagy Pál 
nevű jobbágyát, kit Kémery János hurczolt udvarába, tettleg 
bántalmazta és kínozta, ezért Dancs György 1561-ben panaszt 
emelt ellene János Zs. király előtt, ki Valkayt jobbágyaival 
és Kémery Jánossal együtt maga elé idézte.4 

Valkai Miklós, neje Csire Petronella, leánya Zsombori 
Lászlóné Zsuzsánna azután Gyulaíi Lászlóval pereltek hosz-
szasan. Gvulafi 1569-ben Köődön, Kelenczén hatalmaskodott, J 7 ' 

Gyulaíi emberei 1574-ben Széplakról, Vicsáról űzték el Kö-

1 Lelesz, Act an 1549. fasc. 4. nr. 37. — 2 GKG. A. fasc. II. — 3 U. o. 
4 Szgy. 
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zép-Szolnok vármegye küldötteit, kik Valkai Zsuzsánna Zsom-
bori Lászlóné érdekében jártak el. Zsuzsánnát és Valkai 
Miklóst 1577 után pedig azért perelte Gyulafi László, hogy 
amazok jobbágyai Újlakon meg a mosóbányai erdőben okoz-
tak rongálásokat.1 Miklós (Nagyesküllői Valkai, kinek leánya 
Zsombori Lászlóné Zsuzsánna) Rátóti Gyulafi László ellen 
többek között ama köődi és bakszegi földek miatt indított 
pert, a mely ügyben az alperes 1578-ban visszahívta meg-
bízottját a nélkül, hogy a fejedelmet vagy ellenfelét kielégítette 
volna.2 1579-ben (Valkai Miklós), mint szomszéd, volt jelen, a 
mikor Gyulafi Lászlót Köőd, Kelencze birtokokba és Aranyos-
vára prsediumba akarták iktatni.3 

Valkai Miklós és a veje, Sombori László, az erdélyi tize-
dek bérlője, a felesége, Valkai Zsuzsánna (a Valkai Miklós és 
Chyre Petronella leánya s az Almosdi Chyre András uno-
kája) nevében 1577-ben Báthori Kristóf erdélyi vajda előtt 
Kusalyi Jakcsi Boldizsárral szemben a Hadadban levő Csire-
rész nevű birtokért s az azon levő kastélyért pörölnek, a 
pör már régóta folyik, egyszersmind új pört indítanak Jakcsi 
ellen a középszolnokvármegyei Újlak birtokon erőszakosan 
elfoglalt földrészek miatt. De a pörök békésen végződnek, a 
Valkaiak átengedik a Hadadban levő kastélyukat és Csire-o .) 

rész nevű birtokukat Jakcsinak meg utódainak; ez pedig a 
középszolnokvármegyei Újlakon levő birtokainak háromnegyed 
részét és Zsákfalva birtokát tíz lakott jobbágytelke kivételével 
adja cserében.4 

1 1569: GKG. A fasc. II., 1572: u. o C. fasc. XIX., 1573: u. o. A. fasc. II. 
(Közép-Szolnok vá rmegye áp r . 23-diki és 27-diki jelentése), u. o., 1571: Báthor i 
István 1575 m á j u s 10-diki á t i ra tában, u. o., 1577 f e b r u á r 21.: GKG. A. fasc. II 
és u. o. C. fasc. XIX., 1577 márez ius 14. : GKG. A. fasc. II., a középszo lnok i 
szolgabírák 1579 ápril is 13-diki k iadványa Gyulafi s zámára , 1578 f e b r u á r 12. : 
GKG. A. fasc. II. és C. fasc. XIX., Közép-Szolnok vá rmegye a l i spán ja inak és 
szolgabí rá inak 1578 szept. 29-diki á t i ra tában, 1578 szept. 7 . : u. o. A fasc. XV., 
XVI., 1578 decz. 12.: GKG. A. fasc. II., 1579 ápr . 21.: u. o. A fasc. II. és A. 
fasc. XV., XVI — a GKG C. fasc. XIX. — 3 1579: GKG — 4 Szgy. 
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Walkay Miklós ellen a kolozsmonostori konventnek 1579 
virágvasárnap előtt való csütörtökön kelt kiadványa szerint 
per folyt a középszolnoki Ákoson Drágos Tódor érdekében, 
a mely ügyben Gyulafi Lászlónak esküt kellett volna tennie, 
de betegség miatt nem jelenhetett meg s csak tiltakozott a 
konvent előtt jogai megőrzése végett.1 Ákoson előzőleg egy 
Walkay Imre szerepel, a kinek itt levő jobbágyai 1543-ban 
egy kapu után fizettek adót.2 

Valkai Miklós középszolnoki köődi s más birtokán 1583-
ban és 1585-ben Gyulafi István hatalmaskodott.3 

Valkay Anna, Borbála és Zsuzsánna 1572-ben Kusalyi 
.lakcsi Mihály ellen Hadad vára és a Csire-rész nevű rész-
birtokok elfoglalása miatt tiltakoztak.4 1584-ben Valkay 
Anna a maga és leánya, Potentiana, továbbá Valkai Er-
zsébet és ennek gyermekei: Thomori Katalin, Petronella, 
Anna, Borsvai Zsigmond meg utóbbi Anna leányai: Zsom-
bori Erzsébet és Borbála nevében 1584-ben az ellen tiltako-
zott, hogy Zsombori László adományul kapja néhai Csire 
Petronellának köődi, kelenczei és újlaki részbirtokait, a me-
lyeket Zsombori néhai neje, Valkai Zsuzsánna után bírt.5 

Valkay Albert tasnádi nemes 1584-ben jelen volt, midőn 
Gsűry Istvánt és Genesi Jánost szakácsii birtokukba akarják 
beiktatni.6 

Valkay László jobbágya 1656-ban (a mikor e Valkay 
néhai) Kémeren egy jószágfelosztási eljárásnál volt jelen.7 

Valkai Erzsébet 1676-ban, mint Telegdi Balajti Ferencz 
neje,8 ez évi október 20-dikán, mint Kávási Pál anyósa9 van 
említve. Egy Valkay Erzsébetről 1695-ben, mint Enyedi János 
nejéről van szó,10 a kinek a sarmasági. ilosvai, lompérti és 
győrtelki jobbágyai és itteni fekvő jószága megállapítása tár-

1 GKG. C. fasc. XIX. — 2 Dical. — 3 GKG. A. fasc. II. 4 Lelesz, P ro t . 
19. fol 1. an. 1572. — 5 U. o. Signat. Lib. 9. fol. 62. — 6 Nagyv. Múz. Bit. — 
7 Szgy. — 8 Gencsi-lt nr . 17. — 9 Orsz. Lt. Gyf. kápt lev. cent. F. 20. 
1 0 Szgy. 
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gyában tartottak nyomozást 1719 április 13-dikán Lakatos 
János és Szabó Mihály részére.1 

Mint Szénás Dávidné merül föl egy Valkai Zsuzsánna, 
a ki Fekete Ferenczné Sarmasági Erzsébet ellen folytatott 
pert bizonyos hatalmaskodásért. Apafi Mihály 1671-ben új 
Ítélet tárgyában rendelkezett Kraszna vármegyénél.2 Talán e 
perben sújtották Feketénét pénzbüntetéssel, melynek fejében 
két ippi jobbágytelkét foglalták le 1692 febr. 29-dikén.3 

Egy Zsuzsánna a VI. Bideskúti István neje. 
Zilahi Valkai András 1750-ben ballai evang. reform, pap. 
Valkai János 1810—1821. zilahi esküdt. 
Egy Valkai Péter, mint Szomolyai Katalin férje, Szent-

egyedi (Zenth Eghedi) előnévvel jelen meg 1524-13611.'' 
Valkó . Walkó Andrásnak és Istvánnak megparancsolta 

1568-ban János Zsigmond, hogy jelenjenek meg a doboka-
vármegyei Galponya nevű birtokon s tudják meg, hogy e 
birtok mily részben maradt Szucsáki Thomory Demeternél.5 

Val lyán . (Vajai?) 1797-ben Gábor és Simon (Vallyán), 
továbbá Urszuj (Vállyán) más telkén lakó, szilvási nemesek. 

V a n k a . 1797-ben György mosóbányai kántor, 1805-ben 
Farkas (Lup) krasznaczégényi, Athanáz (Tanaszi) szakácsii 
fegyverfogható adózó nemesek, kiket gyalogosoknak vettek 
föl az összeírásba. Farkas homagialis esküt is tett. 

V a r a s d i István 1721 előtt zálogba vett Nagy Ferencz, 
kálmándi lakostól egy nagypaezali Sarollyani-féle telket.0 

Varga. Warga Illést, mind szomszédot megidézték 1552-
ben, a mikor beiktatták Zilahi Székely Jánost egy zilahi ud-
varházba." Vargha Gergely neje 1576-ban tiltakozott távollevő 
ura és fia nevében az ellen, hogy a zilahi Hagymásmező rétbe 
beiktatták Báthori Kristóf adománya alapján Zilahi János 
deákot. A tiltakozót megidézték8 Varga András, zilahi pol-

1 Gencsi-lt. nr. 573. — 2 U. o nr. 829. — 3 U o. nr . 827. — 4 Dl. 36.402. 
Km. Prot . Magn. pag. 263. nr. 1. — 5 Szgy. — 6 GKG. A. fasc. VII. 
7 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 45. — 8 ü . o Z. n r 1. 
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gár és lakos 1633-ban Borbély Mihálylyal együtt Váradra 
ment s az egyház levéltárának requisitoraitól tíz oklevél hi-
teles másolatát kérik és kapják is ki, a melyek Zilah várost 
kiváltságokkal ruházták fel.1 Varga Pál György zilahi főbíró 
jelen volt 1676-ban, mikor Balog Andrásné kraszna-utczai 
János deáknak eladott 18 magyar forintért egy pinczét tel-
kestül, továbbá Borbély István a maga telkét ugyancsak Já-
nos deáknak s örököseinek 14 írtért.2 K. Varga István 1690-ben 
zilahi bíró. Nemes Varga Erzsébet és férje nemzetes Szűcs 
Bálint, zilahi lakosok 1690 febr. 24-dikén zálogba vették 1000 
magyar forinton két esztendeig kiválthatatlanul Hadadi Wes-
selényi Pál nyirsidi, karikai, csigleni, prodánfalvi és varasitói 
birtokait.3 Varga István 1780-ban zilahi választó polgár. János 
és István 1781-ben zilahi tyúkól-utczai, ifj. Mihály, Sz. János, 
Mihály székely-utczai, János, Márton, István, Ferencz, kraszna-
utczai lakosok, egy János alszeg-utczai gazda. Egy János 1811-
ben zilahi esküdt. András 1848-ban zilahi tanácsos, 1849 
áprilisban a Hunyadi-honvédhuszárokhoz állott; 1876-ban zi-
lahi polgármester. Sándor 1883-ban szilágyvármegyei szolga-
bírói segéd, majd zilahvárosi tanácsos. 

Kysdobai Warga Istvánt, mint szomszédot, megidézték 
1555-ben, a mikor be akarták iktatni Székely Lázárt és Kris-
tófot Nagy-Mon birtokba.4 1559-ben (Varga István, kisdobai 
nemes) tanuként szerepel a Bodon és Csiglen nevű erdők 
hovatartozásának megállapítása végett tartott tanuvallatásnál.5 

Varga István 1670-ben somlyai elüljáró. Varga Ilona 
1756-ban a somlyai evang. reform, egyháznak egy kisebb ón-
kannát adott. Varga János, László, Miklós, Simon, gör. kath. 
harangozó és Tógyer 1790-ben a somlyai adózók, Varga István 
1821 —1834 közt a somlyai elüljárók, talán ő és László 1847— 
1848 közt az itteni polgárok jegyzékében említvék. 

1 Szgy. — - u. o. — :í Wl. — 4 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 20. — 
5 Nagyv. Múz Bit 
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Varga István 1687-ben krasznavármegyei perecseni lakos, 
hites bíró.1 1694 előtt perecseni Menyhárt Mihály elzálogosí-
tott Kóka Mihály, perecseni lakosnak két rétet; ezek egyiké-
nek közbírája voll Varga István, esküdt ember is.2 

Varga János, csáni nemest Ií.-Daróczról Közép-Szolnok 
vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

17 íl-ben Varga András Diósadról, Varga István Sarma-
ságról, Varga Mihály, István. K. Varga Mihály zilahi cívisek 
tettek homagialis esküt. 

Varga István 1780—1787. tasnádszántói evang. reform, pap. 
1797-ben Varga nevűek Diósadon, Nemes-Kesziben és 

Zálnokon saját telkükön, vagy másén lakó, adózó nemesek; 
Márton szeéri molnár. Az 1805-áiki összeírásban György, 
szakácsii fegyverfogható adózó nemes és Ferencz, deésházi 
adózó szabad állapolú lakos említvék, kiket gyalogosoknak 
vettek föl. Ugyanez évben János, Mihály, másik Mihály, 
György, András, József. István és fia Mihály, diósadi adózó 
nemesek homagialis esküt tettek. 

Varga István és Pál 1807-ben Tasnád város esküdtei.3 

Varga András 1814—1825. monói 1825—1838. mocsolyai 
evang. reform, pap, meghalt 1838-ban Mocsolyán. 

V a r g y a s i András és József, perecseni lakosok 1792-ben 
Apafi Mihálytól 1079 jún. 16-dikán nyert nemesi levelet mu-
tatnak föl.4 

Varjas i . Többnyire Somlyón szerepeltek. Ifjú János 
előfordul az itteni adózók 1790-diki névsorában, hol öreg 
János szegényül van említve. András, János és József, som-
lyai adózó nemesek 1808-ban gyalogosok. Lászlóné és József 
1847-ben és 1848-ban somlyai nemesek. 

József, «birtok nélkül» való perecseni adózó nemest is 
gyalogosnak írta ki 1808-ban Kraszna vármegye, de nincs 
neki sem köntöse, sem fegyvere. 

1 Szgv. — 2 U. o. — 3 U. o — 4 Orsz. Lt. nem invest. Kraszn 
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Varjú. Szentkirályi előnévvel 1401-ben találjuk.1 

Varjú György Kraszna vármegyének egyik hites szolga-
bírája, a ki előtt 1630 aug. 14-dikéu Guthi Istvánnak egy 
récsei, Erdélyi István nevű jobbágyáért kezességet vállalnak.2 

1680-ban minden bizonynyal már másik Varjú Györgyről 
van szó, mint krasznavármegyei szolgabíróról3 s talán ez 
utóbbi (Somlyai Varjú György deák) szerepel Szentjobbi 
Hamvay Gáspárné Béli Anna ügyvédjeként 1670 szept. 27-dikén 
egy biharvármegyei jobbágy ellen folytatott perben.4 Bizony-
nyal ő (Somlyai Varjú György) 1686-ban Kraszna vármegyé-
ben hites assessor.5 1690-ben is (Varjú György), mint kraszna-
vármegyei assessor, jár el, mikor Bánfi Györgynek egy Nagy-
falu határában levő, Zovány felé néző malom tulajdonjoga 
tárgyában irt levelet." 

Varjú Mihály somlyói lakos, 1688-ban (ápr. 13.) kraszna-
vármegyei szolgabíró.7 

Varjú István egyike azoknak, a kik, mint királyi tanúsí-
tók (testiíieans regius), 1711 szept. 16-dikán aláírtak egy ilosvai 
kúria, továbbá lompérti és hosszúmezői jobbágytelkek elzálo-
gosítását tartalmazó szerződést.8 Varjú Istvánt, a Pap-Sebesi 
Agnes férjét, 1716 márczius 10-dikén Kraszna vármegyének 
Sz.-Somlyón tartott tisztujításán főjegyzővé választották.9 1720 
máj. 4-dikén aláírt egy egyezséget hosszúmezői jobbágy ki-
váltása tárgyában.10 1723—1724. (Varjú István de Somlyó) 
krasznavármegyei alispán, 1728-ban országgyűlési követ.11 

Altorjai B. Apor Péter idejében halt meg.12 

Varjú János 1741-ben krasznavármegyei decimátor.13 

Varjú Zsigmond 1779-ben krasznavármegyei szolgabíró.14 

Varjú (Varjuh) Imre 1800—1801. krasznavármegyei al-

1 Csánki, I. 577. — 2 Szgv. — 8 U. o. — 4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 Szgy. — 
6 Átiratban. Bl. fasc N. nr. 13. — 7 Nagyv. Múz. Bit. — 8 Gencsi-lt. nr. 1180. — 
9 V. ö. Nagy Iván, Pótlék-k. 363. 1. — 10 Gencsi-lt. nr. 218. — 11 V. ö. Nagy 
Iván, Pótlék-k. 363. 1 — 1 2 Kazinczy G á b o r : Altorjai B. Apor Péter munkái: II. 
Synopsis Mutationum. 294. 1. — 1 3 Orsz. Lt. Instr . Homag. — 14 Gencsi-lt. nr. 1102. 
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szolgabíró. 1808-ban Somlyó-Csehiben egy antiqua és egy nova, 
Somlyón másfél antiqua jobbágytelke volt. Utóbbi helyről 
Kraszna vármegye lovasnak írta ki. 

Varjú János 1833-ban, 1835-ben és 1845—1840. somlyai 
elüljáró, 1834-ben krasznavármegyei táblabírónak, 1835-ben 
assessornak van említve, 1837-ben alszolgabíró. Kétségkívül 
másik Varjú János 1861-ben krasznavármegyei kiadó.1 

Varjú Pál 1861-ben krasznavármegyei tiszteletbeli főjegyző. 
A Somlyai Varjú-család czímere: A paizs kék udvarában 

kardos oroszlán, a paizs fölötti sisakon vitéz, egyik kezében 
kardot tart, a másikban török fejet." 

Varró. 1797-ben Ursz saját telkén lakó egyházi adó-
mentes, György másén lakó adómentes nemes Ákoson. Lászlót 
és Pált gyalogosoknak vették föl a Szamos-Udvarhely köz-
ségből 1805-ben összeírt adózó nemesek névsorába. László 
homagialis esküt is tett. 

V a r s á n y i nemes 1837-ben birtokos Pósán.3 

Varso lcz i . 1361-ben Varsuch Tamás íia, Miklós és Jakcs 
kezén (?) van Varsolcz birtok.4 

Varsolczi Ferencz (egr.) egyike azoknak, a kik 1546-ban 
megintették özv. Borzási Péterné Katalint bizonyos lecsméri 
közös földek megosztása tárgyában, melyekre az özvegy néhai 
férje telepített le jobbágyokat.5 A fenti Varsolczi, Krasznai 
Pándi Literátus Ferencz és másik Pandi Ferencz, mint fel-
peresek özv. Borzási Péterné Katalin és leányai: Ágnes, Anna, 
Klára, Dorottya, mint alperesek ellen 1547-ben6 pert folytattak 
e földek Járgyában, melyek 1549-ben hozott Ítélet szerint a 
jobbágyokkal együtt osztandók meg a felek közt." Ferencz 
(egr.) 1547-ben meginti,8 1549-ben megidézteti Nagyfalusi Lo-

1 Szgy. — 2 N a g y Iván, Pótlék-k. 363. 1. — 3 Hodor K. : Doboka 
523. lap. — 4 Wl. — 5 Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 2. n r 47. « U. o. Act. an. 
1547. fasc. 4. nr. 1. — U. o. Act. Bercs. fasc. 18. nr . 54. (prot. V. pag. 580). Ke-
let nélkül. — 7 U. o Act. an. 1549. fasc. 6. nr. 49. — 8 U. o. Act. an 1547. 
fasc. 2. nr . 25. 
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sonczi Bánfi Miklóst, ki nem tartja he azt a kötelezvényt, 
melyet a Lecsmér birtokba való beiktatáskor Varsolczinak 
adott.1 E Bánfit 1548-ban is megidéztetik Ferencz (egr.) és 
özv. Nagyfalusi L. Bánfi Gáspárné Anna, mert elfoglalt egy 
földet Nagyfalu határán a fenti özvegy allodiumának szom-
szédságában.2 Ugyanekkor Borzási Nagy Mátyást és nejét Ka-
talint is megidézteti a fenti Ferencz, mert leromboltatták a 
Ferencz lecsméri jobbágyának a kovácsműhelyét.3 1549-ben 
meghagyják, hogy Ferencz (Varsolczy) Kusalyi Jakcsi Mihály 
és más varsolezi nemesek érdekében járják meg Varsolcz 
határát,4 mely meg is történik, de Báthori András, Kristóf és 
István nevében ellentmond Bere János.5 Ferencz<! és Horváti 
Peres Gáspárné Anna ugyanez évben az országbíró elé idéz-
tetik a Borzásiakat, a kiknek atyjok Kémeri Mihálytól bizo-
nyos őket illető okiratokat vett át, a melyeket Varsolezi és 
társa most vissza akarnak szerezni. Az okiratok néhai Kémeri 
Miklósnak és utódainak a krasznavármegyei varsolezi bir-
tokba való beiktatására vonatkozó iktató levelek, és a kraszna-
vármegyei lecsméri, a középszolnoki zálnoki, csalánosi bir-
tokokban való jogaikat illető peres iratok, adomány-, osztály-, 
valló- és kiváltságlevelek voltak.7 Ferencz (Varsoczy) lecsméri 
jobbágyait 1553-ban egy kapu után adóztatták meg, Varsolczon 
az ő részén két szegényt és két új házat találtak. Warsolczv 
Ferenczné Fruzsina az alperesek között fordul elő, a mikor 
1550-ben megjárják a néhai Sámsoni Gergely és Mihály sám-
soni birtokrészét és átadják Bőnyei Mátyás felperesnek.8 

1 Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 3. nr. 12. — 2 U o. Act. an. 1548. fasc. 5. 
nr . 65. — 3 U. o. — 4 U. o. Metalium C. Kraszn nr 1. — 5 Gvf. kápt. lev. 
cent. nr. 25. (Orsz. Lt.) 

6 Leszármazása : Kémeri Miklós 
Anna 

— Nagy Imre 
Katalin 

— György deák 
Warsolczi Ferencz 

" Orsz. Lt. Kin. conv. lad 20. V. nr . 1. — Rányomot t pecséttel — 8 C. o. lad. 
26 B. nr. 54. 
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Varsoczi Istvánt az 1634 jún. 18-dikán Szatmárt tartott 
ev. ref. közzsinat Lecsmérre küldte papnak.1 Ez évi deez. 
6-dikán egy Varsóczi Istvánt ügyvédjéül vallott a fejedelem 
előtt Szécsi Sasi István." 

Varsolczi Márton és Mihály peéri nemesek 1781-ben ho-
magialis esküt tettek. 1790-ben Közép-Szolnok vármegye kö-
zönsége visszahelyezte előbbi adómentességükbe Varsoltzi 
István és Pál, peéri nemeseket, a kik, mint armalisták adó-
mentességben éltek és a kiknek atyját 1782 február 25-dikén 
ezen vármegye continua táblája armalista nemesnek Ítélte. 

1791-ben az itt említett István (Varsotzi) tett homagialis 
esküt Közép-Szolnokban. 

1797-ben Nagy-Paczalban és Peérban (köztük S. és I. Pál) 
kisebb birtokosként, vagy saját telkén lakó, egyházi immúnis 
nemesként fordúlnak elő Varsolcziak. 

Az 1805-diki összeírásban Varsoltzi József (21 éves; lo-
vas) és István (22 éves, adózó) nemesek említvék Peérból. Ho-
magiális esküt Varsotzi József és Pál, peéri nemesek tettek. 

V a s . 1450-ben Kávási Vas Mihály, Kávási Vas Pál tanús-
kodnak egy Tasnád-Szántón történt hatalmaskodás ügyében.3 

Thordai Vas Imre deák, mint Imrefi János ügyvédje sze-
repel ennek Rátóti Gyulafi István ellen 1583-ban folytatott 
perében 4 

1587 máj. 25-dikén Vas Pálné Szénássy Anna ellentmond, 
mikor Ippi Lászlót a krasznavármegyei Ipp, Szék, Néháza, 
Márka, Felső-Kaznacs falvak és Bucsum puszta birtokába 
akarják beiktatni.5 

Vass György 1593 márezius 28-dikán Báthori Zsigmond-
tól az egész Balázsházát nyeri,6 melyet 1000-ban czegei Vass 
Fereneztől, mint ellenfelétől, elvett Mihály vajda.7 Gróf Cze-
gei Vass Ádám 1774-ben Kraszna vármegye főispánja. 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 631. 1. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — » U. o. Bit. — 
4 GKG. A. fasc II. és XVII. — 5 Nagyv. Múz. Bit. — « Hodor K.: Doboka, 
550. lap. — 7 U. o. 
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Wass Imre gr. kamarás, a kormánynak valóságos belső 
titoknoka, 1829—1830. középszolnokvármegyei helytartó. Ta-
lán ő birtokos 1837-ben Alsó- és Felső-Kékes-Nyárlón (Wass 
gróf).1 Özvegy Yass grófné Szentgyörgyön birtokos ekkor.2 

Imre 1854-ben halt meg. Neje br. Jósika Róza.3 

Vas János, tasnádi lakos 1690-ben középszolnok-várme-
gyei hites assessor.4 

Szoboszlai (Szoboszlay) Vas István középszolnoki főjegyző 
1712-ben, 1714-ben (a jún. 28-dik és következő napjain Szi-
lágyfő-Keresztúron tartott tisztújításon választva), 1719-ben 
(az április 26-, 27- és 28-dik napjain tartott tisztújításon állá-
sában megmarasztalva) és 1719—1724.,5 azután 1732-ben al-
ispán. Közben 1713-ban őt és Kengyel Gábort követekül küld-
ték a medgyesi országgyűlésre, «holott egy részint kell agi-
táltatni a zilahi nemesség és cívisek között controversiában 
forgó dolgoknak». Útiköltség számukra 60 rh. frt volt, mely-
nek felét a vármegye, felét pedig a zilahi nemesség adta; 
1715. évi április 14-dikén Kengyel Gábor helyett őt küldik 
egy német forint diurnum mellett Zilahi Gergely társául a 
szebeni diétára. 1718 febr. 22-dikén ő és Guthi Dénes köve-
tek az erdélyi diétán. Költségül számukra 60 m. frtot rendeltek. 
Ez István, zilahi lakos 1718-ban Bagosi Kováts István, bagosi 
lakostól szántóföldeket, a Juhos-domb s Sarmás nevű szőlő-
hegyeken szőlőket, a Tyukól-utczán telket, a Tálas István há-
zát a Kandia-utczán vette vagy zálogosította.6 

István, az István, alispán íia, 1790 szept. 20-dikán kap 
nemesi bizonyítványt Közép-Szolnoktól.7 

Egy Vas István, középszolnoki assessor 1781-ben. 
Szoboszlai Vas Sándor 1741-ben szintén középszolnoki 

assessor. 

* Hodor K. : Doboka, 530—531. 1. — 2 U. o. 519. 1. — 3 Nagy Iván, XII. 
82. és 472. — 4 Szgy. — 5 Gencsi-lt nr. 960. — 6 Bagosi Károly családi levelei 
közt Zilahon. — ' V Test. 156. 1. 



Közép-Szolnok vármegye 1753 május 10-dikén Szobosz-
lai V. Sámuel, borsodvármegyei rudabányai, György, gö-
mörvármegyei aggtelki, 1757 június 21-dikén Sz. V. Mihály, 
biharvármegyei kabai lakosoknak ad nemesi bizonyít-
ványt.1 

Vas János de Szoboszló, érszentkirályi lakos, nemessé-
gét 1771 jan. 30-dikán igazolja Közép-Szolnok vármegye.2 Két-
ségkívül ez a Szoboszlai Vas János volt 1781-ben középszol-
noki assessor. 

Minden bizonynyal e család tagja az a Szoboszlai Mihály, 
a kit érszentkirályi saját telkén lakó, adómentes nemesek 
közt találtunk. (1797.) 

Szoboszlai Vas Gáspár 1781-ben homagialis esküt tett 
Közép-Szolnokban. 

Ugyanekkor Vas Mihály és György, kraszna-czégényi ne-
meseket meg Vas István és János, krasznamihályfalvi neme-
seket találjuk a homagialis esküt tevők névsorában. 

Vas Ferencz árvái, ifj. Mihály, nemes István, László róm. 
kath. harangozó, György, ifj. György és János szegények, 
másik György és István csizmadiák 1790-ben a somlvai adó-

xJ OxJ J 

zók névjegyzékében fordúlnak elő. Idősb Vas István, som-
lyai lakos 1792-ben azt kívánja igazolni, hogy a családja 
tagjai Doboka vármegyében nemesi szabadsággal élnek.3 Vas 
Ferencz, Mihály és Pap Vas János 1847—1848. somlyai pol-
gárok. 

1797-ben Vas-családok tagjai Ákoson, Ér-Szentkirályt 
(köztük Szoboszlai Vas Gáspár és János), Ivraszna-Czégény-
ben, Kraszna-Mihályfalván (köztük Szoboszlai Vas János) és 
Magyar-Csaholyban kisebb birtokosok, vagy saját telkükön 
lakó, egyházi adómentes nemesek; Nemes Vas Mihály kö-
vesdi urasági tiszttartó. 

1 V. Test. 30., 156., 233. 1. — 2 p £ Product. 40 I — 3 Orsz. Lt. nem. 
invest. Kraszna. 
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Vas István 1801-ben krasznavármegyei assessor. 
Az 1805-diki összeírásban a Vas és Vass nevűekből a 

következők említvék: István és Sámuel, ákosi, György és 
János, krasznaczégényi és Sámuel, krasznamihályfalvi adó-
mentes, továbbá Mihály (50 éves), magyarcsaholyi (gyalogo-
sok), Szoboszlai V. Gáspár, Mihály és Pál, érszentkirályi 
adómentes nemesek (lovasok). Ezek. István kivételével, homa-
giális esküt is tettek. 

Vas Sámuel 1827-ben krasznavármegyei sebész és ideig-
lenes vármegyei orvos. — Egy Sámuel 1837—1838. borzási, 
1838-ban (Vass Sámuel) hadadnádasdi evang. reform, pap 
(meghalt Nádasdon). 

Vass Lajos 1875-től rátoni evang. reform, pap. 
Vasal i . Vasallyai Literátus Gábor 1575-ben a maga és 

Rápolti Szerafin leánya, Erzsébet személyében tiltakozik azon 
egyezség ellen, melyet a fenti Szerafin meg Chegedy András 
és neje, Rápolti Anna a krasznavármegyei ilosvai, lompérti, 
hosszúmezői, a középszolnoki majádi, szoldobágyi, derzsidai 
részbirtokok, Babuktelke prsedium és más, szatmár- meg sza-
bolcsvármegyei részbirtokokra nézve akarnak kötni.3 1576-
ban is a fenti Erzsébet megbízottja. (Vasalyai Literátus 
Gábor)4 

Nemes Vassaly Katalin, előbb Nagy György, most Ha-
rangi Péter özvegye, mint Vassaly Pál leánya 1647-ben tilta-
kozik testvére, János ellen, a ki nejére, Dancs Annára íratta 
át a középszolnoki szentmihályfalvi, újnémeti, ákosi, szakácsii, 
szarvadi, balázsházi, szunai, kávási, csögi és más, szatmár-
vármegyei részbirtokokat.5 Vasalay János 1650-ben egy szer-
ződést ököritói és nagyderzsidai jobbágy telkek elcserélése 
tárgyában írt alá.(i E (Vasali) János, rápolti lakos 1669-ben Szat-
márt kelt levele szerint egy Köles Mihály nevű érszentkirályi 

1 Lelesz, Signat. Lib. 5. folio 24. — 2 U. o. folio 94 — 3 Lelesz, Signat. 
Lib. 28. folio 18. — 4 Gencsi-lt. nr. 1651. 
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jobbágyát Perecseni Nagy Andrásnak s felesége Némethi Klá-
rának adta zálogba.1 

V a s v á r i János 1666 előtt Magyarkeezelen evang. reform, 
pap. (IIt halt meg.) 

Vatai. Vathay Tamásnak egy ákosi jobbágyát, mint 
szomszédot idézték meg, a mikor Báthori Zs. fejedelem 1588 
máj. 18-diki parancsára be akarták iktatni Fajdasi Horvát Gá-
bort és nejét, Zetheni Németi Zsófiát Peér, Ete, Szeődemeter, 
Csány és Szopor birtokokba.2 

Wattai Sámuel 1825—1837. középszolnoki assessor, 1831-
ben (Vatai Sámuel) ügyész (fiscalis). 

Vatai Mihály 1847 1848. somlyai polgár. 
Vácz i . Balázs mestert, váradi kanonokot, megidézi 1473-

ban Almosdi Csire Tamás, mert köteles ennek visszaadni a 
középszolnoki Paezal birtokot/5 

Váezi Péter és Zilahi János 1643-ban zilahi evang. reform, 
papok. A dézmát kétfelé osztották s az iskolamesternek asz-
talt adni Váczi Péter tartozott. 

Váczi Pál 1673-ban somlyóújlaki evangélikus reformá-
tus pap.4 

Váczi Ferencz 1781-ben zilahi alszeg-utczai gazda. 
V á d o n János, tasnádi nemest Közép-Szolnok vármegye 

1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 
Vájsz Salamon, szakácsii árendátort fölvették a hadi 

segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek 
névsorába. 

Válaszút i . Az 1604 febr. 23-dikán Csengeren tartott — o 

evang. reform, közzsinaton Valazuti Pált Zilahra küldték ki 
papnak.5 

Vályi . Vállyi Zsigmond 1804-ben krasznavármegyei as-
sessor. 1806-ban (Vállv Zsigmondnak) Ippon két adómentes 

1 Szgy. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr . 15. — 3 Lelesz, C. 174. f. 
an 1473. nr. 2. — 4 Tört. Tár, 1898. évf. 648. 1. — 5 U. o. 624 1. 

Dr. PETRI MÓK : Szilágy vármegye monographiája. VI. 4O 
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lakótelke, hat lakott és kilenczedfél puszta antiqua meg 
nyolcz lakott és egy puszta nova, Márkaszéken két lakott és 
harmadfél puszta antiqua meg tizenkét lakott és hat puszta 
nova, Alsó-Kaznacson két lakott antiqua és egy lakott nova, 
Kémeren két lakott antiqua és egy puszta nova, Felső-Kaz-
nacson egy lakott antiqua, Cseresén egy lakott nova jobbágy-
telke volt. 1810 1811. (Vályi Zsigmond) országgyűlési követ. 
1712-ben (Vályi P. Zsigmond) krasznavármegyei kir. pénz-
táros. Vályi Zsigmond és neje Fogarasi Czáró Borbála az 
ippi evang. reform, egyháznak egy kókuszdióhéjból való 
poharat adtak. 

Egy (Válvi) Zsigmond 1801-ben krasznavármegvei tisz-o ^ ./ o o . , 

teletbeli aljegyző. 
Wályi Károly 1826-ban krasznavármegyei tiszteletbeli 

aljegyző, 1831-ben (Vályi Károly) táblabíró, 1861-ben tisztelet-
beli fő pénz táros. 

Válly Árpád 1887—1892. szilágyvármegyei országgyűlési 
képviselő a szilágysomlyói kerületből. 

V á n c s a . Vándsa Mihály 1778 1792. perecseni, 1792 
1801. (Wándsa Mihály) varsolczi, 1801—1818. somlyóújlaki 
evang. reform, pap; utóbbi helyen halt meg 1818-ban. 
Váncza István 1802-ben somlyai elüljáró. 

Vantsa György előfordul a hadisegedelemhez való hozzá-
járulásra 1797-ben összeírt ákosi kisebb birtokosok között. 

Váradi . Váradi Anna 1516-ban Drágfi János neje.1 

Váradi Zsigmond kispaczali nemes 1645-ben zálogba 
veszi Balogh Mihálytól és nejétől, Balásházi Annától, ezek 
kispaczali házát kerttel, erdővel stb. és két szőlővel.2 1652-
ben (Váradi Zsigmond, kispaczali lakos) két házjobbágyot 
ad feleségének Ladmóczi Horváth Annának.3 1694 előtt (Kis-
paczali Váradi Zsigmond) egy kispaczali részt Szemeréné Hor-
váth Annának kötött le bizonyos összegig.4 Váradi Zsigmondné 

1 Nemz. Múz. Becski-lt. — 2 Szgy. — 3 U. o. — 4 U. o. 
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Ladmóczi Horváth Annának újnémeti elszökött jobbágya 1047 
június 22-dikén újra hűséget fogad neki.1 

Váradi Gábor kispaczali lakos előtt 1653 ápr. 24-dikén 
egy dengelegi jobbágy fogad hűséget2 

Váradi András 1639-ben nemes személy.3 

Egy Váradi szolgája 1721 előtt megölte Kapi György, 
középszolnoki főispán szolgáját. A gonosztevőt fejvesztésre 
ítélték és a főispán a kispaczali határon akarta az ítéletet 
végrehajtani, de Váradi kivont karddal gátolta azt meg.4 

Váradi Péter, mint királyi előttemező szerepel 1699 jún. 
1-sején ilosvai szőlő,5 1710 nov. 4-dikén egy szakácsii telek 
elzálogosításánál.7 1720-ban krasznavármegyei hites assessor.(! 

Lehet, hogy ő 1741-ben krasznavármegyei nemes személy. 
1742 decz. 10-dikán ismét egy ilosvai telek elzálogosításánál 
szerepel, mint királyi előttemező.8 

Váradi Mihály és neje Tasnádi Kata 1669-ben a szilágy-, 
főkeresztúri evang. reform, egyháznak egy aranyozott ezüst-
poharat, Váradi Mihály 1671-ben két abroszt adott. Váradi 
Mihály tasnádi nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-ben 
lovas zsoldos állítására írta ki. 

Váradi Zsigmond 1730-ban, mint Fejér Panda férje van 
említve.9 1739 jún. 19-dikén aláírta Gencsi István és György 
ilosvai telkekre vonatkozó osztálylevelét.10 

Váradi György és Veres János 1734 nov. 28-dikán visz-
szabocsátják egy ilosvai telek felét Gencsi Istvánnak és 
Györgynek.11 

Váradi B. Sámuel 1741-ben krasznavármegyei assessor. 
Ez évben Váradi István és György de F'elfalu, továbbá Váradi 
János Menyőből, 1781-ben Váradi József de Oláh-Apahida 
tettek homagiális esküt Közép-Szolnokban. 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 U. o. más . — 3 GKG. — 4 U. o. A. fasc. VII. — 
5 Gencsi-lt. nr. 402. — G U. o. nr. 1674. — 7 U. o n r . 219. — 8 U. o. n r 163. — 
0 U. o . n r 771. — 10 U. o. nr. 127. és nr . 92. — 11 U. o. nr . 575. 

4 5 * 
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Váradi János 1755 után (?) rátoni evang. reform, pap, 
eklezsia nélkül halt meg. Egy János 1757-ben, mint zilahi 
biró és szenátor van említve. 

Váradi Lászlóval a somlyai adózók 1790-diki lajstromá-
ban találkozunk. 

Váradi István, krasznamihályfalvi más telkén lakó adó-
mentes nemes előfordúl az 1797-diki s 1805-diki összeírások-
ban, utóbb mint gyalogos. 1806-ban más három társával 
együtt fél adózó lakótelke van Ilosván. Kraszna vármegye 
ekkor is gyalogosnak írta ki, de nincs neki sem köntöse, sem 
fegyvere. 

Várady Gábor 1890 1901. szilágyvármegyei országgyű-
lési képviselő (zilahi kerület). 

Váradi kápta lan . Gara Miklós nádornak 1338-ban 
kiadott határjárási levele szerint a váradi káptalan birtokai: 
Kárásztelek és Adorjántelek meg Kopasz Dezsőnek s fiainak, 
Doos Lászlónak, Györgynek, Jánosnak és Miklósnak birtoka 
közt biztos határok vannak s a régieket megújították.1 

Váradi püspök . Dénes, váradi püspök, egyike azok-
nak. a kiknek Adi György deák eladja adi és mocsolyai rész-
birtokait, a mit 1430-ban Zsigmond király jóváhagy.2 

1454-ben János váradi püspök, Peterd János, Radványi 
Tamás, Dengelegi Bernát és Bályoki Szilveszter elfoglalták 
Bánfi János, György, András, Mihály és Katalin, Bánfi Ist-
vánné Margit, Ghahol János és Kusalyi Jakcsi László fiai: 
András és Péter krasznavármegyei Zovány, Kraszna, Goroszló 
és Balla birtokait, a miért őket ötezer forint birsággal bün-
tették. László magyar király meghagyja a megyei bíráknak, 
hogy ez ügyben nyomozást tartsanak s rendeljék elébe a 
püspököt társaival együtt.3 

1 Kémeri Miklósnak s testvére Tamás fiainak 1432-ben kiadott á t i ra tban 
Hl. fasc. V. nr. 2. — 2 Orsz. Lt. Km. conv. NRA. fasc. E. nr . 32. (34. fiók, ké-
söbbkor i m a g y a r másolat.) — 3 Bl. fasc. KK. nr. 16. 
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Mátyás király 1458-ban intézkedik, hogy Vitéz János vá-
radi püspöknek azok a krasznamegyei részjószágai, melyeket 
fogsága alatt a Losoncziak elfoglaltak, visszaadassanak.1 Vitéz 
János váradi püspök: Kraszna, Goroszló, Barla és Baksa hely-
ségekben vásárolt részeket. 1484-ben birtokos volt a püspök-
ség Almáson és Sírmezőn is, valószínűleg Bályoki réven.2 

Ekkor tájt vagy hat falut bírt Kraszna vármegyében a bihari 
határ mentén. 

A váradi püspök egyike azoknak, a kik ellentmondanak, 
mikor a leleszi konvent Ferdinánd királynak 1544 január 
29-dikén kelt beiktató parancsára a János király megerősí-
tette oklevél alapján Drágfi Gáspárt és Andrást be akarja 
iktatni a peéri, etei, szeődemeteri, usztatói, hadadi, horváti, 
széplaki, csányi, vicsai meg mindkét szopori részjószágokba 
és a kiket ezért a konvent megidézett/5 

György váradi püspök zilahi Lsztje, Orbai Miklós vette 
át 1548-ban learatás végett özv. Borzási Györgyné Borbálától 
és fiától, Miklóstól ama várteleki szántóföldet, a melyet ezek 
Haraklányi Miklóstól foglaltak el.4 

A váradi püspök czigányii jobbágyai 1553-ban tizenöt 
kapu után fizettek adót.5 

Várai . Varai Miklós 1781-ben zilahi, kraszna-utczai 
lakos. 

Váraljai . Vám lljai, Vára Ujai. Márton 1699-ben ilosvai, 
1709—1713. bagosi, 1713-ban perecseni evang. reform, pap. 
Talán ő szerepel, mint királyi előttemező 1722 jún. 25-dikén 
a Gencsiek cseréjéről szóló két oklevél átadásánál.6 

Várdai . Kisoárdai. 1466-ban (Ér-) Kőrös részeit bírják.7 

Kis Vardai Mihályné Erzsébet, Valkai Miklósné Petro-
nella. Somlyói Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és István 

1 Gr. Teleki József : Hunyadiak kora Magyarországon III. k. 95. lap. — 
2 Csánki, I. k 590. — :i Az i té lőmesternek 1584-ben Gvulaffi László fiai számára 
kiadott á t i ra tában. GKG. C. fase. XII. — 4 Orsz. Lt. Km conv lad 26. H 
n r 7. — 5 Dical — <! Gencsi-lt. nr. 239. — ~ Csánki, I. 577. 
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meg Sarmasági András 1549-ben megosztozkodnak a kraszna-
vármegyei somlyói, perecseni, hídvégi, sutakújlaki, győrtelki, 
gyulakutai, csehii, endrefalvi, kerestelki, badacsoni, szorosi. 
maiadéi meg más, szabolcs- és szatmárvármegyei javakon.1 

Warday Ambrus özvegyének rézaljai és zovánvi jobbágyai 
1553-ban négy-négy kapu után fizettek adót.2 

Ugyanez évben L. Bánfi István kötelezi magát, hogy 
Valkóvár birtokot és összes tartozékait átadja Serédi István-
nak és nejének Várday Klárának és örököseiknek stb.-nek* 
Yárday Klára mint özv. Nagyfalusi Serédy Istvánné kér tanú-
vallatást 1559-ben arra vonatkozólag, hogy a Bodon és Csig-
len nevű erdők Kucsóhoz vagy Paptelkéhez tartoznak-e.4 

Kllene Valkai Miklósné Csiie Petronella 1568-ban kereset-
levelet adott be anyai nagyapja birtokaiért Kraszna vármegyé-
hez.* Az özvegy, mint alperes ellenében 1573-ban Báthori 
István, erdélyi vajda privilegiális levelet adott L. Bánfi Pálnak 
Yalkó várára és Nagyfal ura vonatkozólag (! s e Bánfit szintén 
Klára alperes ellenében be is iktatták Yalkó várába és tar-
tozékaiba, melyeknek határát megjárták s kimérték.7 Aztán 
egyike (Nemes Yarday Klára) volt azoknak, a kik 1574-ben 
tiltakoztak Báthori István ellen a krasznavármegyei Yalkóvára 
uradalom és vár elidegenítéseért.8 ir)74-ben Klárának (Serédi 
István özvegyének) Farkas János írt levelet.9 

Yárdai András és István, lelei saját telkükön lakó adózó 
nemeseket fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 
1797-ben összeírt személyek névsorába. 1805-ben András. 
István és Sándor fordulnak elő a nemesi fölkelésre összeírt 
lelei adózó nemesek között. 

Vári. Az 1637 június 14-diki debreczeni evang. reform, 
közzsinat Vári András akadémikust Tasnádra,1" az 1652 jún. 

1 Lelesz. Act. an. 1549. fasc 4. nr. 37. — 2 Dical. — 3 Bl. fasc. N. nr. 8. 
4 Nagyv. Múz. Bit. — 5 Bl. fasc. M. nr 20. — K U. o G nr. 5. — " U. o. 
n r 6. — » Lelesz, C. Kraszna Prot. 20. folio 190. — ,J Bl fasc. BB. nr 30 
10 Tört. Tár, 1898. évf. 633. 1. 
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2-diki váradi közzsinat pedig Vari István akadémikust Ké-
nierre küldte papnak.1 Talán ez utóbbi az a Vári István, 
ki Vérvölgyön volt pap (szolgálati ideje ismeretlen). Vári 
János 1726-ban ippi, 1755-ben nagymoni evang. reform, pap 
volt; Ardóban halt meg. 

Vári János, völcsöki evang. reform, «oskolamester» elő-
fordul az 1797-diki összeírásban. 

Egy Várv János, érszentkirályi nemes 1805-ben homa-
giális esküt tett. 

V á r k o n y i . Mihály, János, Pál 1797-ben peéri más tel-
kén lakó adózó nemesek. 1805-ben Pál (48 éves), Sándor (23 
éves) és András (26 éves) adózó nemesek fordulnak elő Peér-
ből a fegyverfoghatók névsorában. Pálról megjegyezték, hogy 
«alkalmatlan» a fegyverszolgálatra. 

Várkonyi István 1820—1823. érszodorói, 1823—1841 ér 
mindszenti evang. reform, pap. 

V á r k ö z i István 1802 1804. érkőrösi evangelikus refor 
mátus pap. 

Vásárhe ly i . Vasarheli Gerew, egykori aranyosi kapi-
tány fia, Gerew egyike ama szomszédoknak, a kik, mint 
tanúk, 1388-ban bizonyítják, hogy négy birtok (Mutos, Szél-
szeg, Goroszló és Turbucza) Aranyos várához tartozik.2 

1471-ben Közép-Szolnokban Vásárhellyi Miklós de K.-Vá-
isárhelly, Vásárhellyi Mihály, zilahi civis, 1781-ben Vásárhely 
János Zilahról s végül Vásárhellyi Ferencz és Péter, ákosi 
nemesek tettek homagiális esküt. 

Id. .és ifj. Vásárhelyi Mihály 1780-ban zilahi választó 
polgárok, 1781-ben (Mihály és ifj. Mihály) kraszna-utczai 
lakosok. Egy Mihály 1811-ben itteni szenátor, 1812—1821. 
esküdt. Vásárhellyi János 1795-ben Zilah város esküdt sze-
nátora.3 Vásárhelyi Sándor 1815—1820. esküdt. 

Vásárhelyi Ádám és Mihály 1790-ben somlyai adózók. 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 637 1. — 2 Wl. — 3 Szgy. 
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1797-ben a család pár tagja Ákoson saját telkén lakó 
adómentes nemes. 

Az 1805-diki összeírásban (Vásárhelyi vagy Vásárhellyi) 
István, Pál, id. és ifj. Péter, ákosi, továbbá István, menyői 
fegyverfogható adómentes nemesek említvék, az ákosiak ho-
magiális esküt is tettek. 

Vásárhelyi József 1806 1811. középszolnoki sebész (Zsi-
bón lakott). — Sámuel 1837-ben vármegyei esküdt. 

Evang. reform, papok: Vásárhelyi István 1671-ben Panit-
ban, talán ugyanő (Vásárhelyi István, domesztikus) 1673-ban 
Ippon (az ez évi szept. 30-dikán Diószegen tartott közzsinat-
tól küldve1). — György 1713—1714. Kusalvban, 1733-ban 
Perecsenben, 1743—1745. Bagoson; Újlakra ment. Neki, mint 
kusalvi reform, lelkésznek és Szi láéi István, kusalvi esküdt-

%J Ui/ ~ %J 

nek III. Károly adatta ki 1714-ben a középszolnokvármegyei 
Kusalyra vonatkozó összes leveleket megerősített átírásban.2 

Egy — kétségkívül másik — György 1833—1845 somlyóúj-
laki, József 1787 után érszentkirályi, 1798—1802. és 1806—1809. 
krasznaczégényi evan«'. reform. o j o 

Védi. Vedy Literátus István (egr.) egyike azoknak, a kik 
1578-ban megveszik Kozsályi Kún Domokos leányaitól meg 
Rozsálvi Kún Lászlótól és Istvántól a középszolnoki szent-
királyi és orbói részbirtokokat meg más vármegyebeli bir-
tokokat.3 Bizonyára Vidi. 

Vele Zaharia előfordúl a nemesi fölkelésben való rész-
vételre 1805-ben összeírt illésfalvi szabadosok között. 

V e n d i . Zilahi Veendi Pál 1728—1739. bagosi. majd 
kémeri, 1749—1754. ismét bagosi evang. reform, pap; Sám-
sonba távozott. 

Venter István, vérvölgyi nemest Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Venter Gábor, más telkén lakó, ákosi adózó nemest föl-

1 Tört. Tár. 1898. évf. 648. 1. — 2 Szgy. — :í Lelesz, Act. an 1578. nr. 26. 
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vették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben 
összeírt személyek névsorába. 

Verbőcz i . Werbőczi István birtokszerzeményei közt a 
krasznavármegyei Bagos és Hosszúaszó falukat találjuk.1 

V e r d a s Jeremiás (Irimi) és János (Vonutz), récsei adózó 
nemeseket 1808-ban gyalogosoknak írta ki Kraszna vár-
megye. Előbbi Ladányi Sámuel zsellére, utóbbi Sófalvi Ádám 
«embere». Nincs nekik sem köntösük, sem fegyverök. 

V e r d e s Tivadart (Tógyer, 28 éves) gyalogosnak vették 
föl a balázsházi fegyverfogható nemesek 1805-diki névsorába. 
Homagiális esküt is tetl. 

Verebé ly i . Verebei. Verebély. Verebélyi Péter (egr.) egyike 
azoknak, a kik 1578-ban megveszik Bozsályi Kún Domokos 
leányaitól meg Bozsályi Kún Lászlótól és Istvántól a közép-
szolnoki szentkirályi és orbói részbirtokokat.2 

Verebéllyi György, ákosi nemest Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

1781-ben Imre (Verebélyi) tett homagiális esküt Közép-
Szolnokban. 

1797-ben István (Verebei) Ákoson kisebb birtokos, Imre 
ákosi, János tasnádi saját telkén lakó egyházi adómentes neme-
sek. Imre fia az az István (Verebelyi), a kit 1805-ben lovasnak 
vettek föl az ákosi fegyverfogható adómentes nemesek közé. 
Homagiális esküt is tett. 1808-ban egy antiqua jobbágytelket 
Ilosván kétségkívül ő (Verebei István) bírt, a kiről megjegyez-
ték, hogy «középszolnokvármegyei». Fiai: Lajos, Gáspár (1841-
ben középszolnokmegyei esküdt), Elek, József és László. Gáspár 
fiai: Zsigmond, Gábor és Ignácz. Ignácz 1870—1871. kraszna-
vármegyei esküdt, 1871-ben tiszteletbeli szolgabíró, 1872-ben 
Zilahon kir. aljárásbíró, 1874-ben Szilágy-Somlyón kir. al-

1 F r aknó i V.: Werbőczi István Életrajza, 362. lap. A Werbőcz i Is tván 
bi r tokainak térképén e két helység mellett Dotnoszló is föl van tüntetve, de 
h ibásan, mer t ez a Dotnoszló kétségkívül Bihart illeti. L. u. o. 356. 1. — - Lelesz, 
Act. an. 1578. nr. 26 
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ügyész, 1884-től a pestvidéki kir. törvényszéknél bíró, 1896-
tól kir. ítélőtáblai bíró czímmel és jelleggel. 

Veres . Ákos, Ákosi (Árkosi). Veres István utódai és 
Palóczy György, nagydobai lakosok 1676 május 18-dikán 
három ákosi jobbágyot zálogosítottak el.1 Királydaróczi Veres 
János és Árkosi Veres István 1748-ban több más rokonukkal 
együtt folyamodtak Mária Teréziához a birtokaikra vonat-
kozó összes oklevelek kiadása végett, hogy jogaikat azokkal 
a középszolnokvármegyei Ákoson, Szakácsiban és Ujnémeten 
levő részjószágaikban biztosíthassák.2 

Veress István és Mihály de Ákos 1741-ben, id. és ifj. 
Zsigmond, ákosi nemesek, 1781-ben homagiális esküt tettek. 

Árkosi Veres Ferencz, néhai Árkosi Zsigmond fia, Veres 
Krisztina, néhai Veres Zsigmond leánya, továbbá Érszent-
királyi Veres Mihály és János 1786-ban Közép-Szolnok vár-
megyében, Ákoson birtokosok.3 

Badacson. 1808-ban ide való Veres Papokkal találkozunk.4 

Borzdsi. Boziasi Veres Gál egyike azoknak, a kik elfog-
lalták Losonczi Bán fiainak : Lászlónak, Jánosnak, Györgynek 
Csaholyi Jánosnak, Istvánnak, Miklósnak, Daróczi Bereczk-
nek és Kémeri Jánosnak egy kémeri házát és a kik ellen 
ezért 1465-ben vizsgálatot tartottak.5 

Bőnye. Veres János leánya, Klára azok között volt, a 
kiket 1480 ápr. 8(?)-dika előtt Bőnyei Tamás, László és János 
bepereltek egy bőnyei birtokrészre vonatkozó iratokért." 

Bürgezd. Veres Benedek és Veres Ferencz 1519-ben Bür-
gezden birtokosok a Csizérek és Bilgezd\rek közvetlen szom-
szédságában." Ferencz, mint szomszédos birtokos volt jelen, 
a mikor a Kisdobai Szabó Tamás fiainak átadták a Bürgez-
den levő részjószágot.8 

1 Nagyv. Múz. Bit. — 2 Szgy. — L. még Királydaróczi. — :J L. még Er 
szentkirályi s az 1797, 1805. és 1808-diki összeirásokat . — 4 L a lább az 1808-diki 
összeírás adatait 5 Lelesz, L 45. f. anni 1465. nr. 36. — 6 Dl. 36.395 Km 
Prot . I. p. 8. nr. 1 — " A bürgezd i evang. reform, egyház lt. 8 U. o. 
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Derzsida. L. Sarmasági. 
Deésházi. Deésházi Veres Györgyöt 1424-ben a Kusalyi 

Jakcs fiai: István és György s e György íiai: .lános, László, 
Mihály és az említett Jakcs István íia, Mihály Garai Miklós 
nádor elé idézik, mert ez birtokba iktatásuk alkalmával a 
középszolnokvármegyei Deésháza birtok átadása ellen til-
takozott.1 

Ér-Kávás. Az 1805-diki nemesi összeírásban találkozunk 
ide való ily nevű családdal.2 

Ér-Szentkirály. Érszentkirályi Veres János, mint királyi 
előttemező szerepelt 1717 ápr. 10-dikén itteni és újnémeti telkek 
elzálogosításánál.3 Talán ő 1714-ben a külső félben kommisszá-
rius, 1730-ban középszolnoki esküdt assessor.4 Mint Ákosnál 
érintettük, Érszentkirályi Veres Mihály és János, néhai Veres 
Mihály íiai 1780-ban birtokosok a középszolnoki Ákoson.0 

Ér-Szodoró. 1547-ben Szodorói (Zodoroi) Veres Jánost 
megidézték özv. Sarolyáni Márton Tamásné Juliánná és Nagy 
Albert özvegye, előbb Tyúkodi Császár Bálintné, Erzsébet egy 
szodorói puszta jobbágytelek elfoglalásáért.6 

(lirókuta. L. Sarmasági. 
Gyökeresi. Gyeukeresi Veres Miklós egyike vala azoknak, 

a kik, mint szomszédok, jelen voltak 1579-ben, a mikor be 
akarták iktatni Bátóti Gyulaíi Lászlót a középszolnoki Köőd, 
Kelencze birtokokba és Aranyosmező, másként Aranyos-vára 
praediumba.7 

Halasi. Halasi Veres Gábor 1804—1819. középszolnoki 
assessor (1819-ben árvaszéki bíró), 1844-ben középszolnokvár-
megyei esküdt. — Halasi Veres József 1830—1831. közép-
szolnoki assessor, 1837-ben helyettes szolgabíró, 1840-ben 
ülnök.8 L. még Halasi.9 

1 Szgy. — 2 L. alább. — :t Gencsi-lt. nr 1343 — 4 Szgy. — 5 L. még az 
1797. és 1805-diki nemesi összeirásokat . — 6 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. 
nr . 56. — L. még az 1805-diki összeírást. — 7 GKG. — 8 Nagy Iván, XII. 475. — 
0 L. e m ű V. k. 572. 1. 
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llosva. 1707-ben Veres Andrást Gencsi György és neje, 
Dobai Erzsébet egy ilosvai telek kibocsátására idézik meg.' 
1731 márezius 7-dikén pedig nyomozzák Gencsi István és 
György érdekében, hogy Veres András mily jogon és czímen 
bír telkeket Ilosván és Lompérton.2 Veres János, krasznavár-
megyei (?) táblabíró 1733 ápr. 26-dikán aláírt egy egyezséget 
ilosvai és lompérti jobbágytelek tárgyában.3 1734 november 
28-dikán ö és Váradi György7 visszabocsátják egy ilosvai telek 
felét az imént említett Gencsi Istvánnak és Györgynek.4 

Ipp. Ippi Veres Miklós 1848 előtt krasznavármegyei adó-
író biztos.5 

Kalóztelki. Weres Domokos de Kalozthelek 1481-ben 
tanúskodik Bihar vármegye két kiküldött szolgabírája előtt, 
hogy a nagyfalusi vásárról hazatérő debreczeni kereskedőket 
Kalóztelek (Kárásztelek) és Kémer között senki más nem 
rabolhatta ki, mint a nemes Somlyai Báthoriak jobbágyai és 
szolgái.6 

Keresztúri. A Keresztúri Veres-család már 1447-ben em-
lítve van." Keresztúri Veres Mihály, Keresztúri Márton, Keresz-
túri Nagy Antal. Keresztúri Tamás, Keresztúri Barta Pál, 
Keresztúri Mihály meg Keresztúri Kelemen és István 1448 
aug. 11-dikén egymást kölcsönösen ügyvédjeiknek vallják, 
továbbá: Deésházi Sebestyént. Nagydobai Csízér Fülöpöt, 
Nagydobai Mocsi Istvánt, Lelei Nagy Bálintot, Madai Tamást 
és Keresztúri Mihályt.8 

Kémer. L. Boíjzásinál és az 1806-diki összeírásban. 
Királydaróczi. Id. Veress János de Királydarócz 1741-ben. 

id. és ifj. János 1781-ben középszolnoki assessorok. Király-
Daróczi Veres János — mint Ákosnál érintettük 1748-ban 
több más rokonával együtt folyamodott Mária Teréziához a 
birtokaikra vonatkozó összes oklevelek kiadása végett, hogy 

1 Gencsi-lt. nr. 773. — - U. o nr 108. — 3 U. o. nr. 159. — 4 ü . o. 
nr. 575. — 5 Nagy Iván, XII 475. — L. még az 1806-diki összeírást — 0 1)1. 
29537. — " Csánki, I 577. s Dl. Km. Prot . C. min. pag 38. nr . 3. 
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V. 

jogaikai azokkal a középszolnokvármegyei Ákoson, Szakácsi-
ban és Újnémeten levő részjószágaikban biztosíthassák.1 Király-
daróczi Veres András a XVIII-dik század közepe táján közép-
szolnokvármegyei kommisszárius (Vitéz Andor mellett; tasnádi 
járás); talán ő 1741-ben középszolnoki assessor. 

Kis-Doba, Kisdobai. A Kisdobai Weerees-család 1471-ben 
szerepelt.2 Weerees János azok között van, a kik ez évi ápr. 
18-dikán Kis-Doba birtokrészei, bizonyos gyümölcsös és az 
ezekről szóló oklevelek tárgyában kiegyeztek Török István-
nal. Albertfi Péterrel, Deésházi Mártonnal, néhai Kisdobai 
László fiával, Domonkossal, Kisdobai Imre fiának, Jánosnak 
fiaival: Mátéval, Lukácscsal és Balázszsal, Deésházi István-
nal, Deésházi Balázs fiával, Benedekkel meg Kisdobai László 
íiával, Balázszsal.3 

Korond. L. Sarmasági. 
Kövesd. E birtok egy negyedébe is be akarták iktatni 

1487-ben a Mayádi László fiait, a mi ellen tiltakozott Sarmasági 
Weres László.4 Sámsoni Veress István 1687 körül jelen volt, 
mikor itt a Gyerőmonostori báró Kemények elfoglalják a 
Sarmasági-féle középszolnokvármegyei birtokokat." 

Kraszna. 1808-ban találkozunk ide való ily nevű csa-
láddal.6 

Kraszna-Mihálij falva. Veres Mihály örökösei tanúskodtak 
1689 jan. 3-dikán két krasznamihályfalvi jobbágy ügyében 
tartott tanúvallatásnál."7 1790-ben Közép-Szolnok vármegye 
közönsége visszahelyezte előbbi adómentességébe Veres Ist-
ván krasznamihályfalvi nemest, a kit, bár adómentes nemes 
volt, mégis minden elitélés nélkül megadóztatott volt Osvát 
István biztos.s 

Kacsó. Veres Zsigmondot 1749 máj. 2-dikán a kucsói jó-

1 Szgy — 2 Csánki, I. 577. — Dl. 36.393. Km. Prot . F . min. pag 82. 
nr. 2. — 4 Szgj ' . — L. Sarmasági. — 5 L. Sámsoni. — fi L. az összeírást . 
7 Nagyv. Múz. Bit. — s L. még az 1797. és 1805-diki összeírásokat . 
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szág elzálogosított részeinek ki nem bocsátásáért megidéztette 
Genesi György.1 ki pert is folytatott ellene, de e perl 1758 
máj. 2-dikán megszünteti.2 

Lecsmér. 1806-ban van szó itt ily nevű családról.3 

Lele. Veress János, lelei nemest Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Lompái. Veres Mihály 1074 jún. 9-dikén zálogba vett 
húsz forinton Boér Fereneztől egy lompérti puszta telket.4 

1098 júl. 16-dikán kétségkívül a már Ilosvánál említett Veres 
András elzálogosít egy lompérti telket Nánási Istvánnak és 
nejének, Genesi Annának.5 Andrással Ilosván 1707-ben és 1731-
ben is találkoztunk,6 valamint Jánossal 1733-ban és 1734-ben.7 

Márkaszék. 1806-ban van szó itt ily nevű családról.8 

Mocsolya, Mocsolyai. A Mocsolyai Veres-családdal már 
1470 körül találkozunk.9 1547-ben, mint szomszédokat, meg-
idézték Mocholvai Weres Andrást, Ambrust és Pétert, a mikor 
beiktatták Paladinics Jánost Yicsa birtokba.10 1549-ben Weres 
Ambrus, mocsolyai egytelkes nemes 25 dénárnvi adót fizetett.11 

Veres Gábor és Lőrincz nemesek (de Motsolya), 1550-ben, a 
mikor a néhai Deésházi Kelemen középszolnokvármegyei 
birtokrészeit osztották fel örökösei között, mint szomszédos 
birtokosok jelen voltak Oköritón a határkijelölésnél.12 András 
(Mocholvai? Weres) azok között van, a kiket ugyanezen évben, 
mint szomszédokat Sámson birtokba hívtak, a mely alkalom-
mal megjárták a néhai Sámsoni Gergely és Mihály itteni bir-
tokrészét és átadták Bőnyei Mátyás felperesnek.13 

Mocsolyai Veres Ferencz, sámsoni lakos 1658—1696. 
középszolnoki hites szolgabíró.14 1689-ben (Mocsolai Veres 

1 Gencsi-lt nr . 296. — 2 U. o. nr . 317. —*;í L. az össze írást. — 4 Gen-
csi-lt n r 1720 — 5 U. o. nr. 1627. — (i U. o n r 108 — 7 U. o. nr. 159. és 
nr. 575 — L. m é g az 1808-diki összeírást . — 8 L. az összeírást . — 9 Csánki, 
I. 577 1. — 10 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. V. nr. 3. — 11 Dical — 1 2 Szgy. — 
** Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. B. nr. 54. — n 1694 (Mocsolyai): Szgy., 1695 
Motsolyai : u. o., 1696 iVeres F e r e n c z i : u. o. és Gencsi-lt. nr . 955. 
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Ferencz) jobbágyai tanúskodtak egy szécsi birtok ügyében 
tartott tanúvallatásnál.1 1697 márcz. 1-sején zálogba vette Vid 
Zsigmond sámsoni jószágát.2 1703-ban (Mocsolyai Veress. Fe-
rencz, szilágysámsoni lakos, nemes ember) tanúskodott a 
néhai Sarmasági György hagyatéka ügyében.3 

Mocsolván lakó Veres István, középszolnoki szolgabíró 
1067 november 27-dikén a krasznavármegyei Récsén az Egri 
Zsigmond (Kraszna vármegye assessora) házánál van valami 
ügyben.4 Talán más Veres István, a ki egyébiránt szintén 
mocsolyai lakos, 1669—1687. középszolnoki hites assessor.5 

Mocsolyai Veres István 1675—1682. közt is középszolnoki ne-
mes hites szolgabíró,6 egyike (Moczolyai Veres István, közép-
szolnoki szolgabíró) azoknak, a kik a vármegyének 1682 
január 30-dikán Ököritón tartott gyűlésén bizonyítják, hogy 
hány falu maradt pusztán Várad megvételéből, hányat égettek 
el a németek, hányat pusztítottak el a törökök, a szatmári 
tolvajok és kuruczok.7 1683—1684. alispán.8 Fiai: Mihály, Ist-
ván és János, kikkel 1676-ban találkozunk.9 1687-ben vala-
melyik Veres Istvánnak egy jobbágya jótállóit Guthi István 
és neje Erdőteleki .Judit egy jobbágyáért.10 Ez az István egy 
időben szerepelt Sámsoni11 Veress Istvánnal, talán egy vele. 

Mocsollyai Veres Zsigmondnak 1694-ben a középszolnoki 
Szécsen egy jobbágya jótáll a Valkay Erzsébettől elszökött Kis 
Gergelyért. Veress Sigmond úr, András és Mihály, mocsolyai 
nemeseket Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos 
állítására írta ki. 

Veres Zsigmond és György de Mocsolya 1741-ben homa-
giális esküt tettek. 

Veress István 1750-ben a mocsolyai evang. reform, egv-

1 Nagvv. Múz. Bit. — 2 Gencsi-lt. nr . 820. más . — :í Szgy. — /J Szgy. 
5 U. o. — 6 1(575 (Moczoljay Veres) : Orsz. Lt. Ügyvédek u tán i iratok, 29—105., 
1(579 (Verest: Szgy., 1(581 (Veres): Orsz. Lt. Ügyvédek utáni iratok, 29—105., 
1(582 : Veres István de Mocsolya. Szgy. — 7 Szgy. — 8 U. o. — 9 Nagyv. Múz. 
Bit — io S z g y _ ii L 0 
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ház kurátora. (Előtte ez egyház a sámsoni filiája volt.) Bizo-
nyára ő (Veress István, mocsolyai) kap 1764 január 31-dikén 
Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt.1 

Veres Ferencz, Mihály, Péter és András, mocsolyai saját 
telkükön lakó adózó nemesek 1781-ben homagiális esküt 
tettek. 

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte a mocsolyai Veres-családot előbbi adómentességébe 

%J J o 

ezen vármegye bizonyítványa és jegyzőkönyvezései alapján.2 

Nagy-Doba. Mint Ákosnál érintettük, Veres István utódai 
és Palóczy György, nagydobai lakosok 1676 május 18-dikán 
elzálogosítottak három ákosi jobbágyot Pap István és neje, 
Guthy Anna, ákosi lakosoknak.3 

Nagy szegen 1741-ben Veres Tódor, György, 1781-ben 
Veress Lup, Ursz, id. és it'j. Zaharie, Ignácz, Péter és Juon, 
nemesek tettek homagiális esküt. 1790-ben Közép-Szolnok 
vármegye közönsége visszahelyezte a nagyszegi Veres-családot 
előbbi adómentességébe azon armalis alapján, melyet e család 
1674 jún. 15-dikén Apafi Mihály fejedelemtől nyert.4 

Ököritó. Veres Gergely 1720 jún. 9-dikén elzálogosította 
itteni jobbágyát telkével együtt Gencsi Györgynek.5 

Pelei Veres Péternek és Györgynek 1689-ben több mar-
háját ellopta Guthi Farkas jobbágya; a károsultak Guthitól 
huszonöt magyar forintot kaptak azokért.6 

Perecsen. Veres Tamás 1606-ban Mayadi Gergelynek 
Lónyai Istvánnal kötött egyezségénél, mint tanú szerepelt e 
helységben. Veress Józsefné 1801-ben az itteni evang. reform, 
egyháznak egy ónkannát adott.7 

Póstelke. Veres Mihály és Gál fia István azok között 
voltak, kiknek a középszolnoki Póstelke birtokba való beikta-

1 V. Test. 73., 281. 1. 2 L. még az 1797- és 1805-diki összeíráso-
kat. — s Nagyv. Múz. Bit. — 4 L. még az 1797- és 1805-diki összeírásokat. 
5 Gencsi-lt. nr. 217. — L. még az 1797-diki összeírást . — 6 Szgy. — 7 L még 
az 1808-diki összeírást . 
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tását hagvta meg 1447 jún. 19-dikén a kolozsmonostori kon-
ventnek Perényi László, országbíró.1 

lláton. Az 1808-diki összeírásban találkozunk itt ily nevű 
családdal.2 

Remete. L. Sarmasági. 
Reese. 1549-ben Récséből többek között Weres Balázst 

is maguk mellé vették özv. Vajai Bozzási Györgyné Borbála 
és fia, Miklós, a mikor elfoglaltak és bevetettek Haraklányi 
Miklós Vártelek birtokán és nyirsidi birtokrészén tizennyolcz 
hold szántót. Ez ellen Haraklányi nevében panaszt emelt 
Horváti Peres Gáspár, mire az országbíró helyszíni vizsgá-
latot parancsolt e tárgyban.3 Veres Zakariás, assessor 1616-ban 
krasznavármegyei nemes személy, Bécsében lakott. A kraszna-
vármcgyeiek 1632-ben Somlyón tartott gyűlésökből követül 
küldik Rákóczi György, fejedelemhez, panaszszal a gyülevész, 
hadak garázdálkodásai miatt. —- Kétségkívül az ő neje az a 
Veres Zakariásné Récsei Judit, kinek 1630-ban joga volt 
Varsolcz falu Apró nemesek részéhez.4 

Veres Tamásnak 1652-ben Récse határán földei vannak, 
melyek kétfelől szomszédosak Guthi Istvánnak egy kerek-
hegyes földével.5 Egy Veres Tamás (de Récse) 1653-ban 
krasznavármegyei juratus assessor.6 Talán ennek a Bécséi 
Y. Tamásnak neje Balázsházi Zsófia, a ki Tatárországban 
fogságban volt, a honnan kiszabadúlt, de Veres Tamástól 
való gyermekei még «oda be rabságban» vannak; hogy ezek 
sarczában a Veres Tamás szilágyi, krasznavármegyei rész-
jószágát^ elzálogosítsák, a mint Récsei Egri Zsigmondnak és 
Szécsi Gúthi Farkasnak 1689 előtt a fogarasi országgyűléshez 
tett jelentésükből tudjuk, a nemes ország megengedte. Csak-
hogy e két leány életben léte felől semmi hír. Balázsházi 
Zsófia rabságában férjhez ment néhai tekintetes nagyságos 

1 Dl. 27.881 — 2 L ott. — 3 Orsz. Lt. Km. conv . lad. 26. H. n r 1. 
4 Nagyv. Múz. Bit. - 5 Szgv. — G U. o. 

Dr. PETRI MOH : Szilágy vármegye monogrnphiája. VI. 4<i 
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Kornis Gáspárnak ugyancsak tatár rabságban levő szolgájá-
hoz, a kitől két leánya és egy fia lett. Récsei Egri Zsigmond 
és Szécsi Guthi Farkas 1689-ben attól tartanak, hogy a roko-
nuktól. a Veres Tamástól való leányok neve alatt az igaz 

J o 

vérektől el akarják idegeníteni a jószágot, melynek árán aztán 
az idegen gyermekeket váltják ki. Kijelentik, hogy mihelyt 
az ő atyjokfiainak életben való léte igazolva lesz, azonnal 
készek letenni a sarczot.1 

Sarmasági. A Sarmasági Veres-családdal 1487-ben talál-
kozunk." Sarmasági Weres László a néhai Sarmasági Elek 
fiai nevében tiltakozik ekkor, midőn a középszolnokvármegyei 
Sarmaság, Sziget, Kövesd, Remete, Korond, Girókuta és Der-
zsida birtokok egy negyedébe be akarják iktatni a Mayádi 
László íiait.:í 

Sámson. Sámsoni. A Mocsolyai Veres-család tagjai közt 
találkoztunk már Ferenczezel, ki 1697 márcz. 1-sej én zálogba 
vette Vid Zsigmond sámsoni jószágát,41703-ban pedig (Mocsolyai 
Veres Ferencz, szilágysámsoni lakos, nemes ember) tanúsko-
dott a néhai Sarmasági György hagyatéka ügyében.5 Sámsoni 
Veres István mint Kövesdnél érintettük — 1687 körül 
jelen volt, a mikor a Gyerőmonostori báró Kemények elfog-
lalták Kövesden a Sarmasági-féle középszolnokvármegyei bir-
tokokat. Sámsoni Veres János, Petrevityi Horváth Kozma 
gondviselője, középszolnokvármegyei lakos, egyike azoknak, 
a kik 1692-ben Fónyi Istvánt és Jódi Simont beiktatták Szik-
szay Györgynek középszolnoki szamosújlaki ősi részébe.0 

Veress Ferencz úr és György, sámsoni nemest Vér völgyről 
Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására 
írta ki. 

1 Kívül a levelen «ex consilio» ez á l l : «Hol vol tanak az előtt ? Az ország 
de l ibe rá tumát n e m bon toga t juk . Mely ellen ha ki re f rac ta r iuskodik (t. i. ha 
valaki ellene szegüli, nyakon köt te t jük Albae, 29. Juni , 1689». Szgy. 
- Csánki, I. 577. — 3 Szgy. — 4 Gencsi-lt. nr. 820 más — 5 Szgy. — c ü . o. 
L. még az 1797-diki nemesi összeírást . 
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Sándorliázi. A Sándorházi Veres-család 1428-ban és 
1444-ben tűnik föl.1 Veres György s Klára a Sándorházi Já-
nos gyermekei 1441.2 Sandorhazai Werews Benedeket 1530-
ban tanúnak jelölte ki János király, a mikor meghagyta, 
hogy Vicsa birtokba iktassák be Őrmezői Móré Jánost.3 1549-
ben (Weres Benedek, sándorházi egvtelkes nemes) 25 dé-
nárnyi adót fizetett.4 

Somlyó. Szűcs Veres Istvánt, Veres Sándor szegényt a 
somlyai adózók 1797-diki névsorában találjuk. 1808-ban Veres 
Mózes somlyai lakosnak Badacsonban két antiqua jobbágy-
telke volt, ő és András fordulnak elő ekkor a somlyai ne-
messég névsorában. Veress András és István meg H. Veress 
József 1847-ben és 1848-ban itteni nemesekül említvék. 

Szakácsi. L. Királydaróczinál. 
Szamos-Újlak. L. Sámsoni. 
Szécs. Veres István 1 (5(55 okt. 27-dikén mint királyi előtte-

mező, szerepel egy szécsi jobbágy eladásánál.5 Veres Ferenczné 
1099-ben a középszolnokvármegyei Szécsen birtokos. Jobbágya 
Barnucz Péter.0 — Mint láttuk, Mocsolyai előnevűek is sze-
repeltek itt. 1089-ben Mocsolai Veres Ferencz jobbágyai tanús-
kodtak egy szécsi birtok ügyében tartott tanúvallatásnál.7 

1094-ben Mocsollyai Veres Zsigmondnak a középszolnoki 
Szécsen egy jobbágya jót áll a Valkay Erzsébettől elszökött 
Kis Gergelyért.8 

Sziget. L. Sarmasági. 
Szilágy-Szeg. 1805-ben találkozunk itt ily nevű családdal.9 

Szodorói. L. Érszodoró. 
Tasnád. 1805-ben találkozunk itt ily nevű családdal.10 

Ujnémet. L. Er-Szentkirály és Királvdaróczi. 
Varsolcz. L. Bécsé. 

1 Csánki, I. 577. — 2 V. ö. Sándorházi. — Dl. Km. Prot . AB. min. p 68. 
n r . 1. — a Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. M. nr. 20. — 4 Dical. — 5 Gencsi-lt. 
n r . 37. — 6 Szgy. — ' Nagyv. Múz. Bit. — 8 Szgy. — 9 L. az összeírást — 
1 0 L. az összeírást 
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Vérvölgy. L. Sámsoni. 
Vicsa. L. Mocsolyai és Sándorházi. 
Zilcih, Zilahi. Veres György, zilahi esküdt 1614-ben 

Makai Fábián, nemessel és Szabó Márton, bíróval együtt 
folyamodott Zilah város összes lakossága nevében Bethlen 
Gábor, erdélyi fejedelemhez, hogy megerősítve s idézve a 
Báthori Zsigmond 1594 márcz. 1-sején kelt kiváltság-levelét, 
a város összes lakosságát mentse fel mindennemű adó- és 
vámfizetés alól.1 Veres János 1690-ben zilahi bíró. 1781-ben 
Mihály székely-, Ferencz tyúkól, András kraszna-utczai lako-
sok. 1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége vissza-
helyezte előbbi adómentességébe Veres Ferencz, zilahi nemest, 
a ki beigazolta, hogy volt armalisa. Veres Ferencz 1811-ben 
zilahi, Zilahi Veres László 1840-ben kolozsvári esküdt." Weress 
János 1848-ban zilahvárosi képviselő. 

1797-ben KI). Veress Ferenczné, Veres János, Veress 
József, Veress Miklós, ákosi, Veress Mihály, érszentkirályi, 
nemes Veres László, mocsolyai és ököritói, Veres László, 
sámsoni kisebb birtokosokat, Veress István krasznamihálv-
falvi, nemes Veres Ambrus, nemes öreg Veres András, nemes 
öreg Veres Ferencz, nemes Veres Márton, nemes iljú Veres 
Mihály, nemes öreg Veres Péter, hadrokkant (invalidus), 
nemes ifjú Veres Péter, nemes Veres Zsigmond, mocsolyai, 
Veress Ursz, András (André), Gergely (Gligor), Flora (Flóris), 
id. János (Vonucz), ifjú János, Vazul (Vaszalia), Farkas (Lup), 
nagyszegi saját telkükön, Mots(olvai) Veres Ferencz, ákosi 
saját telkén lakó, egyházi adómentes nemest, Arkosi Veress 
Ferenczné, ákosi más telkén lakó adómentes nemeseket vették 
föl a hadi terhekhez járúlók jegyzékébe. Az 1805-diki össze-
írásban (Veress, Veres, Weress) a következők említvék, lovasok : 
József és László, ákosi, Antal és István, krasznamihályfalvi 
adómentes, továbbá András (26 éves), érkávási, József (25 éves, 

1 Orsz. Lt. Gyulaf. kápt . — 2 Nagy I., XII 475. 
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br. Bánfi László tisztje), tasnádi nemesek; gyalogosok: Ambrus 
M. Antal és Ferencz, meg I). Ferencz, ákosi, A. János, ér-
szentkirályi, A. és F. Mihály meg Zsigmond, Ferencz, István, 
László, id. Péter, András, Márton, Ambrus és János, mo-
csolyai adómentes, Flora, Joszip, Kosztántye, Mitru, Ursz, 
Vaszalika és Vonucz, nagyszegi meg Zsigmond, szilágyszegi 
adómentes, továbbá József (35 éves), érszodorai és Ferencz 
(35 éves), tasnádi nemesek. Közülök Ambrus, László, I). és 
M. Ferencz, ákosi, Antal, krasznamihályfalvi, Zsigmond, Fe-
rencz, István, László, id. Péter, András, Márton, Ambrus és 
János, mocsolyai, József, szodorai, András, érkávási és Fe-
rencz, tasnádi, kívülök Antal és M. József, ákosi, ifjú József, 
id. József, ifjú András, más András, ifjú Ferencz, Mihály, 
más Ferencz, ifjú Péter és ifjú Mihály, mocsolyai, Imre, 
szeődemeteri, János, szilágypaniti (adózó) és K. József, tasnádi 
nemesek homagiális esküt lettek. — 1806-ban Veres Benjá-
minnak és Lászlónak Márkaszéken három lakott és egy puszta 
antiqua meg hét lakott és két puszta nova jobbágytelkök, 
Benjáminnak Ippon egy adómentes lakótelke meg egy lakott 
antiqua és négy lakott nova jobbágytelke, Lászlónak Lecs-
méren egy lakott antiqua jobbágytelke, id. Ferencznek és 
ifj. Ferencznek Kémeren másfél adómentes lakótelkök volt. — 
1808-ban Veres Mózesnek, a ki — mint Somlyónál lát-
tuk — somlyai lakos, Badacsonban, Jánosnak és Miklós-
nak Somlyón volt két-két antiqua jobbágytelkök; Jánost 
lovasnak írták ki. Badacsonban két és egynegyed adózó 
lakótelkök és egy antiqua jobbágytelkök Veres Pap János-
nak, Tivadarnak (Tógyer) és Péternek is volt, a kiket Kraszna 
vármegye gyalogosoknak írt ki, de egyiknek sincs sem kön-
töse, sem fegyvere. Valamennyien «a királyi cassát őrző adózó 
nemesek». Egy Ferencz, ki Ákoson lakik. Lompérton bírt egy 
antiqua és egy nova jobbágytelket. Sándornak és Istvánnak, 
kiket gyalogosoknak írt ki Kraszna vármegye, egy és egynegyed 
antiqua, egy és egynegyed nova jobbágytelkök volt Krasznán, 
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István, krasznai lakosnak fél antiqua jobbágytelke volt Rá-
tonban. András — mint Somlyónál láttuk — a somlyai, Jó-
zsefné a perecseni nemesség névsorában fordúlnak elő és-
pedig utóbbi azzal a megjegyzéssel, hogy «adózó nemes bir-
tok nélkül». Egy Istvánt és Józsefet gyalogosoknak vettek föl 
ekkor a som Iva i adózó nemesek közül. 

xJ 

Evang. reform, papok: Veress Ferencz 1747-ben paniti, 
1750 táján somlyóújlaki, Veres Márton 1754-ben szintén somlyó-
újlaki, Veress Benjámin 1778—1810. ippi (1788-ban egyház-
megyéjében székbeli bíróvá esküdt), Veres István 1787-ben sám-
soni, Veress Zsigmond 1800—1811. nagypaczali, Veress György 
1817—1804. kémeri. Utóbbi Elekes Eneás «interimalis prse-
dikátor» után 1817 novemberében foglalta el papi állomását; 
1832-ben jegyző, 1864-ben nyugalomba vonult s még ez évben 
meghalt. — Veress Sándor zsibói jelenlegi. 

Tisztviselők (az egyes helyeken már említetteken kí-
vül) : 

Közép-Szolnok vármegyében : Weres János 1714-ben kom-
misszárius a külső félben, Veres Zsigmond 1732-ben szintén 
a tasnádi járásban, 1772-ben assessor, Veress András 1741-ben 
assessor. Veres Ferencz 1800—1808., János 1807-ben assessor-
egy (Veress) Ferencz 1867-ben esküdt. 

Kraszna vármegyében Veres László 1721-ben assessor,1 

János 1747-ben (krasznavármegyei?) szolgabíró,2 Veress Miklós 
1800 1801. főügyész, 1815-ben assessor, László 1801- ben szin 
tén assessor, József 1813-ban al- s még ez évben főszolga-
bíró, 1834-ben táblabíró, Veres Károly 1831-ben assessor, 
Veres József 1861-ben csendbiztos.3 

Szilágy vármegyében: 1896-ban Veress Sándor dr. első-
aljegyző, később főszolgabíró (zilahi járás, 1902 máj. 29-dikén 
halt meg.) 

Területünkön szó esik még ezekről: Veres György 1441-

1 Gencsi-lt. nr . 234. — 2 ü . o. nr. 471. — 3 Szgv. 
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ben, Sándorházi Klára férje,1 Veres Borbála 1755-ben Bá-
toni Nagy András neje.2 

V e r e s m a r t i . Az 1656 jún. 18-dikán Szatmárt tartott 
evang. reform, közzsinat Veresmarthi Jánost Zsibóra küldte 
papnak.3 

Veresmarthi János, peéri urasági tiszt előfordúl a hadi 
segedelemhez járúlni képes egyének 1797-diki összeírá-
sában. 

Verestói. L. Cseri. 
Veréczi. L. Verőczi. 
V e r g y e Mihály, girókutai molnárt fölvették a hadi 

segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt szemé-
lyek névsorába. 

Verőczi . Veréczi Simon. Zilahi de Visk. Zilahon lakott, 
Viskről származott. 1760 márczius 29-dikén Közép-Szolnok 
vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.4 

1778 június 23-dikán Verőtzi Márton és József, zilahi 
nemeseket a királyi tábla donatariusoknak és adómentesek-
nek nyilvánította ki, miután úgy Márton édes atyja, mint 
József nagyatyja, Simon donatariusnak és adómentesnek bizo-
nyult. Ennek alapján Közép-Szolnok vármegye közönsége 
1790-ben visszahelyezte a nevezett Verőezieket előbbi adó-
mentességökbe. Márton 1781-ben homagiális esküt tett Közép-
Szolnokban. 1790-ben (Verőtzv) zilahi szenátor. 

1797-ben Márton (Verőtzi) Panitban, Vártelken és Zál-
nokon kisebb birtokos. Egy Márton 1800 előtt középszolnoki 
ügyész. _ 

Sándor (Verőtzi, Verőtzv, Werőtzi, talán több) 1815—1826. 
mint középszolnoki assessor, 1817—1835. mint levéltáros, 
1819—1833. mint tiszteletbeli aljegyző, 1820—1827. és 1833-
1842. mint táblabíró (1827-ben dict. prseses), 1817—1822. mint 

1 Dl. Km. Prot . AB. min. pag. 68. nr . 1 — 2 Szgy. — 3 Tört. Tár, 1898. 
évf. 640. 1. — 4 V. Test. 45. 1. 
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zilahi esküdt, 1831-ben mint szenátor, 1834—1844. mint bíró, 
1844—1848. mint tanácsos van említve. 

V e r s á n Márton, tasnádi kereskedő örményt fölvették 
az 1797-diki összeírásba. 

Vérség i . 1742-diki tanúvallatás szerint Vérségi-jogon 
szerzett Boros Kata a Bandics-családtól két csőin nemes tel-o 
ket, melyek egykor Láposi-rész voltak.1 

Versé i i y i István 1865-ben középszolnoki útbiztos. László 
1867-ben középszolnoki esküdt. Miklós 1889-től görcsöni 
evang. reform, pap. 

V e s s e l é n y i . A Wesselényi-családdal, mint a mely a 
tizennegyedik Wesselényit nyújtotta főispánul vármegyénk-
nek s a mely attól az időtől, hogv I. Wesselénvi Ferencz 
Báthori Istvántól Hadad várát és tartozékait kapta, oly 
kiválóan fényes vonalat húzott keresztül e vármegye föld-
jén. már az első kötetben körülményesen foglalkoztam. 
Azóta, 1902 szept. 18-dikán, lepleztük le a nagy Wesselényi 
szobrát, a melyről egy rajzot is bemutattam. Az ország, a 
magyar nemzet szíve dobbant meg akkor Zilahon Fadrusz 
Jánosnak remek alkotása előtt, a ki érczbe öntötte, a mint 
Wesselényi magához emeli az elnyomott népet, a fajszeretet-
nek és emberi jogérzetnek, a szabadságszeretetnek és törvény-
tiszteletnek, egy szóval a magyar ideálnak új oltára előtt, a 
mint Beöthy Zsolt ünnepi beszédében elnevezte azt, hogy 
hirdessen a nemzeti kegyelet emelte képe — mint mondá 
önbizalmat, rendületlenséget, hazaszeretetet, királyhűséget, 
törvénytiszteletet és emberszeretetet. — Az Erdélyi Irodalmi 
Társaság Kolozsvárt 1902 okt. 26-dikán díszűléssel ünnepelte 
meg ebből az alkalomból a Nagynak emlékét.2 

1 Bl. — 2 Gróf Kuun Géza elnöki megny i tó jában Wesselényi Miklósnak egy 
el nem mondo t t beszédét ismertette, a mely egy 1830-diki főrendi gyűlésre ké-
szült, m a j d pedig egy Pozsonyból 1833 jan . 8-dikán Was György gróf bará t já -
hoz írt levelét muta t ta be. A beszéd a m a g y a r nyelv ügyével foglalkozik, 
szembe szállván a marad i főrendekkel , os torozván azokat , a kik ellene van-
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Az E. I. T. különösen az írót domborította ki s eddig 
alig ismertetett munkáit méltatta.1 

E helyt még a nagy Wesselényinek családját kívánom 
bemutatni. 

A családnak legidősebb tagja Miklós, vármegyénknek tizen-
öt éven át főispánja, a ki Zsibón 1845 decz. 13-dikán született, 
28-dikán kereszteltetett. Keresztapák: Deák Ferencz, Klauzál 
Gábor, Kossuth Lajos, Bezerédi István, Beöthi Ödön, ifj. br. 
Wesselényi Ferencz, Kelemen Benjamin és Újfalvi Sándor; 
keresztanyák: ifj. br. Wesselényi Ferenczné, br. Wesselényi 
Mária és Nagy Lázárné Benedek Bozália. Testvére Béla 1847 
május 11-dikén született, 26-dikán kereszteltetett. A kereszt-
apák közt br. Jósika Miklós, br. Kemény Zsigmond, Vörös-
marti Mihály s Bajza József neveivel is találkozunk.'2 Úgy 
Miklós, mint testvére Béla a kolozsvári evang. református 
főiskolából jogi és közgazdasági tanulmányaik folytatására 
Berlinbe mentek, s azután Franezia-, Angol- és Német-
országban voltak hosszabb tanulmányúton. Hazatérve Miklós 
Bánfi Ágnest, báró Bánfi Albert leányát vette nőül. Test-
vérével megosztozván az ősi birtokon, Miklósnak Obrázsa. 
Kékes és Galacz, a melyhez később a göresöni uradalmat 
vette meg. Bélának pedig Zsibó jutott. Miklóst 1888 október 
I-sején nevezték ki Szilágy vármegye főispánjává, október 
29-dikén iktatták be. A király két ízben tüntette ki. 1898-ban 
a Lipót-rend lovagkeresztjével és 1902-ben a vaskorona-rend 
II-dik osztályával. A főispán nemcsak pártfogója a művészet-
nek és irodalomnak, hanem maga is hivatásos festő és szob-
rász s ragyogó tehetségű szónok. Szilágy vármegye millennáris 
közgyűlésen mondott megnyitó beszédével, azután legutóbb 

nak, hogy az ország hivata los nyelve a m a g y a r legyen. (Magyar Polgár, 1902. 
évi 258. szám). 

1 Báró Wesselényi Miklós és munkái cz imű t a n u l m á n y o m a t 1. Erdélyi 
Múzeum, XX. kötet. 1903. 4. s köv. füzetek. — 2 A zsibói ev. ref. egyház anya-
könyve. 
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ép a nagy Wesselényi szobra leleplezése alkalmával mondott 
beszédeivel méltán keltett feltűnést. 

1903 deez. 5-dikén búcsúzott el főispáni székéből. Emlé-
kezetét a vármegye a közgyűlés termében márvány táblával 
örökítette meg. Gyermekei: Kornélia, férje Almássy Imre gróf, 
szenttamási birtokos (négy gyermekök van : Dénes, Ilona, Imre 
és Mária); Hetén, Teleky László Gyula gróf neje, hosszúfalvi 
lakos (gyermekeik: Ádám, Mária és Éva); ifjú Miklós, nejével 
Paget Ilonával hadadi birtokán lakik: Ferencz, neje Bölöni 
Jolán; gyermekök Ágnes; István. 

Béla országszerte ismeretes sportsman. 1874-ben vette 
nőül Aubin Fannyt, a kinek nagyobbára Zsibó környékéről 
gazdag római érem- és régiség-gyűjteménye van. Meghalt 1904 
okt. 20-dikán. Gyermekeik: Ilona, Teleky Arthur gróf neje 
(gyermekeik Béla és Ilona); és Pálma. 

V e s t i m Károly, a somlyói kir. sókamara perceptora, 
1808-ban előfordul a somlyói nemesség névsorában. 

V e s z p r é m i István 1713-ban hadadi, 1732—1733. menyői, 
1757—1777. érszodorói evang. reform, pap volt: Perecsenben 
halt meg. 

Veszprémi József vérvölgyi adózó nemes 1781-ben homa-
giális esküt tett. 

1797-ben János vérvölgyi, saját telkén lakó, adózó nemes, 
Ferencz ákosi evang. reform, kántor. János az 1805-diki ösz-
szeírásban is említve van, mint gyalogos (vérvölgyi fegyver-
fogható, adózó nemes). 

Vetés i . Wethesi Miklós mestert 1401 máj. 14-dike előtt 
id. Kusalyi Jakcs László leánya, Erzsébet,1 Wethesi Jánost 
jún. 5-dike előtt Majádi László vallotta ügyvédjének.2 

Vethési András és János (egr.) tiltakoznak 1511-ben ne-
mes Vetési Péter ellen a krasznavármegyei Kékes és más 
szatmár-, ugocsa- és biharvármegyei részbirtokok elidegení-

1 Dl. 36 392. Kill. Prot. E. min. pag. 107. nr . 1. — 2 U. o pag. 113. nr. 1. 
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léséért.1 — Wethessy András, ákosi jobbágyai 1570-ben másfél 
kapu után fizettek adót." 

Vetéssy Mihály járt véres pallossal és palásttal Közép-
Szolnok és Kraszna vármegyékben 1526-ban, hogy fölkelésre 
szólítsa a vármegyéket.3 

Mezőteremi (Theremi) Wethesy Albert neje Kémeri Bor-
bála. 1532.4 1575-ben nemes Mezőtheremi Yethéssy Péter és 
Balázsházi Menyhért megegyeznek a mindszenti részbirtokon 
és egy balázsházi szőlőn.5 

Chepei Ákos Ferenczné Vethesi Piroska és Székely 
Lászlóné Zoltán Kathalin 1553-ban megintetik özv. Bornem-
issza Boldizsárné Szécsi Annát és özv. Pökri Pálné Katalint 
azon vallomások megsemmisítésére, a melyeket Csaholyi 
László. Gáspár és György tettek egy csaholyi részbirtokra és 
az itteni kúriára, továbbá o.-, m.-, felsőcsaholyi, paniti és 
zölczei meg egy szatmárvármegyei részbirtokra vonatkozólag 
Bornemissza Boldizsár és Pökri Pál számára.0 

Vetés}7 László és neje Klára 1558-ban a szakácsii hegyen 
szőlőt vettek Szakácsi Ferencztől s annak árában 4 forintot 
adtak, 12 frt fejében pedig elzálogosítják Ruszuj Tamás nevű 
szakácsii jobbágyukat.7 Vetéssy Péter és László, továbbá Orossv 
Kata (idősb Vetéssy Jánosnak özvegye) és fiai közt 1564-ben 
három részre osztották Oláhkékest, a mikor «ezen helység 
Közép-Szolnok vármegyében Kékes folyó vize mellett fekvő-
nek mondatik».8 

« 

Vetésy Péter 1586 szept. 13-dikán kelt végrendeletében 
a tasnádi szőlejét Vetésy Mártonra hagyja «mind terméses-
től», «mert atyai szőlő». A végrendelet alján látható több 
gyűrűs pecsét, melyek közül a két első a két Vetésy-é. Mind 
a kettőben tisztán kivehető a karoly (turul madár, a Kap-

1 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 17. folio 121. — 2 Dical. — E m ű I. köt. 
243. 1. — 4 Szgy. — 5 Lelesz, Prot. 23. fol. 309. et 319. an 1575. — ® U. o. Act. 
an. 1553. fasc. 1. nr. 32. — 7 Nagyv. Múz Bit. — s Sz i rma i : Szatmár. 1810. 
II 349. 1. 
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lyon-nem jelvénye), a miből kétségtelen, hogy a Vetésyek is 
a Kaplyon-nemből származnak és a karoly madár a Kaplyon-
nem összes családainak közös czímere volt.1 Vetéssv László 
1610 nov. 10-dikén kelt végrendeletének utóiratával a balázs-
házi és tasnádi szőleit Vetéssv Istvánra hagyja; a Kandián 
valót, melyet a perni szőlőn cserélt, Peres Zsigmondnéra.2 

Az 1630 nov. '26-diki segesvári országgyűlésen, melyet 
Bethlen István hirdetett, Rákóczinak egyik követe Vetési 
István, a ki (követtársa, Serédi Istvánnal) kijelenti, hogy 
Rákóczi nem lép vissza a fejedelemségre való jelöltségtől. 

Velessy Istvánnak 1631-ben puszta házhelye van a kö-
zépszolnoki M.-Csaholyban.4 Egy Vetéssi István 1732—1741. 
középszolnoki commissarius (zilahi járás). István 1749 tájt 
hosszú ideig szolgabíró a zilahi járásban. Egy Vetési István 
1745-ben krasznavármegyei szolgabíró,5 talán a kinek 1808-
ban Bürgezden harmadfél antiqua és egy nova (Kraszna vár-
megye gyalogosnak írta ki), Rátonban (István bürgezdi lakos-
nak) egy antiqua jobbágytelke volt. 

A Diósadban lakó Vetési István benyújtja nagyatyjának 
Baczó Mártonnak Ferdinánd császártól 1642-ben nyert arma-
lisát azzal a kérelemmel, hogy az eddig használt Vetési név 
most élő János, István, László és Márton, valamint leendő 
gyermekeire nézve is megerősíttessék és helybenhagyassék. 
Igazolja ugyanis, hogy néhai idősb Baczó Márton elvette volt 
Szatmár vármegyében Vetési Zsuzsánna asszonyt, kitől való 
Íia ugyancsak Baczó Márton, a kérelmezőnek édes atyja, és 
Diószegi Zsuzsánna asszonynak férje. Ilv módon ragadt reá 
a Vetési név, háttérbe szorítván a Baczót, a mely eleiről rá 
maradt nevet gyermekeire áthárítani és feleleveníteni nem 
kívánja. Kérelmét a vármegye teljesíti.6 

1 Gr. Károlyi ltár, III. 439. 1. — 2 U. o. IV. 70. 1. — 3 Szilágyi S á n d o r : 
Erd. Országgg. Emlékek. IX. köt. 57. 1. és Szilágyi Sándor : I. Rákóczy György. 
178. 1. — 4 GKG. A. fasc. VII. — 5 Gencsi-lt. nr. 283. — 6 Szv. lt. Középszol-
noki Protocol l 1744—1761., 154. 1. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 47 
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Vetési P. János 1647-ben kémeri evang. reform, pap. a 
tatárok legyilkolták. 

Érmindszenten 1771-ben a Vetéssv-örökösökről van szó.1 

V e v e r á n Flórián és Venczel 1847—1848. somlyai pol-
gárok. 

Vezencl i . Kétségkívül ennek a családnak a tagja az a 
Vetzenyi(!) András de Erszentkirály, a ki 1781-ben homagiális 
esküt tett. 

Vezendi Péter, más telkén lakó, érszentkirályi adózó 
nemest fölvették az 1797-diki összeírásba. 1805-ben Péter és 
György gyalogosok az érszentkirályi fegyverfogható adózó 
nemesek közt. Homagiális esküt is tettek. 

Vécse i . Vecsei István 1775-ben szamosújlaki evang. 
reform, pap. 

Vetsei György 1781-ben középszolnoki assessor. 
Vetsei Sándor, nagymoni saját telkén lakó adómentes 

nemes előfordúl az 1797-diki összeírásban. 1805-ben gyalo-
gosnak vették föl az itteni fegyverfogható adómentes neme-
sek közé. Ugyanez évben Vétsevv István, diósadi adómentes ne-
mes homagiális esküt tett. 

V é g . Vég András de K.-Ajta 1741-ben Közép-Szolnok-
ban tett homagiális esküt. 

Vég (Véég) Mihály tasnádi lakos, 1769 június 5-dikén 
Közép-Szolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt kap." 

Vég Mihály 1774 máj. 9-dikén aláírt egy nyomozó levelet 
a Luka-család jószága tárgyában.3 

Veég Józseí az 1785 és 1816 közti években Kövesden, 
1788—1792. (Végh) Lecsméren. 1792—1809. Perecsenben, 
1809—1818. (Vég) Magyarkeczelen (itt halt meg), — íia Vég-
József 1818—1830. Magyarkeczelen, 1830—1853. (Végh) Lecs-
méren. — Veég Sámuel 1824—1859. Lompérton evang. reform, 
papok; utóbbi Vérvölgyön halt meg. 

1 E m ű V k. 73. 1. 2 V. Test 145. 1. — 3 Gencsi-lt nr. 671. 
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Vég Dániel, vérvölgyi saját telkén lakó egyházi adó-
mentes nemest fölvették az 1797-diki összeírásba. 

Péter, Márton és József, kisdobai, továbbá András és íia 
József; másik József, János és íia László; Péter, Mihály, 
Sámuel, Ferencz, János és István nagydobai adózó nemesek 
1805-ben homagiális esküt tettek. 

Végh István 1845-ban krasznavármegyei tiszteletbeli fő-
jegyző, 1848-ban a vármegye derékszéki ülésének dictat. elnöke. 

V é k o n y János, tasnádi nemest Közép-Szolnok vármegye 
1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Vékony vagy Borbély András 1714-ben és 1717—1718. 
somlyai elül járó. 

Vékony János a biharvármegyei Berettyószentmártonban 
lakott, 1704 jan. 31-dikén Közép-Szolnok vármegyétől nemesi 
bizonyítványt kap. Tasnádi eredetű.1 Vékony József, más tel-
kén lakó, tasnádi adómentes nemes előfordul az 1797-diki 
összeírásban. 1805-ben (42 éves) gyalogos a tasnádi fegyver-
fogható nemesek közt; homagiális esküt is tett. 

Vékony Ferencz 1838-ban a tasnádi evang. reform, egy-
háznak egy harangot öntetett. 

Vér. 1797-ben Vér (Veér) András utódai Szilágvfőkeresztú-OJ 
ron, ezek gyámja : Véér Farkas Tasnádszarvadon főbb, András 
utódai Ákoson, Szakácsiban, András Domoszlón, Magyar-Csa-
holyban, Ököritón és Zálnokon kisebb birtokosok. 

Vér András utódainak 1806-ban Kémeren egy lakott an-
tiqua és egy lakott nova, Márkaszéken egy lakott és egy 
puszta antiqua meg egy puszta nova, Porczon két puszta 
antiqua és két lakott nova. Somályon hat lakott antiqua 
jobbágytelkök volt. 

Vérvö lgy i . János íiait, Balázst, Mátét és Bálintot 1377 
máj 9-dikén beiktatják a belsőszolnoki Szilágyszeg birtokába.2 

Balázs, a János fia, (Bl. filius J. de Vervelge) fiainak. György-

1 V. Test. 71—282. 1. — 2 Dl 27,834. 
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nek és Mátyásnak jelenlétében, János (a Miklós fia) leányának 
Magdolnának férjével Miklóssal (Tamás fia) 1386-ban a vér-
völgyi jószágon osztozik, hogy minden viszálynak eleje vé-
tessék, a kolozsmonostori konvent előtt.1 

Werwewlgei Lukács (Luca) fia, Miklós, Bálint fia Péter és 
(Werwewlghi) Tamás fia Tamás ama szomszédok közül valók, 
a kik. mint tanúk, 1388-ban bizonyítják, hogy négy birtok 
(Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza) Aranyos várához 
tartozik.2 

Özv. Wyrwelgyi Simonné Klára és fia, Csögi Vérvölgyi 
László azok között vannak, a kik 1424 okt. 5-dikén megosz-
tozkodtak Csög birtokon.3 

Verwlghi Balázs fia, András, egyike azoknak, a kiket 
Zsigmond király királyi emberekül jelölt ki, a mikor 1426 
febr. 26-dikán megparancsolta a kolozsmonostori konventnek, 
hogy vizsgálja meg amaz erőszakoskodást, a melyet Menyő 
birtokban Menyői Ramocsa István követett el Menyői László 
és Moni Tamás ellen.4 1446 júl. 11-dikén őt (Werwewlgi Balázs 
fiát, Andrást) is ügyvédjöknek vallották Szilágyszegi Be-
reczkné Dorottya és Szilágyszegi Lászlóné Anna.5 1449 aug. 
21-dikén ő (Werwewlgi Balázs fia, András), Vérvölgyi Bereczk, 
és a Pál fia, Domokos, meg Szilágyszegi Imre fia, Mihály és 
Pál fia, János kölcsönösen egymást vallották ügyvédjöknek 
és még más tizenegyet.6 A fenti Vérvölgyi Balázs fia, András, 
1450 júl. 26-dikán is ügyvédeket vall.7 

A kolozsmonostori konventnek 1449 máj. 2-dikán kelt 
bizonyságlevele szerint Szentkirályi Bertalan bizonyítja, hogy 
Werwelghi Imre kiadta a leánynegyedet Skolasztika nevű 
testvérének, Vérvölgy (Wywolg, Werwelgh) birtokból. Az ide 
tartozó családfa:8 

1 Szgy. — 2 w i . — 3 Zichy-Okmt., VIII. k. 192. és 193. 1. — 4 U. o. 265. 
és 266. — 5 Dl. Km. Prot . C. min . pag. 16. nr . 3. — 6 U. o. M. min. pag. 62. 
nr. 3. — Dl. 36,391. Km. Prot . C. min. pag. 114. nr. 1. — 8 Dl. Km. Prot. C. 
min . pag. 53. nr. 2. és nr. 3. 
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W e r w e l g h y András 

Mátyás A m b r u s Margit 
Imre Skolasztika 

— Zenthkyrali Benedek 

Szentkirályi Imre és neje, Vérvölgyi Erzsébet ez évi aug. 
14-dikén eltiltották a Vérvölgyieket attól, hogy elfoglalják a 
nevezett Erzsébet vérvölgyi részjószágát.1 

A kolozsmonostori konventnek 1450 jan. 12-dikén kelt 
ügyvédvalló levele szerint a Werwewlghi László fiai: Dénes 
és János egymást s Nagydobai Csizér Gált és Fülöpöt, a fenti 
Werwelghi Dénes fiait, Domianust és Pál deákot, Menyői 
György fiát, Bálintot, Kisdobai Szabó Istvánt, Szilágyszegi 
Imre fiát, Mihályt, Bőnyei János fiait, Andrást és Balázst, 
Bökényi András és Bátoni János deákokat ügyvédjüknek 
vallják.2 

Werwelgi Miklós ez évi aug. 16-dikán vall ügyvédeket.3 

Werwewlgi Pál íia István s rokonai 1461 okt. 28-dikán 
Zarwadi Mihályt, Szakácsii Nagy (Magnus) Bálintot, Sándor-
házi Bertalant, Deésházi Mátét stb. vallják ügyvédjeiknek.4 

Werwelgei László íia, András, egyike azoknak, a kik 
1466 nov. 16-dika körül Lele birtokbeli részek és a Medwés-
telek kaszáló fölött egyezséget kötöttek Lelei Ivaplyon Mik-
lóssal és Dénessel, Lelei Kaplyon Mihály fiával, Demeterrel, 
Lelei Kaplyon Gergely fiaival: Jánossal, Imrével és Gergelylyel.5 

Vervelghi Mihály gyermekei: László, Benedek és Ilona 
azok között vannak, a kik ellen 1484-ben vizsgálatot tartottak 
egy menyői birtokrész elfoglalása miatt Bogáthi Mihály, Maghi 
András és Menyői Deésházi Antal javára.6 

Lajos király korában egyezség jött létre Werwelghy 
Demjén (Damian) vérvölgyi birtokát illetőleg Bideskúti György, 
Bamocsa János és Imre és Török Gáspár között, a mely 

1 Dl. Km. Prot . C. min . pag . 59. n r . 4. — 2 Dl. 36,391. Km. Prot. C min. 
pag . 102. nr . 2. — » U. o. pag . 114. nr . 5. — 4 Dl. 36,392. Km. Prot . E. min. 
pag. 140. nr . 1. — 5 Dl. 36,393. Km. Prot. F. min . pag. 7. nr . 1. — 6 Lelesz, B. 
225. f. anni 1484. nr. 25. 
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egyezség szerint Bideskútinak egy puszta telek jutott; de ezt 
elfoglalták a nevezett Ramocsák és Török és most is kezükön 
tartják. 1549-ben Ferdinánd király Bideskúti panaszára meg-
idézteti a hatalmaskodókat.1 

Az ide tartozó családfa: 
W e r w e l g h y Damián 

Dénes Margit 
Erzsébet A^kó — Kwa János 

- Ramocha Mihály — Kisdobai Therek István László 
János Imre Gáspár Ippi Bydeskwthy György 

V i c s a i . Wyechai Balázs, szatmárvármegyei nemes, 1938-
ban tanúskodik a mellett, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló és 
Turbucza nem Kővárhoz, hanem Aranyos várához tartoznak.2 

Yitsai Mihály, benedekfalvi adózó szabad állapotú lakos 
a haza csendességben való tartására 1805-ben kiállhatott gyalog. 

Vid. Az Akosi Vid. másként Akosi Pap Vid-családot már 
megismertük.3 

Lajos királynak 1382-ben kelt levele szerint a Wyd (s 
Vid) fiai: László, András és János még régebben az Irinyi 
László fiainak, meg Jakcs mesternek s fiainak adták a ku-
salyi részjószágot. A Vid meg az Irinyi fiai aztán a keresz-
túri részjószágot kapják a Jakcsiaktól.4 

Várvölgyi (Werwelghi) Wyd Jánost királyi emberül jelölte 
ki II. Ulászló, a mikor 1492 decz. 9-dikén meghagyta, hogy 
Oláh-Nádasd birtokba iktassák be Bőnyei Tamást. E királyi 
parancsot 1493 ápr. 12-dikén hajtották végre, a mikor a fenti 
Vid jelen is volt, mint királyi ember.5 Egy Werwelghi Vyd 
Péter azok között volt, a kiket Kisdobai Antal, Pál, Lázár és 
Kristóf megintettek Vérvölgy birtok felosztására.6 1519-ben 
(Vérvölgyi Vid Péter) mégis ellenszegült a felosztásnak, a miért 
a leleszi konvent Lajos király elé idézte, hogy vonakodásának 

1 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 26. — 2 \V1. — a L. Ákosi Pap-család : 
1583. 1588 máj . 18. és j ún . 15., 1590 jú l 22. körül . 1612, 1628, 1767. — 4 Szgy. -
5 Dl. 36,398. Km. Prot M. min. pag. 123. nr. 1. — 6 Lelesz, Act. Bercs. fasc. 34. 
nr. 9. íprot. IX. pag 111.) — Kelet nélkül . 
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adja okát.' Ugyanez évben (Vyd Péter), mint közbenjáró, bé-
kéltető szerepelt, a mikor a fenti Kisdobaiak egy kisdobai 
rész jószágon osztoztak rokonaikkal.2 1534-ben (Wyd Pétert), 
mint szomszédot, megidézték, a mikor beiktatták Sámsoni 
Körösi Ferenczet Kis Lajos keresztúri és orbói részbirto-
kaiba.3 

Nemes Keresztúri (Keresztúri) Vid Ferencz 1546-ban be-
panaszolja a középszolnoki alispánokat és szolgabírákat, mert 
ezek elhalasztották ama felebbezésnek a királyi kúriához való 
átküldését, a mely felebbezést Vid egy keresztúri kúria tár-
gyában Keresztúri Dobszai János ellen folytatott perében adott 
be.4 Keresztúrról királyi biztosul van kijelölve 1549-ben, a 
mikor az országbíró azt hagyta meg a kolozsmonostori 
konventnek, hogy Haraklányi érdekében hozzon Ítéletet a 
Vajaiakkal szemben, kik elfoglaltak és kiirtottak egy Harak-
lányhoz tartozó földrészt.5 A fenti Wyd Ferenczet, mint ke-
resztúri egytelkes nemest, 25 dénárnyi adóval rótták meg 
ekkor.6 Nagydobáról ekkor a többek között talán szintén őt 
(Wyd Ferenczet) jelölték királyi emberül, a mikor meg-
hagyták a kolozsmonostori konventnek, hogy Haraklányi 
Miklós javára Vártelkén és Nyirsiden tartson helyszíni vizs-
gálatot özv. Vajai Borzási Györgyné Borbála és íia. Miklós 
ellen.7 Vid Ferencz ellen is pert folytatott Dobszai János a ke-
resztúri közös területek megosztása tárgyában. 1560-ban II. 
János király meghagyta Közep-Szolnok vármegye közgyűlé-
sének, hogy ezt az ügyet újból tárgyalja.8 Vid János, továbbá 
Mihály és Menyhért keresztúri nemesek 1559-ben tanúkként 
szerepeltek a Bodon és Csiglen nevű erdők hovatartozásának 
megállapítása végett tartott nyomozásnál.9 

Wid Gáspár 1589-ben tanú, a mikor Wesselényi Ferencz 

1 Szgy. — 2 ü . o. — 3 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. K. nr. 24. — 4 Le-
lesz, Act. an. 1546. fasc. 1. nr. 48. — 5 Orsz. Lt. Km. Conv. lad. 26 B. nr. 60. — 
K Dical. — 7 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 26. H. nr . 1. — 8 Gencsi-lt. nr . 920. — 
9 Nagyv. Múz Bit. e. 
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öt zsákfalvi jobbágyot vett Zilahi János árvája képviselőjétől, 
György deáktól.1 

J ÖJ 

Vidi" Bereczkft-család Békés vármegyéből származott át 
Közép-Szolnok vármegyébe Ermindszentre. A család első is-
mert tagja, Mihály, 1535-ben Zapolyai János király szakácsa 
volt, fia András, a kiről 1552—64-ben van említés, vagy 
ennek utódai húzódtak E r m i n d s z e n t r e . A Vid Bereczffy 
Andrásról maradt ősi jószágokon 1596-ban osztozkodnak a 
szolnokvármegyei Mindszentben Vid Bereczffi Miklós gyer-
mekei s a Miklós testvérének fia: Vid Ferencz. Ezeket az ősi 
jószágokat eddigelé a «villongó és hazánk felháborodott sorsa 
miatt nem oszthatták fel némely részében.» A szolnokvár-
megyei Sámsonban tizenkét házhely «két igaz részre,» t. i. 
fele Vid Ferencz, másik fele pedig Vid Bálás, Vid Anna és 
Ilona részére ment. Mindszentben a templom mellett húsz 
házhely hasonlóképen két igaz részre oszlott. Ilona még ha-
jadon levén: ruházatjára a szentkirályi hat házhely hagyatott 
férjhezmeneteléig, azután Szentkirályt is osztályra bocsátják: 
addig pedig Vid Anna gondviselésében hagyják. (Még a bé-
késvármegyei Szent-Miklós helységen osztozkodtak.)4 

Az itt szereplők: 

Vid BereczltY András 
1552—1564. 

Vid Bereczffi Miklós N. N . 
Vid Bálás Vid Anna Vid I lona Vid Ferencz 

1596. — Körösi Pál 1596. 1596. 
Erzsébet Borbála 

— Paksy János — Ragosv Pál 
1642. 

Sámsoni Vid Lászlóné Gencsy Annát azon mindszenti 
részjószágban, melyet ennek előbbi ura, Újnémethy István, 
Dengeleghi Miklóstól kapott cserében egy szabolcsvármegyei bir-
tokáért, krasznavármegyei Kis-Paczalban lakó Zokoly Farkas 

1 Szgy. — 2 L. m é g Vedi. — 3 V. ö. Dr. Karácsonyi J . : Békés várni. tört. 
III. 27., 28. 1. — 4 Haan L a j o s : Békésmegyei Oklevéltár. I. 207—208. 1 
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és felesége, Kólva Ilona ellen 1618 decz. 21-dikén megvéd te 
özv. Dengeleghy Miklósné P a r l a g h y Anna . 1 Sámsoni Vid 
László, nemes, 1621 decz. 16-dikán je len volt egy szakácsii 
pusz ta házhely zálogba adásakor . 2 E (Sámsoni Vid) László és 
neje (Gencsi Anna, Gencsi István leánya) 1628-ban cserébe 
adtak egy ákosi jobbágyte lke t S á n d o r h á z y I s tvánnak és ne-
jének, Dobay Zsófiának egy a lsószopor i jobbágyte lekér t , rá-
adásul még egy mindszen t i telket is a d n a k S á n d o r h á z i 
Is tvánnak. 8 Vid László 1633 nov. 4-dikén aláír t egy szerződést 
zálnoki s m á s jobbágy te lkek elzálogosításáról .4 1634 m á j . 
2-dikán (Vid László) b i r tokos Ú jnéme ten . 5 Mint 1635 júl ius 
25-dikén é r tesü lünk , Vid László és ennek Gencsi Anná tó l 
s zá rmazó László és Borbála gvermekei csak őszszel akar tak 
osztozni az é rmindszen t i szán tófö ldeken és ré teken Szénás 
Boldizsár gyermekeivel ." 

1620 tá ján Pánd i Pé te rné Pipalyi Borbá la va l lomása sze-
rint neki meg bá ty jának Vid Mihálynak osztalékul jutott egy 
szakácsii jobbágy, a k ihez való jogá t Borbála á tengedte 20 
ír tér t bá ty jának , s ez aztán a j obbágyo t Beniczki I m r é n e k és 
nejének, Vid Erzsébe tnek adta.7 1652 márcz . 24-dikén Vid 
Mihály aláír t egy lompér t i u d v a r h á z stb. e ladását t a r t a lmazó 
szerződés t ; 8 m a j d zálogba vett Gencsi Bálinttól egy ilosvai 
jobbágy telket, melyet 1734 decz. 18-dikán kivál tot tak Vid utó-
daitól Gencsi István és Györgv.9 

Vid Erzsébet és férje, Beniczki Imre, ilosvai lakosok, 
1055 decz. 9-dikén 25 m a g y a r fo r in ton zálogba vettek Ke-
mény J á n o s győrtelki jobbágyától a győrtelki h a t á r o n egy 
rétet nyolcz évre.10 A fenti Erzsébe t 1656-ban is. m in t Be-
niczki Imre neje van említve.1 1 Vid Zs igmond 1690 márcz . 
14-dikén egy sámsoni telkét Tö rök Zs igmondnak és ne jének, 

1 Nagyv. Múz. Bit. egykorú másolat. — - U. o. e. — 3 U. o. e. — 
4 Gencsi-lt. nr. 1398. — 5 Nagyv. Múz. Bit. — « U. o — 7 Szgy 8 Gencsi-lt. 
nr. 41 — 9 U. o nr. 114. - 1 0 Szgy — 11 U. o. 
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Szúnyog Máriának, 1 1697 márcz . 1-sején a sámsoni jószágát 
Mocsolyai Veres Fereneznek . 2 1699 jú l . 9-dikén tíz évig vissza-
vonha ta t l anu l az atyjától , Lászlótól örököl t belső-, közép-, 
külsőszolnok- , sza tmár- és b iha rvá rmegye i részbir tokai t Ba-
gosi Lászlóné Józsa Borbá lának zálogosít ja el.3 1753-ban hi-
teles másolatot adtak ki az ő (egr.) s zámára ama vizsgálatról, 
mely arról folyt, hogy Közép-Szolnokról származot t -e Zemp-
lénbe Vid László .apja, Zs igmond, avagy az előbbi Zsigmond 
íia-e ezen Lászlónak és arról , hogy bír t -e az u tóbb i Zs igmond 
örökségei S á m s o n b a n és Mindszenten. 4 Vid Zs igmondot (55 
éves, egészségtelen) lovasnak vették föl az é rmindszen t i fegy-
ver fogható nemesek 1805-diki névsorába . Homagiál is e skü t 
is tett. 

Vida. Ilosvai e lőnévvel 1464-ben és 1465-ben tűn ik föl.5 

Vida Is tvánnak k rasznamihá ly fa lv i j obbágya i 1689 tájt sógo-
rát, P a p Istvánt szolgálták.6 Vida I s tvánné Pap Erzsébe tnek 
Kraszna-Mihályfa lván két j obbágya volt.7 

Vidfi. 1470 körü l szerepelnek egy tanúval la tás a lkalmá-
va l : Andr . Viti de Keresztúr (Kerezthur) és ,Ioh. Yiti de Kis-
doba (Kysdoba).8 

Vidi. L. Vid. 
Vlduj J ános és Miklós 1790-ben somlyai adózók. 
V i g . A ko lozsmonos to r i konven tnek 1450 jan. 29-dikén 

kelt ügyvédval ló levele szerint W y g h János és Keresztúr i 
Bévész (Beues) Imre Báton i Buda Györgyöt, Rá ton i Mihály 
deákot . Bilgezdi Gergely deákot , Lelei Nagy Bálintot, Sándor-
házi Lászlót, Moni János t , Keresztúr i Sebestyén íiait: Kele-
ment s Mihályt ügyvédje iknek vallották.9 Jú l iu s 17-dikén 
W y g J á n o s azok közöt t volt, a kiket Mindszenti Pe lbár t és 
társai eltiltottak attól, hogy Hunyad i J ános k o r m á n y z ó 

1 Gencsi-lt nr. 851. 2 D. o. nr. 820 más. — 3 Gencsi-lt. nr 819. és 909. 
másolatok — 4 Lelesz, Act. an. 1753. nr 16.; prot. folio 11. — 5 Csánki, 
I 577. — V ö. Vid. — « Nagvv. Múz. Bit. — 7 ü . o. — 8 Csánki. I 577. — 
V. ö Vid. — ® Dl. 36.391 Km. Prot. C min pag 103. nr. 4. 
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adománya alapján elfoglalják a középszolnoki Postelke príe-
diumot.1 

Vigh Zsigmond 1684 febr. 14-dikén visszaváltotta Guthi 
Istvántól azon sámsoni jobbágyot , melyet Nagy Tamásné 
Borbély Anna zálogosított el.'2 

Víg István és Mihály nagydobai nemeseket Közép-Szol-
nok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

1730 febr. 2-dikán br. Andrási Ferencz meginteti idősb 
Gencsi Györgyöt a Vigh-részhez tar tozó két mindszent i telek 
elfoglalásáért és igéri, hogy kivált ja azokat, ha zálogban vannak: 1 

Kétségtelenül a Vig-család tagja az a Végh Márton Kis-
Dobáról, a ki 1741-ben homagiál is esküt tett, mert a homa-
giális esküt tevők 1781-diki névsorában Víg Márton s Vig 
Péter kisdobai adózó nemesek fordulnak elő. 

1741-ben Nagy-Doháról Vigh György id. és ifj., István 
id. és ifj., 1781-ben innen Vig György, Mihály stb., a család-
nak tagjai tízen, adózó nemesek, tettek homagiál is esküt. 

1797-ben a Vig-család több tagja Diósadon, Kis-Dobán, 
Kusalyban és Nagy-Dohán kisebb birtokos, saját telkén, vagy 
másén lakó adózó nemes. Az 1805-diki összeírásban gyalo-
gosként van említve Dániel, vérvölgyi fegyverfogható adózó 
nemes ; László, János és fia Mihály; György és fia Pé t e r ; 
András és fia András ; továbbá István, diósadi adózó nemesek 
homagiális esküt tettek. 

Víg Józsefnek 1806-ban egy lakolt ant iqua jobbágytelke 
volt Lecsméren. 

Víg András és Mihály 1847 1848. somlyai polgárok. 
Vilhelm. Vilhelmi, Vilhelmus. Vilhelm János 1832 

1837. nagypaczali evang. reform, pap, ki a papi hivatalról 
lemondott . Pestre ment. 

Vilhelmi Mihály a XVIII. század közepe tá ján zilahi 

1 1)1 36.391. Km. Prot. C. min. pag. 112. nr. 3. — 2 Gencsi-lt. nr. 914. 
más. — 3 U. o. nr. 88 
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stat ionális commissar ius , 1781-ben (Vi lhelmus Mihály) itteni, 
székely-utczai lakos. 

Villás János , öreg és ifj. Pál 1781-ben zilahi k ra szna -
utczai lakosok. 

Vineze. Kalóztelki W y n c z e Balázs (de Ivalózthelek) 1481-
ben tanúskodot t B ihar vá rmegye két k iküldöt t szolgabírája 
előtt, hogy a nagyfalusi vásárról haza t é rő debreczeni keres-
kedőket Kalóztelek (Kárásztelek) és Kémer között a n e m e s 
Somlyai Bá thor iak jobbágya i és szolgái r abo lha t t ák ki.1 

Gencsi Vineze Andrást , János t és tá rsa ikat 1559-ben 
megidézték, mer t fe ldúl ták és elfoglalták Gencsi Imre és Gál-
tői Mátyás ba lázsházi b i r tokát . 2 

W i n c z e Benedek udvarhelyi (Szamos?) nemes egyike 
a z o k n a k az e sküd t b í ráknak , kik 1577-ben a Gyulafi László 
és Csáki László közöt t folyó perben , min t fogott bírák, ítél-
keztek.3 

Vineze máskén t Zilahi Andrá s és Sándor , 1762 f e b r u á r 
9-dikén Közép-Szolnok vármegyé tő l nemes i b izonyí tványt kap. 4 

1797-ben Vintze Mihály, magya rnádasd i m o lná r t a had i 
segedelemhez való hozzá j á ru l á sá ra í r ták ki. 

1805-ben Vintze Ferencz, kusalyi adózó nemes homagiá-
lis esküt lett. 

1806-ban Vineze Fe rencznek egy pusz ta an t iqua és egy 
lakott nova jobbágy telke volt Porczon . 

Vintze István 1808-ban a varsolezi nemesek névso rában 
lordúl elő. 

Vineze Ferencz , 1842 1844. középszo lnokvármegyei es-
küdt , 1864-ben zilahi po lgármes te r . 

Vineze Ödön 1886—1900. kémer i , 1900-tól diósadi evang. 
re form, pap . 

Vinczellér. Vintzellér Mihály 1672 decz. 31-dikén zá-

1 Dl. 29.537. 2 Gencsi-lt. nr. 1386. — a Báthori István 1577 máj. 9-diki 
kiadványa; Báthori papírpecsét. GKG. A. fasc. II. — 4 V. Test. 51. 1 
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logba vett Szénás Dávidtól egy ilosvai nemesi háztelket tar-
tozékaival együtt.1 1697 nov. 17-dikén, min t királyi előttemező, 
egy egyezséget száldobi malom, kúriál is telek és egyéb ingó-
ságok felosztása,2 1699 j ú n i u s 1-sején egy szerződést ilosvai 
szőlő elzálogosítása tárgyában írt alá.3 

Vinkler. Winkler Ferencz, ardói főbb birtokos, előfor-
dúl az 1797-diki összeírásban. Mint itteni adómentes nemes , 
1805-ben a haza csendességben való tar tására lóval, fegyverrel, 
vagy gyalog állhatott ki. 1801 —1809. középszolnoki assessor. 

Vinkler József 1850-ben érmindszent i róm. kath . p a p ; 
püspöki t i tkár s a Szentszék jegyzője 1845-ben, 1850 után 
archivarius , végre kanonok. 

Vinter Elek, benedekfalvi adómentes nemes 1805-ben 
a haza csendességben való tartására kiállhatott gyalog. 

Virág. 1549-ben Récsé-bői többek között W y r a g h Ist-
vánt is maguk mellé vették özv. Vajai Borzási Györgyné 
Borbála és íia, Miklós, a mikor elfoglaltak és bevetettek 
Haraklányi Miklós Vártelek bi r tokán és nyirsidi b i r tokrészén 
tizennyolcz hold szántót. Ez ellen Haraklányi nevében panasz t 
emelt Horváti Peres Gáspár, mire az országbíró helyszíni 
vizsgálatot parancsol t e tárgyban.4 

Kügyi e lőnevűek szerepeltek különösen. Talán m á r ehhez 
a családhoz tartozik az a Virá"" Ferencz, a kinek a krasznavár-
megyei Lompér ton 1654-ben udvarháza van. 5 Kügyi Virág 
Ferencz és neje Szilágyi Zsuzsánna ilosvai (Kraszna vm.), 
derzsidai bir tokaikat és jobbágyaikat és lompért i puszta ud-
varházuk felét, a mely Virág Ferencznek és Ilosvai Bajnóczi 
Andrásnak elhagyott udvarháza ik közt esett, odaad ják cse-
rébe 1654-ben Szénási Dávidnak ennek köbölkút i b iharvár-
megyei birtokáért , az ugyanott levő elhagyott udvarház telkeért 
és két szőlőért.6 

1 Gencsi-lt. nr. 1269. — 2 U. o. nr. 923. — 3 U. o. nr. 402. — 4 Orsz. Lt. 
Km. conv. lad. 26. H. nr. 1. — 5 Nagyv. Múz Bit. más. — 6 U. o. 
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Virágh (de Rügy) Gáspár 1675-ben k rasznavármegye i as-
sessor . 1 Ta lán az ő (Virág Gáspár) kémer i jobbágya i tanús-
kodtak 1673 okt. 14-dikén egy Kémeren tar tot t tanúval la tásnál . 2 

Virág Zs igmond 1722-ben k rasznavármegye i assessor,3 

1731-ben alszolgabíró,4 1738—1745. szolgabíró,5 1739-ben 
jegyző.6 Aláírt 1722 ápr . 21-dikén egy szerződést lompér t i 
telek kiváltásáról ,7 1725 ápr . 23-dikán egy n y o m o z ó levelet 
szintén lompér t i telek tá rgyában . 8 Kügyi Virág Zsigmond, 
n e m e s e m b e r j obbágya a D a b j o n b a n 1732-ben végbement 
tanúval la tások szer int szomszéd ja a Fodor -ö rökösök több 
j o b b á g y á n a k : Kur ta Gábornak , Rogozz Demeternek, Veres 
Péternek, Goron Demete rnek . 9 

Kügyi Virág Sámue l 1738-ban krasznavármegye i asses-
sor,10 1739—1754. szolgabíró.1 1 1747 febr . 25-dikén (Virág-
Sámuel) aláír t egy ilosvai k ú r i á r a vona tkozó szerződést,12 

1751 ápr . 20-dikán, m in t királyi előt temező, szerepelt két 
lompér t i j obbágy továbbzálogosí tásánál . 1 3 

Egy Virág Fe rencz 1705 1772. középszolnoki szolga-
bíró,14 ta lán az a Kügyi Virág Ferencz, a ki 1781-ben közép-
szolnoki assessor. 

Kügyi Virág László és István 1772-ben,15 Péter 1772 
1775.10 k rasznavármegye i (utóbbi 1773-ban középszolnoki?) 
esküdt assessorok. Péter 1775 decz. 19-dikén, min t ilven. J 1 

bizonyí t ja a kucsói jószágért folyó pe rben hozott ítélet végre-
ha j tásának megakadályozta tását.17 

K. Virág Károly, egyike vala a m a k rasznavármegye i bir-
tokosoknak, a kik 1800-ban a Széchenyi özvegyéhez intézett 
részvétfel i ratot aláírták.1 8 Ta lán ő 1842-ben k ra sznavá rmegye i 

1 Szgy. — a u . o. — 3 U. o. — 4 Gencsi-lt. nr. 96., 108. és 136. 
5 1738 : Gencsi-lt. nr. 120., 1739: u. o. nr. 129., 1742 : u. o. nr. 382., 1745 : u. o. nr. 279. 
6 U. o. nr. 128. — 7 U. o. nr. 1713. — 8 U. o. nr. 253. — 9 Szgy. — 1 9 Gen-
csi-lt. nr. 120. — 11 U. o. nr. 131., 297., 605., 1082., 562 , 1358., 1376 , 1092. és 1093. 
1 2 Gencsi-lt. nr. 285. — 1 3 U. o nr. 410. — 14 U. o. nr. 1604. — 1 5 Szgy. 
1 6 Gencsi-lt. nr. 426. és 1584. — 17 U. o. nr. 426. — 18 Pesti Hírnök, 1860 évi 
60 szám. 
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al(?)ügyész, 1860-ban törvényszéki ülnök. 1807 és 1870 közt 
főszolgabíró, 1869-ben al ispán. 

Virág J á n o s n a k 1684-ben háza van Zi lahon. 1 

1797-ben Virág J ános k rasznamihá ly fa lv i és ú jnéme t i 
k isebb bir tokos, Ferencz dab jon i sa já t telkén lakó a d ó m e n -
tes nemes . 

Virág A d á m a XVIII-dik s zázadban nagydobai evang. 
r e fo rm, p a p ; egy évi szolgálat u t án Szigetre m e n t t aná rnak . 
Virág Ádám 1806—1846. zoványi evang. r e fo rm, p a p ; egy-
házmegyé jében e lőbb íiskális, m a j d assessor lett, 1830-tól 
v iczenótár ius , 1831-től főnótá r ius , megha l t Zoványon 1840-ban. 

Virág István 1800—1812. Bagoson volt evangel ikus refor-
m á t u s pap . 

Virág J ános 1803-ban középszolnoki assessor. 1800-ban 
Lecsméren két an t iqua , 1808-ban Bécsén egy an l iqua és egy 
nova jobbágyte lke volt. 

Az 1805-diki össze í rásban Virág Pé te r (lóval), dab jon i , 
s a m á r emlí tet t J á n o s (lovas) k rasznamihá ly fa lv i fegyverfog-
ható a d ó m e n t e s nemesek fo rdu lnak elő. Utóbbi homag iá l i s 
esküt is tett. 

Virág Gáspár 1807-ben k ra sznavá rmegye i assessor . 1808-
ban «a perecseni j á r á s b a n van b i r toka» s e lőfordúl a somlyai 
nemesség névsorában . E k k o r — a m á r f en tebb emlí tet t s 
Középszolnok vármegyében lakó — Virág Jánosnak , továbbá 
Gáspárnak , Sámuelnek , Gábornak és Lászlónak Bécsén két 
adómen tes lakótelkeik, egy an t i qua m e g egy és egynegyed nova 
jobbágytelkök vol t ; Kraszna v á r m e g y e — J á n o s kivételével 
gya logosoknak írta ki őket, de n incs nekik sem köntösük , 
sem fegyverök. Legtöbb telke (egy an t iqua és egy nova) Já-
nosnak volt. Sámue l és Gábor Bádonban is bír tak egy-egy 
an t iqua jobbágy te lke t ; László, récsei lakosnak Oláh-Keczel-
ben egv an t iqua és egy nova. Kraszna-Horvá ton egy és egy-

1 Orsz. Lt Km. conv. fasc. P. nr 7. 27. tiók 
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negyed, Borzáson egy. Varsolczon fél an t iqua jobbágyte lke 
volt. — Gábor 1814-ben k rasznavármegye i assessor. 

Virág Zs igmond 1831-ben k rasznavármegye i assessor . 
Egy Zs igmond 1846—1847. középszo lnokvármegye i esküdt . 1 

Virág F a r k a s 1833-ban k rasznavármegye i alszolgabíró. 
1834-ben táb lab í ró . 

Ifj . Virág József (másut t Virág József) 1861—1862. kraszna-
vármegyei tiszteletbeli e s k ü d t ; László ugyanekkor szintén 
esküdt . 2 

Virágosi György e lőfordúl a hadi segedelemhez való 
hozzá já ru lá s ra 1797-ben összeírt é rmindszen t i k i sebb bi r toko-
sok között . 

Y f r g i n á s . 1645 okt. 5-dikén a középszolnoki szolga-
b í rák Gyulafi Borbálá t ha t a lmaskodásé r t Váradi Virginas Is tván-
nal szemben idézik tö rvény elé,;1 a kit 1646-ban az Ippi Kátai 
István halálával örökösök nélkül marad t Ipp b i r tokba s az 
ottani nemes i kúr iába , továbbá Szék, Néháza, Cserese, Hal -
inosd, Felső- és Alsó-Kaznacs, Porczal ja , Lecsmér, k raszna-
vármegyei b i r tokokba iktat tak be, jó l lehet az ellen L. Bánfi 
Zs igmond a r endes időben t i l takozott .4 

Virteta. (Wirteta.) Krasznavármegye i tö rzsökös nemzet -
ség. Karácsonyi J ános azt írja, hogy az ezen nembel i Maladi 
1259-ben Somlyó-Újlak mellett volt bir tokos, a hol Maiadé 
máig is megőr iz te a b i r tokán épül t f a lu t ; «de nemzetségének 
neve n e m m a r a d t fönn a he lynévben s így a n n a k kiejtését 
b iz tosan meg n e m á l lap í tha t juk» . 5 

Yiski. Apafi Mihály, erdélyi fejedelem 1663 ápr . 25-dikén 
Segesvárt kelt levelével Retteghi Viski Györgynek, a fejedelem 
nagyobbik i rodá ja hites í rnokának és jegyzőjének húségét és 
hűséges szolgálatait , melyeket Erdé lyország törvényes fej edel-

1 Szgy. — 2 U. o — 3 GKG. A. fasc. XV., XVI. — 4 A váradi káptalan-
nak ifjú L. Bánfi Zsigmond számára adott bizonyságlevele átiratban. Bl. fasc. 
N. nr. 3. — 5 Karácsonyi: .4 Magyar Nemzetségek, III. k. 139. 1. 
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meinek, min t elődeinek és végre neki is mind já r t fejedelem-
sége kezdetétől, úgyszintén országának, Erdélynek, a helyek 
és idők változásainak közepett hűségesen teljesített és végzett 
és a melyeket a jövőben is hasonló hűséggel és lelki éber-
séggel teljesíteni és végezni ígér, tekintetbe véve s feje-
delmi bőkezűségből megjutalmazva, a nevezett Viskit abból 
a kevésbbé nemes állapotából és helyzetéből, a melyben 
született és eddig volt, kiveszi s őt, va lamint örököseit és 
mindkét nembeli utódait Erdélyország és az ehhez csatolt 
magyarországi részek igazán született, kétségtelen és czímer-
rel b í ró nemesei közé sorozza.1 Czímerök: Egy álló, kékszínű, 
háromszögalakú katonai paizs, melynek mezejét zöld gyep 
foglalja el, s a melynek mezejében egy hat tyú bal lábával 
egy gömbön állva csőrében írótollat ta r t ; a paizs fölé 
egy zárt katonai sisak van helyezve, melyet királyi korona 
föd be, drágakövekkel és gyöngyökkel feldíszítve; a sisak csupjá-
ról (ex cono) pedig különféle és váltakozó színű szallagok veszik 
körül az említett paizs mindkét peremét, vagyis szélét. I. György 
dobokavármegyei főjegyző 1675—1692. felsőtöőki lakos. 

Egy Viski György 1696 november 27-dikén Czegei Vass 
Györgynek azt hozza hírül, hogy Vass Györgyöt a méltóságos 
gubern ium s a nemes ország ország komorny ik jának rendelte.2 

1717. ápr. 17-dikén Gzegei Vass Lászlónál találjuk.3 

I. Pál az 1702 márcz. 10-diki erdélyi országgyűlés által 
kiküldött egyik élelmezési biztos, valószínűleg dobokavárme-
gyei követ is.4 Egy Viski Pál 1715-ben senior a kolozsvári 
kol légiumban.5 

1 A nemeslevél fejedelmi fiiggöpecséttel ellátva. — Először az ország-
nagyoknak 1663 szeptember 28-dikán Marosvásárhelyt tartott közgyűlésén; 
másodszor 1676 november 16-dikán, midőn ez a Viski György dobokavárme-
gyei hites jegyző. Veresegyházán Doboka vármegye közgyűlésén hirdették ki. — 
A Tordán 1755 márczius 27-dikén hitelesített másolat Viski Zsigmondnál. — 
2 Magyar Történelmi Emlékek, XXXV. k. 236. 1. — 3 D. o. 488. 1. — 4 Viski 
Zsigmond összeállította leszármazási tábla. — 5 Magy. Tört. Emi, XXXV. k. 
478. lap. 

DR. PETRI MÓR : Szilágy várni egye monographiája. VI. 



7 5 4 VISKI. 

Rettegi Viski Pál (talán IV.) 1781-ben középszolnoki as-
sessor. 

Egy Viski J ános 1714-ben,1 1715-ben 2 Kolozsvárt a logika 
p r o f e s s z o r a ; egy J á n o s 1724-ben,3 1732-ben 4 és 1736-ban5 do-
b o k a v á r m egyei nó tá r ius . O»/ 

II. J á n o s dobokavá rmegye i főjegyző és a l ispán (1745).ö 

Czegei Vass László emlí t egy Viski Péter t 1715-ben.7 

1716-ban,8 1718-ban.9 1730-ban,10 a ki gyakran megfordu l t 
Czegében a házánál . Ta lán ő 1722-ben dobokavármegye i 
szolgabíró.1 1 

Nem t u d j u k elhelyezni c sa ládfánkon a köve tkezőke t : 
Vischi Mihály ev. ref. papot , a kit Kraszna-Mihályfa lvára 

kü ldö t t a Kállón 1651 j ú n . 18-dikán tar tot t közzsinat.1 2 

Viski Istvánt, a ki 1669 júl. 8-dikán szécsi jobbágyte lek 
t á rgyában írt alá egy bizonyí tványt . 1 3 

Viski Mártont , a ki 1711-ben Ilosván, Viski J á n o s 1717-
ben Zovánvon ev. ref. p a p ; u tóbbi itt is halt meg. 

Gábor (az 1722-ben szerepel t I. Pé te r fia) ákosi lakos.14 

Talán az a Toki Viski Gábor , a k inek meg Sándorház i István 
számára 1760 j ú n . 12-dikén vizsgálatot tar to t tak arról , hogy 
P a p Kata és Vid m á s k é p Visel e lődeinek micsoda ö rökös 
vagy zálogos javai vol tak Ákoson, Szakácsiban, Kraszna-
Mihálvfalván. Er-Szent-Királyt , Zálnokon, Bürgezden, Lom-
pér ton és Száldobágy prsediumban. 1 5 Minden b izonnyal ő az 
a Gábor, a ki a XVIII-dik század közepe t á ján assessor Közép-
Szolnokban. 

Viski Pál de F.-Tök (talán II.) 1741-ben Közép-Szolnok-
ban homagiá l i s esküt tett. 11. Pál szi lágyszentkirályi lakos, ő 

1 Magy Tört. Emi. XXXV. k. 476. 1. 2 U. o. 478. 1. — 3 Viski Zsigmond 
összeállította leszármazási tábla. — 4 Magy. Tört. Emi. XXXV. k. 561. lap. — 
5 U. o. 593. 6 Viski Zsigmond összeállította leszármazási tábla. — 7 Magy. 
Tört Emi. XXX. k. 477. 1. — » U. o. 486. 1. — 9 U. o. 497. 1. — 10 D. o. 552. 1. 
11 Viski Zsigmond összeállította leszármazási tábla — 12 Tört. Tár. 1898. évf. 
636.1. — 13 Gencsi-lt. nr. 1461. — 14 Viski Zsigmond összeállította leszármazási 
tábla — 15 Gencsi-lt nr. 549 



Melléklel a Viski-család történetéhez. 

Viski (Rettegi.) 
I . G y ö r g y 1 

dobokavármegyei főjegyző 1<>75 -1692. felsőtöőki lakos. 
— Rettegi Mária 

I I . G y ö r g y 
1701 sárvári lakos 

I I I . G y ö r g y 
1724. dobokavármegyei alispán 

I V . G y ö r g y , 1770 

I . P á l 
dobokavármegyei követ? 1702 

— Deli Jeney Mária 
(Sámuel és Ördög Anna leánya) 

I . J á n o s 
dobokavármegyei főjegyző, 1724 

I I . J á n o s 
dobokavármegyei főjegvző és alispán 

1745 

I . P é t e r 
1722 dobokavármegyei szolgabíró 

I . J ó z s e f 1778 
— Szentmihálvi Anna 

G á b o r 
ákosi lakos 

— Halmágyi Kata 

I . S á m u e l I I I . P á l K a t a A n n a 
— Rettegi Hedwig — • Rácz Farkas — Biró Gábor 

I I I . J ó z s e f K a t a l i n Z s u z s á n n a 
dobokavárnt. — Telegdi — Jánosi Mózes 

szolgabíró Pap József 
181Ö 

I I . P á l 
szilágyszentkirályi lakos, középszolnokvár-

megyei törvényszéki ülnök, f 1771, 
élt 83 évet 

— a) Ujfalusi Erzsébetb 
— b) Gazdag Helena 

M á r i a , 1776 
— Somai László 

K a t h a r i n a , 1776 
— Dobai János 

I V . P á l 
középszolnokvármegyei 

főpénztáros, 1786 
dobai lakos 

— Biró Krisztina 

I I . J ó z s e f 
középszolnokvármegyei 
szolgabíró, szentkirályi 

lakos, f 86 éves korában, 
17ö6 

— Ajtai Anna 

B o r b á l a 
- Gergely László 
főszolgabíró 
zilahi lakos 

A n n a 
— Mezei István 
nagydobai lakos 

A n n a , 1776 Z s u z s á n n a 
— Pénteki László — Dobai Zsigmond 1776 

Z s u z s á n n a 
— Csomós Mihály, kolozsvári jogtanár 

M i h á l y 
középszolnokvármegyei főpénztáros 

— Szatmári Pap Terézia 

Z s u z s á n n a T e r é z i a S á n d o r 
f 1824 f 1837 szolgabíró, 

— Viski Pál — Viski Péter nagydobai lakos 
— Mezei Charitas 

R o z á l i a Á g n e s 
— Szilágyi Sámuel — Mágner Ignácz 

szolgabíró 1833 

E s z t e r 
Mágner János 

D á n i e l , 1764 
— Bölöni Kata 

B o r b á l a , 1789 
— Rácz László 

K r i s z t i n a , 1790 
— Barabás György 

V . P á l , 1796 
nagyfalusi lakos 

K l á r a 
— Nagy .Mihály 

V . G y ö r g v 
1794 

J u l i á n n á 
1807 

T e r é z i a 
— Szarka Sámuel főszolgabíró, 

szentkirályi lakos, 1804 

I I . S á m u e l , 1806 
— Kincses Mária 

1 
J u s t i n a A n n a M á r i a 

V . Pá l , 1786 
követ a szebeni diétán 1837, 

azután alispán, 
szentkirályi lakos 

— a) Csomós Zsuzsánna 
— b) Sigmond Borbála 

a) E l e k 
vármegyei esküdt 

P o l i k s z é n a 
Fodor Lázár, vármegyei 

főpénztáros, magyarbaksai 
lakos 

b) A n t ó n i a B o r b á l a V I I . P á l R ó z a 
— Gaál Lajos — Versényi László vármegyei esküdt és a szabad-

Szamos-Ujlak ságharczban honvéd főhadnagy, 
lelei lakos 

I I . P é t e r 
vármegyei főpénztáros, 

szilágyszentkirályi 
(vagy debreni ?) lakos 

1788 
— Csomós Terézia 

K h a r i t á s z 
— Incze Ferencz 

törvényszéki ülnök, 
krasznavármegyei 

zoványi lakos, 1790 

Z s u z s á n n a 
— Érsekújvári 

László, 
ákosi lakos 1794 

M á r i a 
— Lugosi Boldizsár 
törvényszéki ülnök. 

Zilálton 1796 

I V . J ó z s e f 
főszolgabíró, 

szilágys/entkirályi 
(vagy debreni?) 

lakos 1792 
— Kellő Anna 

J 
I I I . S á m u e l 

gazdász, 
szentkirályi lakos 

1798 

I I . S á n d o r 
főszolgabíró, 

szentkirályi lakos 
1800 

V I I . G y ö r g y 
184ü főszolgabíró, 

főispáni helytartó 1804 
— Záborszki Mária 

K á r o l y 
gazdász, Sz.-Szent-

királyt 1807 

A n n a 
— Benkő Pál 

pettyini, szatmárvár-
megyei lakos 1809 

Z s i g m o n d 
f kiskorában 

I . F e r e n c z 
vármegyei pénztáros 

— Szegedi Ilona 

B ó z a 
— Kaizler Antal, br. Wesselényi Farkas 

jószágigazgatója, böősházi lakos 

I I I . S á n d o r 
városi pénztári számvevő Debreczenben 

— Eszéki Margit 

V . J ó z s e f 
gazdász Debrenben 

— Kiszely Ilona 

I I . F e r e n c z V I . J ó z s e f I I I . S á n d o r 

I l o n a 
— Kincs Gyula 

a zilahi ev. ref. Wesselényi-
kollégium igazgatója 

L á s z l ó 
szolgabíró, érszentkirályi 

lakos 
— Kiss Gabriella 

K á r o l i n a 
— Dombi József 
ügyvéd Zilahon 

L a j o s 
vármegyei aljegyző, 

domoszlói lakos 
— Jakab Jozefa 

L ó r i n cz 
vármegyei i rnok, 

zilahi lakos 

Z s u z s á n n a 
— Toka Sámuel 

dengelegi birtokos, 
f utód nélkül 

T e r é z i a 
— Kiss Lipót 

honv. őrn. Zilált 

K l á r a 
— Versényi László 

fogházi-felügyelő, Zilált 

M i h á l y 
tanuló -f Zilah 

H e l é n a + Z s i g m o n d 
főszolgabíró, 

debreni lakos 
- Gergely Mária 

B e r t a 
— Mezei Mór 

kir . járásbíró Zilah 

M á r i a 
— Országh Dániel 

takarékpénztári hivatalnok Zilah 

E m m a 
— Biró Ferencz 

ügyvéd, Zilah 

V i l m a 
— Szkurt Elek 

útmester Beszterezén 

K l á r a 
— Kardos László 

pénzügyi fogalmazó Zilahon 

M á r i a 
— Horváth Béla 

birtokos Menyőben 

I I I . P é t e r 
gazdász, 

debreni lakos 

1 Viski Zsigmond : A Relteqi Visky-család felsó-töőki ágának — fi- és nőnemen — leszármazási táblájáról. 
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és neje Újfalusi Erzsébet a szilágyszentkirályi evang. re form, 
egyháznak 1750-ben egy ezüstpohara t , 1751-ben egy abroszt, 
Pál 1757-ben egy kannát adtak. II. Pál szilágyszentkirályi la-
kos, középszolnokvármegyei törvényszéki ülnök, 1771-ben 83 
éves korában halt meg.1 A család az itteni egyház czintermé-
ben temetkezett . 

Dobai Jánosné (Zsigmondné?) Viski Zsuzsánnának egy 
1742-diki tanúvallatás szerint a zölczei (Söltzei) puszta prse-
d iumban telke volt." 

IV. Pál 1786-ban középszolnoki főpénztáros,® nagydobai 
lakos.4 

Valamelyik Pál árváinak 1800-ban Zoványon egy adó-
mentes lakótelkök és két lakott ant iqua jobbágytelkök volt. 

Egy Pál 1759 tá ján kémeri evang. reform, pap. Talán 
más családbeli. 

Egy Viski György zilahi civis, 1741-ben homagiál is esküt 
lett. Ama Viski Istvánt és Jánost, a kik 1781-ben zilahi, al-
szeg-utczai gazdák, sem tud juk elhelyezni családfánkon. 

Viski György (talán V.) géresi evang. reform, kán tor t föl-
vették a hadi segedelemhez való hozzájáru lásra 1797-ben ösz-
szeírt személyek névsorába. 

Egy Viski György 1803—1804. krasznaczégényi evang. 
reform, pap. 

Özv. Tarpai Sámuelné nemes Visky Ágnes5 és társai ellen 
a tasnádi és krasznai u rada lmak felének visszaszármaztatása 
ügyében 1795 előtt pert indítottak Aspremont i Goberti János 
és neje Volkensteini és Tros tburgi Aspremont i Mária Anna.6 

Az 1805-diki összeírásokban említve v a n n a k : Dániel, 

1 Viski Zsigmond összeállította leszármazási tábla. — 2 Bl. — 3 Nagy 
Iván, XII. köt. 212—213. 1., a hol egy 1827-diki adat — úgy látszik — tévesen 
van csatolva e Pálhoz (IV.) mert ekkor talán az a Pál (V.) volt középszolnok-
vármegyei derékszéki ülnök, a ki később alispán. — 4 Viski Zsigmond össze-
állította leszármazási tábla - 5 Családfánkon egy Ágnes Mágner Ignácz neje 

Bl. fasc. yy nr. 3. 

4 8 * 
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debreni (lovas), József (IV.? lóval), V. Pál (gyalogos), II. (?) 
Péter (lóval) és II. Sámuel (gyalogos) szilágyszentkirályi fegy-
verfogható adómentes nemes, továbbá József, deésházi szabad 
ál lapotú lakos (gyalogos). 

II. József középszolnokvármegyei szolgabíró, szentkirályi 
lakos, meghalt 86 éves korában. 1756-ban.1 

Egy Viski 1769-ben Zoványon szolgabíró.2 

IV. József főszolgabíró, debreni lakos, 1792.:{ Tán ő az 
az idősb József, a ki 1807 1808. középszolnoki helyettes 
alszolgabíró, 1808—1817. nem helyettes,4 (id. Viski József) 
1825-ben táblabíró, 1829-ben assessor, (Viski József) 1835-ben 
árvaszéki elnök, 1840 1842. táblabíró. Ifj. Viski József 
1817-ben középszolnoki assessor, 1821-ben (Viski József) he-
lyettes szolgabíró, 1825 1835. (ifj.) adj. viceszolgabíró, 
1828-tól rendes, 1835—1847. (Viski József) főszolgabíró. Egy 
József (talán ő) 1801-ben fizetéses törvényszéki bíró. 

III. Sámuel gazdász, szentkirályi lakos 1798.'"' 
I. Sándor főszolgabíró, szentkirályi lakos. 1800.6 

Viski Sándor, erdélyi, kolozsvármegyei lakosnak 1808-ban 
M.-Keczelben hat, Győrtelken és Somlyón egy-egy ant iqua 
jobbágytelke volt. 

Viski Pál (V.) 1811—1813. középszolnoki assessor, 1815 
1819. alszolgabíró, 1820- 1830. főszolgabíró, 1823—1828. 
árvaszéki elnök, 1827-ben (Wisky Pál) derékszéki ülnök.7 

1830—1841. táblabíró, 1831—1833. is főszolgabíró, 1833-ban 
főjegyző, 1837-ben követ a szebeni diétán, szentkirályi lakos,8 

1840—1847. (R. Visky Pál) alispán. — Talán az az ifj. Viski 
Pál. a ki 1847 és 1861 közt középszolnokvármegyei esküdt, 
1867-ben tiszteletbeli törvényszéki ülnök. 

1 Viski Zsigmond összeállította leszármazási tábla. — 2 Somlyó-Újlak 
község levéltára. — 3 Viski Zsigmond összeállította leszármazási tábla. — 4 1815 
(Wisky): Nagy Iván, XII. 212—213. — 5 Viski Zsigmond összeállította leszárma-
zási tábla. — 6 U. o — " Nagy Iván, XII. 212 213. — 8 Viski Zsigmond össze-
állította leszármazási tábla. 



VISKI. / 0 / 

VI. Pál (1796.) nagyfalusi lakos.1 

VII. Pál (az 1786—1837 közt élt V. Pál íia) középszolnoki 
esküdt és a szabadságharczban honvéd főhadnagy, lelei lakos.s 

Viski Péter (II.) 1812-ben középszolnoki assessor, 1815 
1833. al-, 1833-ban főszolgabíró, 1833—1847. pénztáros, 1834 ég 

1838 közt helyettes a l i spán; 1837-ben (Wisky Péter) ország-
gyűlési követ, a m. biztosító társaság ügyvivője. II. Péter, 
debreni lakos (1788).3 

László (az 1788-ban élt II. Péter íia), érszentkirályi lakos.4 

1839—1842. középszolnoki tbeli aljegyző, 1843—1847. szolga-
bíró. 

Más Viski László 1825-ben krasznavármegyei assessor, 
1831-ben táblabíró, 1833-ban [árvaszéki tag, 1833—1841. fő-
szolgabíró, 1847 1848. törvényes derékszéki bíró, 1860-ban 
egyike ama krasznavármegyei b i r tokosoknak, kik a Széchenyi 
özvegyéhez intézett részvétfelíratot aláírták.5 1801-ben (Visky) 
László krasznavármegyei törvényszéki ü l n ö k 6 s másodal ispán. 

Viski György (VI.) 1829—1833. középszolnoki tiszteletbeli 
aljegyző, 1833—1845. alszolgabíró, 1845—1847. főszolgabíró, 
1846—1847. országgyűlési követ és 1862-ben főispáni hely-
tartó.7 Neje Záborszky Mária.8 

Viski Sándor (II.?) 1835-ben középszolnoki táblabíró, 
1835—1811. al-, 1845-1847. főszolgabíró. 

Viski Lajos 1842—1844. középszolnokvármegyei esküdt, 
1845 1847. tiszteletbeli aljegyző. Domoszlói lakos. 

Viski Elek 1847-ben középszolnoki tiszteletbeli aljegyző, 
megyei esküdt.9 

Visky János 1861-ben krasznavármegyei tiszteletbeli al-
jegyző, 1867-ben törvényszéki jegyző. 

Visky Zsigmond 1861-ben középszolnokvármegyei al-

1 Viski Zsigmond összeállította leszármazási tábla. — 2 U. o. :í U. o. — 
4 ü . o. — 5 Pesti Hírnök, 1860. évi 60. szám — 6 Szgy. — " Nagy Iván, XII. 
212—213 1. — s U. o. — 9 Viski Zsigmond összeállította leszármazási tábla. 
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jegyző, 1875-ben (Viski) szolgabíró (diósadi járás), 1876-ban 
(Viski) szi lágyvármegyei szolgabíró. 

W i s k y Ferencz (I.) 1871 —1876. középszolnokvármegyei 
főpénztáros , 1877 1896. szi lágyvármegyei árvaszéki pénztáros . 

Az a Viski-család, a melyből Viski Pál, a szilágyszolnoki 
evang. r e fo rm, egyházmegye esperese s zá rmaz ik : de Visk, 
Máramarosbó l való. I. Pál a kolozsvár i evang. r e fo rm, kollé-
g i u m b a n végezte a theologiát 1788-ban. Mint kibédi p a p halt 
meg. F i a : II. Pál, a kinek egy szomorú já t éká t és egy vígjá tékát 
adták ki 1805-ben Marosvásárhe ly t . Ovidius Metamorphozisát 
is lefordí tot ta . II. Pál f ia : Zs igmond. Marosvásárhe lyen tanúi t , 
Kolozsvárt theologiát végzett. 1825-ben a bécsi egyetemen 
van. a h o n n a n a következő évben gróf Toldalagi Ferencz 
Koronkába udvar i p a p j á n a k hozta le, a hol papja lett az egy-
házközségnek is, 1872-ben halt meg. F i a : III. Pál K o r o n k á b a n 
1836 nov. 13-dikán született . Ő a marosvásá rhe ly i kol légium-
ból Kolozsvárra theologiára jött . 1862-ben a nagyenyedi 
Beth len-kol légiumban ju ra tu s , az I. g imn. oszt. vezetője s 
cont ra scriba, m i k o r zoványi p a p p á választot ták. Az egyház-
megye 1864-ben házassági törvényszéki ügyvéddé, 1870-ben 
özvegyárvai pénztárossá , 1890-ben főjegyzővé, 1893-ban espe-
ressé választot ta . F ia i : László dr. kolozsvári ügyvéd. Pál d r . 
aradi orvos. 1 

Visnyai J ános 1724-ben krasznai , 1738-ban diósadi , 
1740—1743. bagosi, 1743 1754. (Visznyai János) zoványi, 
1764-ben (Visnyai János) magyarkeczel i evang. r e fo rm, p a p ; 
egyházmegyé jében székbeli bíróságot is viselt, meghal t M -
Keczelben. 

Vit . Vith. kapi tány, egrespataki f őbb bi r tokos e lőfordul 
az 1797-diki össze í rásban. 

Vitéz László özvegyétől, a kire szállottak volt Bonyó 
Miklós halála u tán Bomlot t helység fele és a felső- és alsó-

1 Viski Pál családi iratai Zoványon. 



V I T É Z . 7 5 9 

kékesi részjószágok, Dobokai János, erdélyi alvajda ezeket 
magához váltotta, ma jd Ördög Lászlónak, Egyed fiának vissza-
bocsátja, a mint ezt az alvajda 1408 augusz tus 20-dikán bi-
zonyítja.1 

A Saphar János néhai fiai: Wythez Domonkos és Simon 
után maradt s a Szakácsi Per jemesektől visszaváltott szilágy-
szegi bir tokrészeken 1474 jan . 17-dikén megegyeztek Bides-
kúti Kún János utódaival Szilágyszegi Buda György utódai." 

1741-ben Vitéz Gyögy Közép-Szolnokban tett homagiál is 
esküt. 

Vitéz András 1751-ben a szebeni országgyűlésen Közép-
Szolnok vármegye követe. 1754-ben középszolnoki szolga-
bíró.3 

Vitéz Farkas , György, Sándor, Mihály és Gábor, csögi 
nemesek 1781-ben homagiál is esküt tettek. 

Vitéz Karácson és Péter, váradi bi r tokosok 1756 márcz. 
4-dikén Közép-Szolnok vármegyétől nemes i bizonyítványt kap-
nak. Csögről származnak. 4 Vitéz Gábor és Tódor csögi lako-
sok nemességét 1772 máj . 22-dikén igazolja Közép-Szolnok. 
A váradi Karácsonnak és Péternek testvérei.5 

Vitéz Andor, — Éltető Ferencz után középszolnoki 
szolgabíró, tasnádi járás . 

1797-ben a Vitéz-család több tagja Csögön és Szeő-De-
meteren kisebb birtokos, vagy saját telkén lakó, egyházi adó-
mentes n e m e s ; János ú jnémet i oláh pap. 

1805-ben Sándor, Miklós, Ignácz és Tivadar , csögi, Za-
lanyai József, érszentkirályi fegyverfogható adómentes neme-
sek, József lovas, a többiek gyalogosok. Mindannyian homa-
giális esküt is tettek. 

1806-ban Vitéz Andrásnak egy adómentes lakótelke és 
egy lakott antiqua jobbágytelke volt Kis-Paczalon. 

1 Szabó Károly : Az Erdélyi Muzeum Eredeti Okleveleinek Kivonata. 45. 1. — 
2 Dl. 36,393. Km. Prot. F. min pag. 171. nr . 2. — 3 Gencsi-lt. nr. 1096. — 
4 V. Test. 23. 1. — 5 P. C. Product. 233., 280. 1. 
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\ itkai Mihály 1753 jan. 17-dikén egy másola to t hitele-
sített ilosvai, lompér t i és hosszúmező i jószágok tá rgyában . 1 

Vittelki András , evang. r e fo rm, pap 1671-ben Krasznán, 
a hová a debreczeni közzsinat küldte . 2 Az 1681 j an . 12-dikén 
Margitán tar tot t közzsinat azt határozta , hogy (Vittelki András , 
k raszna i lelkész) Erdé lybe vigye házassági perét. : í 1693 1695. 
bagosi, m a j d ismét k raszna i pap , Krasznáró l 1699-ben vissza-
térve. 1708-ig m ű k ö d ö t t Bagoson ; itt is hal t meg. 

V i z i . A Szebenben 1743 aug. h a v á b a n tar tot t d ié tán 
hirdet ték ki, hogy Vizi János , zilahi h a r m i n c z a d o s n a k a ki-
rálv a n n á l is nemességet adományozo t t . 4 

D J 
Yizkeleti. Bencdeki Vizkeleti János , menyő i lakos 

1731 1738. középszolnoki szolgabíró a szilágycsehi járás-
ban . 5 1731 okt. 2-dikán a vá rmegye képvisele tében, mely 
sz intén h iva ta los volt, részt vett a Wesselényi Is tvánnál tar-
tott l akoda lmi ünnepé lyen . 1741-ben (de Benedek) közép-
szolnoki assessor . Aláírt 1748 nov. 1-sején egy egyezséget a 
derzs idai és babucza i e rdőkben való makkol ta tás tá rgyában, 6 

1749 jan . 13-dikán egy tanúval la tás t Kucsó b i r tok ra vonat-
kozólag.7 

Ylzlai. Wyzla i Gergely, balázsházi egytelkes n e m e s 
1549-ben 25 déná rny i adót fizetett.8 

Vizlai J á n o s mindszen t i n e m e s 1585-ben t anúskodo t t a 
Gencsi Miklós, máskén t Gencsi Csöghy Miklós, Gencsi László 
fia részére Sződemeter i Kenesy J á n o s el lenében Mindszenten 
tar tot t tanúval la tásnál . 9 

Vladár Dániel 1762-ben k rasznavármegye i (?) assessor.1 0 

Vlád György, ákosi saját telkén lakó adózó nemest föl-

1 Gencsi-lt. nr. 117. — 2 Tört. Tár, 1898. 647. 1. 3 Tt. ev. ref. I. 58. 1 
4 Kazinczy Gábor: Altorjai B. Apor Péter munkái: II. Synopsis Mutationum. 
231. 1. — s 1731—1732. (Vvzkeleti János), 1733 (Benedeki Vizkeley János, menyői 
lakos): GKG C. fasc. XVI., 1738 iBenedekv Vízkelty János): Gencsi-lt. nr. 125. 
6 Gencsi-lt. nr. 293. — 7 U. o. nr 295. — 8 Dical. — 9 Nagyv. Múz. Bit. — 
w Gencsi-lt. nr. 534. 
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vették az 1797-diki összeírásba. 1805-ben gyalogos az ákosi 
fegyverfogható adózó nemesek közt. Homagiális esküt is tett. 

V o n . W o n (?) Mihály, tasnádi zsidót fölvették az 1797-diki 
összeírásba. 

Vörös. Vörös László 1596-ban középszolnoki assessor.1 

Ferencz ura t is kéri 1702 febr. 1-sején Guthi Farkas, hogy 
a zálnoki és csanálosi erdőket tartsa t i lalmasban, míg ő haza 
nem jön. 2 

Vultur ( iábor 1741-ben homagiál is esküt tett Közép-
Szolnokban. 

Znhokii István Leiében 1741-ben homagiál is esküt tett. 
István 1790—1794. kémeri, 1795 1814. ilosvai evang. reform, 
pap, kinek 1808-ban Ilosván egy antiqua, Hosszúmezőn egy 
antiqua és egy nova jobbágytelke volt, hol az egyik telket 
Genesi Imrétől, a másikat Osvátnétól bír ta zálogban. (Ilosván 
halt meg). 

Zaholy. Kelenczei Zaholy Simon egyike vala azoknak, 
a kik, mint szomszédok, jelen voltak 1579-ben, a mikor be 
akarták iktatni Rátóti Gyulafi Lászlót a középszolnoki Köőd, 
Keleneze b i r tokokba és Aranyosmező másként Aranvos-vára 
prsediumba. 3 

ZRÍ. Zaj András és György Szilágyfőkereszturról 1741-
ben homagiál is esküt tettek. 1781-ben András, Mihály, János 
és Márton, mint adózó nemesek említvék Szilágyfő-Keresztur-
ról. A Zaj család tagjai 1797-ben is szilágyfő-keresztúri saját 
telkükön lakó adózó nemesek s az 1805-diki homagiális össze-
írásban is ennek a családnak tagjaival (Zajj András, Dániel, 
id. János és fia Pál, János, Mihály, József meg íiai János és 
József szilágvfőkeresztúri nemesek) találkozunk. 

Zai György 1786—1792. varsolezi, 1797-ben nagydobai 
evangelikus re formátus pap, meghalt 1803-ban. (A nagydobai 

1 Haan Lajos: Békésmegyei Oklevéltár 208. 1. — - Nagyv. Múz. Bit. 
a CrKü. 
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t emetőben nyugszik.) Egyházmegyé jében székbeli bíróságot 
viselt. 

Zai <Zay, Zajj) Sámuel a XVIII. században nagydobai . 
1796 1806. közt lecsméri, 1804—1816 közt (ifj.) vérvölgyi, 
1816 1821. mocsolya i evang. r e fo rm, pap, ki «tisztességesen 
megh iva tván e lmen t Magyaró-Kerekére», 1808-ban egy an t iqua 
jobbágyte lke volt Rá tonban . Meghalt Lecsméren , az ő idejé-
ben készült a szószék feletti korona . 

Zai Mihály 1812—1826. hadadnádasd i evang. r e fo rm, 
pap , megha l t Görcsönben . 

Zaj. L. Zai. 
Zajkás. Zojkás. A Zojkás-család tagjai 1797-ben is nagy-

szegi saját t e lkükön és más telkén lakó adózó nemesek. Az 
1805-diki összeí rásban Zajkás Antoni , Gábor, Jákob, Lup, 
Mihály, Nyikora , Péter. Ursz nagyszegi adózó szabad ál lapotú 
lakosok. 

Zojkas Jákób, Mihály és Ilie. nagyszegi nemesek 1781-ben 
homagiá l i s esküt tettek. 

Zakariás. 1604-ben Zakar ias István czégényi jószága 
négy rótt ház után 8 fo r in tny i adót fizetett.1 

1628-ban özv. Zakar iás I s tvánné Dobokai Básti Anna 
azon jognál fogva aka r j a elnyerni Bagost, Hosszúaszót és 
Dobokát, hogy ezeket Báthor i István erdélyi fe jedelem ap já -
nak. Dobokai Básti J á n o s n a k és m i n d k é t nembe l i u tóda inak 
adományoz ta . 2 1630-ban Katal in fe jedelemasszony megerősít i 
őt és gye rmeke i t : Dobokai Kakucz i Imréné Zakar iás Judi to t . 
Zakar iás Zsigmondot , Bagosi Na jad i A n d r á s n é Zakar iás Zsu-
zsánnát mea; ezek mindké t rendbel i örökösei t a dobokavá r -
megyei Balázsháza, Tihó, Kettősmező, Galgó stb., a k raszna-
vármegyei Bagos, a középszolnoki Gzégény és más belsőszolnoki 
b i r tokokban , melyeket m á r az őseik is b í r tak . 3 Borsai elő-

1 Dical. — 2 Bl. fasc. KK. nr. 14. - 3 Katalin fejedelemasszony új ado-
mánylevele a kolozsmonostori konventnek Bánfi Farkas számára 1784-ben ki-
adott átiratában Bl. fasc. II nr. 10. 
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névvel van említve egy a lkalommal (1630 előtt) az a Zacha-
rias István, a ki fér je volt Básti Annának. 1 1741-ben Zakariás 
József, 1781-ben ő és Sándor (Zachariás), mindket ten vér-
völgyi adózó nemesek, tettek homagiál is esküt. Az 1797-diki 
összeírásban Sándort , az 1805-dikiben Józsefet találjuk, az 
előbbi saját telkén lakó adózó nemes, az utóbbi, mint 
gyalogos, szintén az adózó nemesek közt említve. 

Zakariás György, nagydobai adózó nemes 1805-ben homa-
giális esküt tett. 

Zachar iás János 1862-ben zilahi bíró. 
Zaltetíczka Anna (mfe.) Báthori András özvegye (1037).2 

Zakkai J ános 1862-ben zilahi róm. kath. plébános. 
Zalai. L. Szalai. 
Zalányi Sámuel 1762—1786. tasnádi, 1791—1793. ma-

gyarcsaholyi evang. reform, pap. (Gencsről, Szatmár megyéből 
jött s M.-Csaholyban halt meg 1793-ban hatvannyolcz éves 
korában.) 

Zalányi Márton, tasnádi m á s telkén lakó, a d ó m e n t e s 
nemest fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 
1797-ben összeírt személyek névsorába. 

Zalányi Bocla. L. Boda. 
Zarándi J ános (officialis de Somlyó-Hydweg et Keres-

thelek) egy 1481-diki oklevél szerint Báthori Miklós és Zsig-
mond szolgája (familiaris), ü t és szolgáit is gyanúsí tot ták, 
hogy megöltek és kiraboltak egynéhány debreczeni kereske-
dőt Kalóztelek és Kémer között. A tanúval lomások szerint a 
zsákmány legnagyobb részét az ő szolgái hozzá, Hidvégre 
vitték, míg a kerestelkieknek csak 900 dénár és több apróság 
jutott.® 

Zatori. L. Zátori. 
Zádor. 1395 febr. 12-dikén Zador Pál Péter és András 

1 Orsz. Lt. Gyulaf. kápt. XVI. Lib. Reg fol 51. — - Lelesz, Prot. 76. 
fol. 97. an 1637. — 3 01. 29.537. 



7 6 4 ZÁH. ZÁMBÓ. 

fiai és Chyseri Balogh András leánya Elena kap ják Po lhos 
Miklóstól és Chyser T a m á s J á n o s fiától Csízér b i r tok negyedét 
leánynegyed fe jében. 1 

Záli. A Záh-esalád tagjai 1797-ben Egerhá ton m á s tel-
kén. I l lésfalván saját t e lkükön lakó adózó nemesek. György, 
B u m b , Tógyer égerhát i , Mojsza alsószivágyi, Vonucz illésfalvi, 
Mástvé ö rményes i lakosok adózó n e m e s e k 1805-ben. 

Zálnoki. Mint m á r Gyúróinál is lát tuk, Zanuk i Lőrincz 
íiai: Róber t és György azok között voltak, a kik 1297-ben 
beleegyeztek abba. hogy Thela, Nezda és Pál, A n d u m a de 
Zaznog, de Zakaeho, de Gyuro fiai E r d ő fiától Dénestől Sza-
kácsi, Gyúró és Kegye b i r tokokat , Hégén fiától Lászlótól 
pedig Körmend , m á s k é p Szarvad és Csög házhelyeket kap-
ták.2 

Zámbó. Györgyöt (dictus Zámbo) Zs igmond király királyi 
biztosul jelölte 1391-ben a k rasznavármegye i Pálvára és 
Kis-Récse b i r tokok á tadásához , a mely b i r tokoka t Keresz-
túri Balázs fia, Mihály zálogosított el Pé ter erdélyi püs-
pökné l . ' 

Kalota Sz.-Királlyi idős Z á m b o Fe rencznek Ivelenczén 
volt egy részjószága. K.-Szentkirályról 1774 febr . 9-dikén írja, 
hogy m é g szegény idvezült felesége, Rácz Mária, életében 
megígér te a h á z u k n á l régtől fogva szolgáló Makszim Gligor-
nak. j o b b á g y u k , Kelenczei M. J ános fiának, hogy az öreg 
M. Lupucz j o b b á g y u k holta után, ennek házát neki adja . 
Most e Gligor m e g is mátkásodot t Kelenczén.4 Z á m b ó Ferencz 
1679 tá ján t i l takozik Sombor i Zs igmond ellen az i f j abb Dobai 
János-féle zsákfalvi rész jószágra vonatkozólag. 5 

Z á m b ó Jusz t ina s mások 1775-ben megál lap í t ják a szécsi 
evang. r e fo rm, p a p fizetését. E Jusz t ina (árva) Szécsről 1789 
decz 16-dikán kelt levelében Dénes nevű fiát, egy exczellen-
cziás ú r kegyeibe a jánl ja , kihez levelét is intézi. Egy fia «kis-

1 Dl 8.035. — 2 Fejér., VI 2. 274. - 3 Szgy — 4 U. o. — 5 U. o 
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asszony havától fogva» tizenegy esztendős, Somlyón g ram-
matikát tanúi . 1 

Z á r k á i u l i. L. Szárkándi. 
Zátori. József, szodorói nemes 1781-ben homagiál is es-

küt tett. 
Mihályt (27 éves) lovasnak vették föl az érszodorói neme-

sek 1805-diki névsorába. Homagiális esküt is telt. 
Z á v Gligoril, Stefán, György a Vasziki, Lup, Von, Gav-

rila, Mihály, Vaszalika, Tógyer, másik Mihály, Juon, adó-
mentességet nem élvező szélszegi szabad á l lapotú lakosok a 
haza csendességben való tar tására 1805-ben kiá l lhatnak gyalog. 

Zelemér. Zeleméri. Zelemér János, a Zelemér J ákob 
íiának, Miklósnak nevében tiltakozik, a mikor 1341-ben Dancs 
mestert Felkeczel oláh falu bir tokába beiktat ják, mint állító-
lag a Valkó várához tartozó bir tokba. 2 

Zeleméri Jakab íia, Miklós 1354 szept. 18-dikán bele-
egyezett, hogy az erdélyi püspök bir tokában m a r a d j o n azon 
zilahi szőlő, melyet ezen Jakab állítólag szerződés ú t ján meg-
szerzett ; ennek fejében a püspök átadta kételi részjószágát 
Miklósnak.3 

1368-ban a kolozsmonostor i konvent b izonyí t ja : János, 
a Zelemér íia és Péter, a Cheke (de Ghumpaz) fiának István-
nak a íia bevallották, hogy a Péter anyjának s az említett 
János nagyanyjának Chychanak a leánynegyedét Ghumpaz, 
Gerebse és Felkeczel részjószágokat Külső-Zonuk vármegyé-
ben, mint jogos örökségét, m i n d e n n e m ű haszonélvezettel át-
adták a konvent előtt a János fiának Miklósnak és jogos 
utódainak hábor í ta t lanul örökös bir tokul . Kijelentik egyszers-
mind az említett János (a Zelemer fia) és Péter (az István 
fia), hogy a mikor az említett bir tokok negyedét Miklós, Já-
nos fia átveszi, határral jelölje meg, különí tse el, semmi ellent-
mondás sem fogja akadályozni.4 

1 Szgy. — 2 Dl. 3.422. — 3 Tört. Tár, 1896. évf. 503. 1. — 4 Dl. 28.581. 
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Ghompazi Ze lemyr Miklós fiai: Márton és Miklós 1396 
j ú l . 27-dikén eladták 600 a r a n y for in té r t az őket örökség 
ú t j án megillető külsőszolnoki C h o m p a z bir tokot Mármaros i 
Drág mes te rnek . 1 

Zeleméry Miklós (egr.) egyike vala azoknak, a kik 1578-
ban megvet ték Rozsályi Kún D o m o k o s leányai tól meg Ro-
zsályi K ú n László- és Is tvántól a középszolnoki szentkirályi , 
orbói részb i r tokoka t meg m á s vármegyebel i b i r tokokat . 2 

Zelinszki Gyula 1867-ben középszolnoki tiszteletbeli 
esküdt . 

Zemléni. 1604-ben özv. Zemleni J á n o s n é n a k és Dobai 
Is tvánnak egy j obbágyházá t adózta t ták meg Ilosván és Lom-
pér ton ." Szomléni Erzsébe t ilosvai jószágát 1635 előtt Szent-
lászlai István örököl te . 4 

Zerit*. Dr. Zerif László 1813-ban z i lahváros i esküdt , 
Zerif J a k a b 1848-ban z i lahváros i képviselő. 

Z i c s . 1364-ben Báthori Lászlóné pert folytat Újlaki 
S u d a c h Miklós fiaval Jakabbal , Zyts László fiával Lászlóval, 
t ovábbá Is tvánnal és Tamássa l m e g Péter fiaival: Is tvánnal 
és Imrével Somlyó-vár ha t á rá t illetőleg.5 

Z i c s i . 1477-ben Zicsi J á n o s egyike azoknak, kik a közép-
szolnoki Csaholy b i r tokon ha t a lmaskod tak és kiket ez alól 
fö lmentenek Csaholyi J á n o s gyermekei és neje." Ta lán egy 
vele az a Zycsi János, a ki ellen ekkor vizsgálatot t a r tanak , 
mer t elfoglalta másokka l a Csaholyi Hedvig középszolnoki 
Páni t b i r tokrészét . 7 

Zichi Zychy Balázst, Zychi Mártont, Zychi Themes-
vári J ános t és Zychi Imrét , m i n t szomszédokat 1550-ben meg-
idézték, a m i k o r be akar ták iktatni Tardi Gáspárt egy szécsi 
b i r tokrészbe . 8 

1 Dl. 28.588. — 2 Lelesz, Act. an. 1578. nr . 26. — a Dical. — 4 Szyy. -
5 Bl. fasc. KK. nr. 1. — 6 Lelesz, C. 186. f. anni 1477. nr. 26. — 7 U. o C 184 
f. anni 1477. nr. 16. — 8 Orsz Lt Km. conv. lad. 27. T nr. 1 



ZILAHI. '<>' 

A Szécsi-család tagja az a Zychy Anna, Artánházi Bor-
nemissza Boldizsár özvegye, a ki 1547 előtt zálogba vette 
L. Báníi Gáspártól a valkóvári javakat négyezer a rany fo-
rinton.1 

Z i l a h i . 1576-ban Somlyói Báthori Kristóf meghagyja, 
hogy iktassák be Zilahi János deákot (literátus) egy zilahi 
házba és tar tozékaiba ú. m. egy Őrhegy nevű és egy másik 
szőlőbe meg Hagymásmező rétbe. A rétre vonatkozó beiktatás 
ellen tiltakozott Varga Gergely neje távollevő ura és fia nevé-
ben, a miér t megidézték.2 Kétségkívül róla van szó később 
is, hogy egy puszta és egy betelepített udvarháza t kapot t 
Báthori Kristóftól Zilahon, mindket tő után járandósággal, 
azaz szőlőbirtokkal. Ezt az adománylevele t 1587-ben hirdet ték 
ki Kolozsvárt. A jelzett bir tok anyai ágon szállott a perecseni 
Nagy-, másként Literati-családra.3 És talán ugyancsak ő az a 
vitézlő Zylahy János, a ki 1580 ápr. 5-dikén öt zsákfalvi 
házjobbágyot kapott Jakcsi Boldizsártól, minek fejében min-
den m á s fizetés nélkül köteles vala kikutatni és lemásolni 
mindazokat az okleveleket, melyek a Jakcsiakat érdeklik és 
a váradi kápta lanban feltalálhatók.4 

Zilahy Péter, zilahi ha rminczados t 1584 febr. 7-dikén 
Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem kinevezi a néhai zilahi 
Járay Gergely árváinak gyámjává, oly föltétellel, hogy az 
árvák javait, birtokrészeit gondozza, kormányozza, a míg 
az árvák a törvényes kort elérik, de akkor minden akadály 
nélkül adja át nekik s addig is minden évben terjeszsze be 
szémadását a befolyt jövedelemről . 5 

1589 okt. 8-dikán Zilahi György (Georgi) deák kijelenti, 
hogy azokat a zsákfalvi jobbágyokat , a kiket a nagyságos 
Jakcsi Boldizsár Zilahi János, váradi requis i tornak szolgála-
táért száz for in tban lekötött volt. az árva képviseletében a 

1 Bl. fasc. N. nr. 2. — L e mű V k. 199. lap. — 2 Orsz. Lt. Km conv. 
lad. 27. Z. nr. 1 — 3 Szgy. — 4 Wl. — 5 Szgy. 
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nagyságos Wesselényi Ferencznek engedte, a ki a jószágért a 
száz forintot meg is adta.1 

1596 decz. 1-sején Zsigmond fejedelem, tekintetbe véve 
Zilahi Márton deák h ű szolgálatait, őt meg fiait: Istvánt és 
Mártont kiveszi a nem nemesi rendből , melyben születtek, 
Zilah városában levő házát pedig fölmenti minden adózás 
alól. Az adományozot t nemes-levél cz ímere: háromszögű 
vörös pajzs, melyben egy faágon ga lamb ül fé l lábában író-
tollal; a pajzson zárt katonai sisak és különböző szinű fosz-
lányok. E nemes-levelet 1597-ben Szolnok vármegyében hir-
dették ki.2 

1604-ben Zilahi Benedek. Pató Ferencz, Zsombor i Zsig-
mond, Szabó Péter, özv. Majádi Lászlóné, Bátoni István, 
Körösi Mihály, Literátus Gáspár és Berei Pál részéről egy 
jobbágyháza t adóztattak meg Ilosván és Lompér ton. 3 

Zilahi Mártont (Martinus) az 1631 szept. 7-dikén Báthoron 
tartott evang. reform, közzsinat Nagymonba küldte papnak . 4 

1647 után diósadi, 1671 előtt paniti pap, 1671-ben Pani tban 
halt meg, másik Mártont az 1678. év nov. 27., 28. napja in 
Nagy-Létán tartott közzsinat Krasznahorvátba küldte.5 1697 
előtt menyői pap, itt halt meg 1697-ben, a menyői czin-
te remben temették el.6 

Zilahi János sarmasági, 1043-ban zilahi evang. reform, 
pap. Az 1055. évi máj . 30-dikán tartot t debreczeni közzsinat 
Egrespatakra küldötte. Zilahi J. János 1672—1677. zsibói 
evang. reform, pap, egyházmegyéjében t i toknokságol és es-
perességet is viselt. 1713-ban (Zilahi, másként Janka János) 
szilágyszentkirályi, 1733-ban borzási pap, meghalt Szentkirályt, 
egy Zilahi János 1747—1801. magyarkeczeli pap, egyház-
megyei székbeli bíróságot is viselt, meghalt Bagoson, másik 

1 Szgy. 2 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. L. nr. 8. — :J Dical. — 4 Tört. 
Tár, 1898. évf. 629. 1. — 5 U. o. 651 1. — 6 Bagosi Károly családi iratai közt 
Zilahon. 
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Zilahi J á n o s 1754-ben rá toni pap . Itt hal t meg eklézsia nél-
kül. Egy Zilahi J á n o s 1760—1762. kémer i evang. r e fo rm, káp-
lán, helyettesítette Nagy Sámuel t , ki ezalatt kül fö ld i egyete-
meken volt. Egy Zilahi J á n o s 17(54 ápr . 26-dikától menyői pap , 
ki Sz.-Szentkirályról jött. 

Zilahi Mihály 1682-ben h a d a d i evang. re form, pap, az 
1686-ban tar tot t debreczen i közzs ina t K r a s z n a h o r v á t r a küldte , 
1686 előtt somlyóú j l ak i pap. 

Zilahi A n d r á s 1726-ban egrespataki evang. r e fo rm, pap , 
székbeli b í róságot is viselt, Vérvölgyön halt meg. 

Zilahi Pál 1726-ban k ra sznahorvá t i evang. r e fo rm, pap, 
meghalt Lecsméren . 

Zilahi Sámuel , szilágycsehi iskolamester , nemes e m b e r 
és fogott b í ró 1720 f e b r u á r 4-dikén, m i k o r előtte kezességet 
vál lal tak gr. Gyulai I s tvánnak egy győrte lki szolgájáért .1 

Zilahi (Balog) Gyula, a budapes t i nemzet i sz ínház tagja, 
m a j d aradi színigazgató, Zi lahon 1859 j an . 22-dikén született .2 

Zima Mihály főb í ró 1802-ben, m i d ő n a k é m e r i evang. 
r e fo rm, t emplomot építet ték. Neve a t e m p l o m oldal fa lán 
o lvasható . 

Zoárdfi (Endrédi). 1485-ben a Dengelegiek zálogos bir-
tokából v isszakerül hozzá juk az akkor Közép-Szolnok vár-
megyében fekvő Királyi, Csokmó és Terebes . Egyébi rán t i nkább 
b iha rvá rmesye i család.3 

Zol> Gligor és Vaszalia, szamosszéplaki adózó n e m e s e k 
1781-ben homagiá l i s esküt tettek. 

Zojkiis. L. Zajkás. 
Zoltán. Zol than Borbála (néhai ifj. Bánfi J ánosné? ) elő-

fordul azon oklevélben, a mely szer int 1510 júl ius 6-d ikán 
néhai ilj. Bánfi J á n o s Balla, Baksa meg a dobokavá rmegye i 
Fö ldvár b i r tokain megosz tozkodnak Báthor i Szaniszlófi Miklós 

1 GKG. C. fasc. XVI. — - Életrajzát 1. Pallas Xagy Lexikona XVI. köt 
1153. 1. — s Csánki. I. 578. 

DR. PETRI MOR : Szilágy vármegye monographiája. VI. 49 
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és István meg Losonczi Bánfi István. László, Péter . András 
és Kristóf.1 

Csepei (Chepei) Zoltán Mihály (egr.) 1541-ben cserébe 
veszi özv. Sasvári Veres Benedekné Ákosi Erzsébet ákosi 
házát , kú r i á j á t és részbir tokai t , mikér t Zoltán a maga és 
Akosi Ferencz ugocsavármegyei Csepe és Csedrek részbir-
tokait (a kúr iák kivételével) adja az özvegynek és leányainak 
meg Fa rnos i Jánosnak . 2 

Zoltán Magdolna 1517-ben Csaholyi Miklós felesége.3 

1545 előtt elzálogosította néha i fér je m.-, f.-, o.-csaholyi és 
m á s sza tmárvá rmegye i részbir tokai t Csepei Ákos Ferencznek, 
jóllehet azokból a fenti özvegyet csak h o z o m á n y illette meg.4 

E Magdolna 1548-ban is m i n t Csaholyi Miklós özvegye sze-
repel .5 

1553-ban Székely Lászlóné Zoltán Katalin és Chepei Ákos 
Fe renczné Vetési P i roska megint ik özv. Bornemissza Boldi-
zsá rné Széesi Anná t és özv. Pökr i Pálné Katalint azon vallo-
mások megsemmisí tésére , a melyeket Csaholyi László, Gáspár 
és György tettek Bornemissza Boldizsár és Pökr i Pál s zámára 
Csaholy részbi r tokró l és az itteni kúr iá ró l , továbbá az o.-, 
m.-, f.-esaholvi. pani t i és zölezei meg egy sza tmárvármegyei 
részbir tokról .G 

Zoltán Pál 1781-ben homagiá l i s esküt tett Közép-Szol-
nokban . 

Zoltán Fe rencz Gencsi Ju l i ánná fér je 1781-ben.7 Zoltán 
Fe renczné a hadi segedelemhez való hozzá já ru lás ra 1797-ben 
összeírt széesi. egy Zol tánné a babucza i k isebb b i r tokosok 
közt fordul elő. 

Zoltáni Zol tán József Kraszna várni . főorvosa 1794-ben.8 

Zoltán Józsefet (19 éves) gyalogosnak vették föl a tasnádi 

1 Dl. 36.402. Km. Prot. Magn. p. 23. nr. 1. — - Lelesz. Act. an. 1541 
nr. 32. — « Nagy I XII. 422. — 4 Lelesz, Act. an. 1545. nr. 5 — 5 U. o. 1548. 
fasc. 4. nr. 28. — U. o. 1553. fasc. 1. nr. 32. — 7 Gencsi-lt. nr. 482. 
8 Nagy I., XII. 423. 
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fegyverfogható nemesek 1805-diki névsorába , homagiá l i s es-

kü t is tett. 
1808-ban Zoltán Pé te rnek I losván egy kú r i á j a és két 

an t iqua jobbágyte lke , Hosszúmezőn kél an t iqua és egy nova 
jobbágytelke, Hídvégen egy an t i qua jobbágyte lke van, a ki 
ugyani t t b é r b e n bír egy an t iqua t Ágoston Antaltól. Lom-
pér ton egy an t iqua jobbágyte lke van, egy más ik an t iqua t 
zá logban b í r tőle Loga István, n e m n e m e s egyén, Badacson-
ban egy an t iqua jobbágyte lke van . I losváról Kraszna vár -
megye gyalogosnak írta ki, de n incs neki sem köntöse , sem 
fegyvere. Péter 1814-ben assessor, 1837-ben táblabí ró , Ferencz 
pedig 1861-ben esküdt , 1873-ban szolgabí ró Kraszna vár-
megyében. 

Z o m b o r i András 1741-ben középszolnoki assessor. 
Zoványi. A t izenhetedik század elején Kraszna vá r 

megyében tűn ik föl ily nevű család. 1604 febr. 8 -d ikán a 
ko lozsmonos to r i requis i to rok bizonyí t ják , hogy Zoványi Is tván 
eladta zoványi és széplaki b i r tokát ezer for in tér t Tekesyt t 
Zs igmondnak . 1 

Zoványi Pipis György élete körü lménye ive l m á r e lőbb 
foglalkoztam. 2 Most röviden az a l ább iakban foglalom össze 
életrajzát . Született 1656-ban Biharon, hol nagyapja , Zoványi 
P. János, r e f o r m á t u s pap volt. Apja, Balázs, a m a g y a r királyi 
hadseregben katona , N. -Váradon török fogságba esett és 
ott halt meg. György huszonegy éves k o r á b a n ment a kolozs-
vári iskolába. Göt t ingában, F r a n e k e r b e n volt egyetemen. Leg-
e lőbb a gróf Bethlen Elek u d v a r á b a n lett p a p : ott vette nőül 
Keresztúr i Annát , a kivel ö t v e n h á r o m évet töltött. 1700-ban 
Sz.-Somlyón pap. 1705-ben k u r u e z tábor i pap, felöltvén a 
kék köntöst s veres övet, mely a k u r u e z tábor i p a p o k f o r m a -
r u h á j a volt. 1710-ben visszatér t Sz.-Somlyóra papi h ivata-
lába. 1712-ben lett zilahi p a p (Zilahon negyvenha t évig leiki-

1 Tört. Tár, 1898 évf. 350. 1. 2 V. ö. e mű I. k. 521—522. 1. 

4 9 * 



ZOVÁNYI. 

pásztorkodot t ) , még előbb, 1711-ben szilágyvidéki esperessé 
választot ták. 1714-ben nála szállt meg XII. Károly svéd király. 
1723-ban közzsinat i jegyzővé (generális nótár ius) választot ták, 
azzal a joggal, hogy az akkor i püspök , Rápót i Mihály halá-
láva l ő legyen u tódja . Rápót i 1726-ban hal t meg, a m i k o r aztán 
Zoványi p ü s p ö k k é lett ; az esküt 1728 ápr i l is 25-dikén tette le 
Zi lahon. Zoványival , min t íróval, részletesen foglalkozik Szilágyi 
Ferencz Zilah Történelméből cz. ér tekezésében. 1 Vannak ünnepi , 
vasá rnap i , t emplomszen te lő , temetésekre való prédikácziói . 
Halott i beszédeket tar tot t bá ró Wesse lényi Is tvánné gr. Bánífy 
Kata (1734), Wesse lényi István b á r ó (1748) felett. Különösen 
ismert té tet ték nevét az 1(529—1751-ig tar to t t zs inatok végzé-
seiből egybegyűj töt t Zoványi-kánonok (Kolozsvár, 1753). Saj-
nos, hogy kéz i ra tban há t rahagyot t m u n k á i (A heidelbergi 
káté magyaráza ta , egy latin nye lvű Dogmatica Theologia, 
azután naplója) elvesztek. 1758-ban halt meg Zilahon, 101 éves 
ko rában . Ot gye rmeke marad t . György gazda-ember lett, József 
e lőbb kémer i (1732—1769.), azu tán sz.-csehi s végre zsibói pap 
és 1758-ban esperes. E n n e k íia, György 1766-ban zilahi p a p ; 
neje Veress Klára, g y e r m e k e i k : József, seborvos, Közép-Szolnok 
vá rmegye főorvosa (1800—1830.), Imre, o rvos tudo r (1793—1812. 
középszo lnokvármegye i főorvos , 1802-ben k rasznavármegye i 
orvos), Elek. szűcsmester , Anna Deáki Jánosné . Gsa ládfá jok: 

Z o v á n y i P i p i s János 
biliari reform, pap s egyházvidéki esperes 

Z o v á n y i P. Ba lázs 
— Nyirő Varga Erzsébet 

Z o v á n y i P. G y ö r g y 
püspök, (szül. 1656 szept., f 1758 febr. 19.) 

Keresztúri Anna ( f 17S2 jú l . 8.) 

György Józse f 
kemeri, sz.-csehi, zsibói pap 11767) 

M á r i a B o r b á l a K r i s z t i n a 

György 
1766-ban zilahi pap 

— Veres Klára 

Józse f 
Középszolnok főorvosa 

I m r e 
orvos 

K lek A n n a 
Deáki János 

1 V. ö. e mű I. k. 76—78. 1. 
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Egy Pipis Istvánné 1704-ben a somlyóúj laki evang. re-
form. egyháznak egy vörös selyemmel s ezüst fonallal varrot t 
fehér keszkenőt adott. 

Dr. Zoványi Imre 1813—1821 közt zilahi esküdt, 1 8 1 4 -
1817 közt zilahi szenátor. 1837—1840 közt középszolnokvár-
megyei esküdt. 1838 1843 közt középszolnoly táblabíró, má-
sik Imre 1841—1847 közt középszolnoki tiszteletbeli aljegyző, 
1844-től rendes. 

Talán más családból való az a Zoványi Pál, a ki 1770 
1775. zsibói evang. reform, pap. 

A tizenkilenczedik század elején két Zoványi József sze-
repel Közép-Szolnok s Zilah város közéletében, a kik között 
nem is t udunk éles ha tárvonala t húzni , id. József 1817—1821. 
s iíj. József 1817—1819 közt zilahi e sküd tek ; az egyik József-
ről 1810—1815 közt, mint zilahi bíróról, 1814—1817 közt, 
mint zilahi szenátorról , 1805—1811 közt, min t középszolnoki 
levéltárosról, 1809—1819 közt, min t középszolnoki tiszteletbeli 
aljegyzőről, 1821—1826 közt, min t középszolnoki assessorról, 
1822—1827 közt, mint középszolnoki táblabíróról (1826-tól 
dictaturse pneses) s 1826-ban, min t Zilah város főbírójáról 
van szó. 

Egy 1742-diki tanúval latás szerint Zoványi Mihály nemes 
embernek Magyar-Csaholyban szőleje van.1 András, Mihály 
és György, magyarcsaholyi nemesek, 1781-ben homagiál is 
esküt tettek. Mindhá rman 1797-ben is említvék a magyar-
csaholyi saját te lkükön lakó adózó nemesek közt. 1805-ben 
ugyancsak a magyarcsaholyi adózó nemesek közt v a n n a k : 
János (25 éves), István (44 éves), György (34 éves) és Mihály 
(60 éves, fegyverszolgálatra «alkalmatlan»). 

Zoványi Károly 1825—1830. középszolnoki assessor. 
Zoványi Lajos 1827-ben középszolnoki assessor, talán 

másik Lajos 1831 1833. középszolnoki tiszteletbeli aljegyző 

1 Bl 
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és talán az e lőbbiről van szó 1834-ben, min t középszolnokí 
táblabí róról . 

Zoványi Sámuel 1835-ben középszolnoki tiszteletbeli íil-
jegyző, 1835—1845. középszolnoki vármegyei esküdt , 1848-ban 
zilahi tanácsos. 

Zólyomi. (Albesi). 1410-ben Szaszár, Tót fa lu és Bozonta 
sza tmárvá rmegye i részeket kap ták Zs igmond királytól. 1438-ban 
u g y a n é helységeket engedik át a Béltekiek az Albesi Zólyo-
m i a k n a k . 1 

Nálunk a csa ládnak következő tagjai sze repe lnek : 

I. Tamás 
I. Dávid II. Tamás 

14-65 1465 

György I Miklós 
László Kata 

III. Tamás 
II. Miklós 

— Daróczi Zsófia (1604-ben özvegy) 

D á v i d 
f 1649-ben 

III. Miklós 
— Alia Mária 1647—1653 

Melith Klára 1688 

1465-ben vizsgálatot t a r t a n a k Albesi Zólyomi T a m á s (11.) 
és Dávid számára Paczali T a m á s és László ellen, a kik földes-
ura ik : Csáki Ferencz, Benedek és más ik Ferencz beleegyezé-
sével elfoglalták a középszo lnokvármegye i Béde (Bedo?) bir-
tokot.2 1470-ben Albesi Zólyomi T a m á s (II.) és Dávid meg 
Por te lek i Pál számára 1. Paczali Márton, Tamás , László és 
Mihály meg Almosdi Csire T a m á s ellen foly a vizsgálat, a 
kik jobbágya ikka l ugyancsak a középszolnoki Béde b i r t o k o t ; 
2. Guthi Zs igmond fia, Fe rencz és Guthi J ános ellen, a kik 
meg a szabolcsvármegyei Vidthelek b i r tokot foglalták el.3 

1498-ban Albesi Zólyomi György és Dávid meg Surányi J á n o s 

1 Csánki, I 578. — 2 Lelesz, Z. 101. f. anni 1465. nr. 30. — 3 U. o. Z. 
137. 1 anni 1470 nr. 25. 
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ellen Álmosdi Csire Tamás j avára a középszolnoki Peér és 
Ete (Erthel) bir tokokon elkövetett jogtalanságokért tartottak 
nyomozást .1 

1542 aug. 20-dikán a kolozsmonostor i konvent tanúsí t ja , 
hogy Zólyomi Katalin zálogba vette ötven forintér t Sarmasági 
Mihály szolnokvármegyei Derse bir tokát .2 

1004 előtt néhai Zólyomi Miklós (II.) adósa m a r a d t Gyulafi 
Lászlónak690 forinttal, melv összeget illetőleg Zólyomi özvegye, 
Daróczi Zsóíia 1604 j ú n i u s 18-dikán megnyugta t j a a hitelezőt 
pecsétes levelével, hogy jövő Szent Márton napjára kifizeti, 
ellenkező esetben felhatalmazza Gyulafit, hogy jobbágyain és 
maradékain megvehesse.3 

Zólyomi III. Miklósnak 1688-ban Melith Klára a neje.4 

Vele halt ki a Zólyomi-család.5 

Zöld Márton k.-daróczi nemest Közép-Szolnok vár-
megye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 

Zudoi* László de Losard 1781-ben Közép-Szolnokban 
telt homagiális esküt. 1797-ben a monói főbb bir tokosok 
között fordúl elő. 

Zutori. 1459 ápr. 14-dikén Zwthori János és T a m á s 0 

a köztük s Bálvoki Szilveszter között, ennek Sommálv bír-j i j 

toka elpusztí tása s többrendbel i ha ta lmaskodás miat t folyó 
perben többek közbenjárására az esküt letették.7 

1680-ban Zudori László, mint megjegyzéseket tevő fél van 
említve Bornemissza Katal innak és özv. Bánfi Kristófné Fa rkas 
Margitnak Perecsen és Balla bi r tokokról szóló osztozó leve-
lében. 

Zuthori Ferencznek kirvai Papteleki Mihály nevű jobbágya 

1 Lelesz, C. 242. f. anni 1498. nr. 24. — 2 Tőrt. Tár, 1898 évf. 164. 1. -
ö GKG. — 4 Nemz. Múz. Becski-lt. — 5 Nagy Iván, XII. 426. 

(: Zwthori Tamás 
László 

János Tamás 
7 Dl. 36 392. Km. Prot. E. min. p. 41 nr. 1. 
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1696-ban jót áll Szécsi Guthi Farkasnak egy jobbágyáért húsz 
forintig.1 

Zsadányi. Jakab, a Sadayn (vagy Sadan) íia lr>41-ben 
kaznacsi birtokos.2 

Zsarolváni. Sarallyani János, nemes, kárásztelki esküdt 
1481-ben tanúskodik Bihar vármegye két kiküldött szolga-
bírája előtt, hogy a nagyfalusi vásárról hazatérő debreczeni 
kereskedőket Kárásztelek és Kémer között mások nem rabol-
hatták ki, csak a nemes Somlyai Báthoriak jobbágyai és 
szolgái, mert Báthori Miklósnak egy néhány oláh jobbágya 
a rablás után meg is szökött/5 

Nemes Sarolyáni Györgyöt és Kálmándi Kurcz Mihályt 
1548-ban megidézik Bőnyei Ferencz és Vajai Demeterné Bor-
bála, kiknek girolti kúr iá ján az előbbiek emberölést és más 
hatalmaskodásokat követtek el.4 1549-ben tisztító esküt Ítél-
nek ebben a perben, melyet t. i. Sarolyani György, mint ki-
tűnt, Kurch Mihály kiküldöttje ellen folytattak az itt említett 
felperesek.5 

Szakácsy Szűz Anna Zsarolyáni Istvánné 1623-ban egy 
telket 12 fr tér t zálogba vet Genesen lakó Sándorházy Ferencz-
nek,6 1629 nov. 22-dikén Sarelyiáni Istvánnak szakácsii embe-
réről van szó.7 Saroglyáni Farkas és István 1630-ban jelen 
voltak Szakácsi Ferencz és Hatvani János gyermekeinek osz-
tozkodásánál.8 Egy Sarolliany István nemes személy 1039-ben.9 

1721-ben Nagy-Paczalban Sarollyani részen bír Varasdi 
István egy telket, melyet Nagy Ferencz, kálmándi lakostól 
vett zálogba.10 

Zsámbó. L. Zámbó. 
Zsibai. Zsibói. Sibai Márton, nagyfalusi pap 1598-ban 

jelen volt Nagyfalusi Bánfi Tamás végrendeleténél.11 

1 Szgy. — 2 Dl. 3.422. — 3 Ül. 29.537. — 4 Lelesz, Act. an 1548. fasc. 1 
nr. 68. — 5 U. o. Act. an. 1549. fasc. 6. nr. 19. — 6 Eredetije a nagyváradi 
múzeumban, Bit. — 7 U. o. — 8 U. o. egykorú más. — 9 GKG — 10 U. o A. 
fasc. VII — H Bl fasc. TT. nr. 6. 
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Zsibai P. J á n o s meg Sibai Is tván 1(514 és 1605 között 
kusalyi evangel ikus r e f o r m á t u s papok . Az u tóbbi itt is hal t 
meg. 

Zsibói István diák 1623-ban a zsibói evang. r e fo rm, egy-
háznak egy úrasztal i p o h a r a t adotl . 

Sibai. máskén t Csehi István 1649. L. Csehi. 
S iboán Szalavesztru (Sylvester?), m á s telkén lakó nagy-

szegi adózó nemes t fölvették az 1797-diki össze í rásba . 
Zsidó. Sydo Ferencz Pe recsenben 1589-ben, a m iko r 

özv. Borzási J ánosné özv. Báthor i E leknének egy széesi job-
bágyot zálogosít el, min t közb í ró szerepel.1 

Sido nevű család tagjai 1797-ben Szakács iban saját tel-
k ü k ö n vagy m á s telkén lakó adózó nemesek . 1805-ben 
N. Sido Pál, meg Sido József, Pál. Péter, András , János , Mi-
hály, György és Dávid fo rdu lnak elő ugyancsak a szakácsii 
adózó nemesek között, min t fegyver fogható gyalogosok. 

Zsiíjmond J á n o s elzálogosított hat i losvai szántófö lde t 
Dányádi Zsófiának, kitől 1695-ben visszavál t ja azokat Gencsi 
György.2 E (Sigmond) J ános Bereczki Is tvánnal Szénás Já-
nostól egy ilosvai szőlőt vett zálogba 1729 előtt. : : 

Sigmond Dániel zi lahi eivis 1741-ben homagia l i s es-
küt tett. 

Zs igmond Lajos 1840—1847. középszolnoki t áb lab í ró . 
Zs igmond Géza 1887-től szeéri evang. r e fo rm, pap, meg-

halt 1894-ben. 
Zsiló. Sillo Ber ta lan középszolnoki assessor 1791-ben 

homagia l i s esküt tett. 1800 — 1802. (Siló) m i n t középszolnoki 
esküdt" van említve. 

Zsobri. Sobri Mihály és István (Estván) mes te r 1668 
jún. 13-dikán, m in t királyi e lőt temezők, szerepelnek egy széesi 
jobbágy elzálogosításánál .4 

Zsoldos. Sarolyáni Zsoldos T a m á s íia, István egyike vala 

1 Szgy. — - Gencsi-lt nr. 1732. — 3 U o nr. 82. — 4 U o. nr. 28 
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azoknak, a kiket 1441 máj . 9-dikén ügyvédeinek vallott Filpesi 
Mihály.1 

Soldos, Zoldos különben vérvölgyi család. (1452., 1469.r 

1470.)2 

Vártelekről többek között (ioldos : í Lőrinczet, Tivadart , 
Lukácsot, Fülöpöt , Illést és Pétert is maguk mellé vették 
özv. Vajai Borzási Györgyné Borbála és íia, Miklós, a mikor 
elfoglaltak és bevetettek Haraklányi Miklós Vártelek bir tokán 
és nyírsidi b i r tokrészén tizennyolcz hold szántót.4 Azután 
Borzási György, Miklós, Ferencz és Péter a többek között 
Soldos Péter, vártelki lakost is, a mikor anyjuk, Borbála 
megbízásából Haraklányi Miklós vártelki erdejébe törtek be. 
1549-ben idézteti meg Ferd inánd király a betörőket, mit a 
kolozsmonostori konvent teljesít is.5 

Zsombori. Sű rűn szerepel ná lunk a Magyarnagyzsom-
bori előnevű család, mely a kolozsvármegyei Magyar-Nagv-
zsombortól vette előnevét. A tizenötödik század első felében 
jelent meg itt. 1430 ápr . 13-dikán Sombori Jánost meg f ia i t : 
Gergelyt és Tamást eltiltják Vártelke (Vrthelke) földrész vagy 
puszta használatától Drághi Ozsváld. Jakab, László, Ferencz 
és Zsigmond.6 Sombory Gergelyt és Tamást, e János fiait a 
galponyai és kendermezei egész falvak bir tokába iktatta 
be 1434-ben a kolozsmonostor i konvent ; a Bélteki Drághy 
Sándor és György íiak el lentmondása pedig nem használt . ' 

Az itt említett János kétségkívül fia annak az I. Miklós-
nak, a kitől Nagy Iván a családfát származta t ja . 8 

Néhai Sombor i János leánya, özv. Kémeri Miklós deákné 
Ilona hét ügyvédet vall 1459-ben,9 a ki talán az 1333-ban 
említett Jánosnak a leánya. 

1 Dl. Km. Prot. AB min. pag. 67. nr. 3. áthúzva. — - Csánki, I. 576. — 
3 Bizonyára tollhiba az oklevélben. — 4 Orsz. Lt. Km. eonv. lad. 26 H. nr. 1. — 
5 ü . o. B. nr. 58. — 6 Dl. Km. Prot. 1) min. pag. 114. nr. 2. — 7 Hodor K : 
Doboka, 535—536. 1. — 8 Nagy Iván. X 276 — 9 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min. 
p. 45. nr. 2. 
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1469 márcz. 16-dikán Sombor i Péter (a Gergely íia) a 
dobokavármegyei kendermezei , galponyai, farkasmezői, bor-
zovai, őrmezői birtokrészeit Sombori Lászlónak (a Tamás 
fia),1 ez évi okt. 11-dikén Péter s László, Draghi Zsigmond s 
Tamás, mint osztályos atyafiak az itt említett meg a kis-
esküllői bir tokrészeiket Monoszlói Csupor (Chwpor) Miklósnak 
(erdélyi va jda s székely ispán, magnif.) zálogba vetik,2 m a j d 
pedig 1471 okt. 22-dikén a néhai Gergely fia Péter eladta 
Lászlónak, a néhai Tamás fiának, a dobokavármegyei Gal-
ponya, Őrmező, Farkasmező, Kendermező, Borzova (vámmal) 
helységekben levő részeit.3 

1473 jan. 19-dikén özvegy Sombor i Lászlóné és leánya 
(Fruzsina) a részükre néhai Sombor i László bir tokaiból járó 
hitbér, jegyajándék illetve leánynegyedre nézve Sombor i Pé-
terrel. a néhai Gergely fiával kiegyeznek. Lászlónénak s leá-
nyának képviselője Somkereki (Erdély) Miklós, a kinek leánya 
Potencziána a Sombori László özvegye.4 Ez évi okt. 26-dikán 
özv. Sombori T a m á s n é Hedvig krasznavármegyei (Somlyó, 
Perecsen, Hidvég, Csehi, Badacson, Győrtelek, Kerestelek, 
Gyulakuta és Pusz tamalade bir tokrészek) és kolozsvármegyei 
helységekbeli részeit (és lovakat) Patai Dezső Antalnak s Es-
küllői Ördög S imonnak és gyermekeiknek, mint tőle leszár-
mazott rokona inak átadja.5 

Sombori Péter 1492 má jus 26-dikán Rákosfalut Só-
lvomkői Sziráki Mátyásnak zálogosítja el,6 augusztus 20-dikán 
pedig zálogba veszi Drági Márknak Szent-Péter, Alsó-Füzes, 
Rákos, Kendermező, Galponya, Farkasmező, Borzova, Őr-
mező, Kékes s más falvakbeli bir tokai t a drági, őrmezői 
és zsombori vámmal együtt.7 1507 november 8-dikán meg-
veszi Hidalmási Kántor Balázs, Pál és Márton Magyar-

1 Dl. 36.394. Km. Prot. G. pag. 14. nr. 2. — 2 Dl. 36.393. F. min. p 151. 
nr 4. — 3 ü . o. pag. 98. nr. 2. — 4 U. o. pag. 119. nr. 3. — 5 U. o. pag 168. 
nr. 2. — 6 Dl. 36.398. Km. Prot. M. min pag. 65. nr. 2. — 7 ü . o. p. 79. nr. 1. 
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Egregy birtokát a vám negyedével együtt.1 A kolozsmonos-
toi i konventnek ekkor kelt bizonyságlevele szerint Péter (fiai 
Péter, Benedek s Mihály) azt az Ígéretet telte, hogy Hidalmási 
Kántor Pál, Márton és Balázs romlotti , kékesi és nyárlói bir-
tokát számukra a zálogban tar tó Szilágyszegi Páltól vissza-
szerzi, Bákost s Kendermező felét nekik leköti.2 Ennek a 
konventnek 1520 jan. 24-dikén kelt bizonyságlevele szerint 
Péter fiai Péter, Benedek, Mihály és János a Somi Gáspár 
által használatra ap juknak átengedett Banyika és Balázsháza 
bir tok (Doboka) miat t a Somi Gáspár ellen indított pert le-
teszik.:! Ugyanekkor Somi Gáspár néha i Sombor i Péter 
fiainak, Benedeknek s Péternek (a többi testvérek kivételével) 
mint jószágkormányzóinak a számadásból származó adóssá-
gokra s az okozott károkra nézve menedéket vall.4 A min t 
ugyancsak ez a konvent 1524 jan. 12-dikén kelt zálogvalló 
levelével b izonyí t ja : Sombori Sombory Péter és Benedek 
farkasmezői (dobokavármegyei) bir tokukat Bélteki Drágffy 
Jánosnak zálogba vetik.5 Sombori Sombory Benedek 1525 
jan. 28-dikán Őrmező birtokát Gyerőfi Zs igmondnak zálogo-o O 
sítja el és a békés birtoklásért kezességet vállal kisesküllői 
b i r tokának lekötésével. (E Benedek testvére Péter).6 A m á r 
többször említett konventnek 1520 márcz. 1-sején kelt zálog-
valló levele szerint Sombori Péter és Benedek a dobokavár-
megyei őrmezei b i r tokuka t bizonyos összeg, továbbá az álta-
luk Somi Gáspárnak (neje Peréni Margit, leányok Anna) s 
ez által Drágfi Jánosnak elzálogosított borzovai , ismét általuk 
az u tóbbinak elzálogosított farkasmezei b i r tokok visszaadása 
lejében Drágfi Jánosnak zálogba vetik. Mint egyik Sombor i 
leányai: Margit, Klára, Fruzs ina említvék, azután szó van még 
két Sombor i ró l : Mihályról és Jánosról .7 

1 Dl. 36.405. Michael p. 266. nr. 1. — - U. o. p. 267. nr. 1. — 3 Dl. 36. 402. 
Km. Prot. Magno pag. 165. nr. 1. — * U. o. p. 166. nr. 1. — 5 Dl. 36.400. Km 
Prot. R. min. pag. 205. nr. 1. — 6 Dl. 36.401. Km. Prot. T. min. p 28. nr. 1. — 
7 Dl. 36 402 Km. Prot. pag. 290 nr. 1. 
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Talán a Péter íiai az a László és Péter, a kik Szucsáki 
T h o m o r y Demeternek a dobokavármegyei Galponya birtokért 
1561-ben lefizették a zálogdíjat s ez alapon a birtokot vissza-
követelték. Azonban T h o m o r y magának tartott bizonyos 
részt, a melyet János Zsigmond, 1568-ban, végre is ennek 
itélt.1 László azután is vissza akarta venni a Galponyán 
levő, azon részbirtokot, melyet nagybátyja, Benedek elidege-
nített T h o m o r y (alias Thotos) Istvánnak, de a részbir tok 1570-
ben is a T h o m o r y Demeter, Th. István fia, kezében van.2 

1575-ben László (és Kémerv János özvegye) ellen Kémery 
István a kolozsvármegyei Középlak bir tokáért indított pert . 
A bir tokhoz azonban a fejedelmi Ítélőszék végzése szerint 
Lászlónak nem volt joga, az a Középlaki Kémery Jánosé.3 

László, Báthori István pénzügyi igazgatója, hűségeért ettől 
1576-ban a dobokavármegyi Magvar-Egregyet kapta adomá-
nyul.4 Báthori Zsigmond is tekintetbe vette Lászlónak, az ő 
tanácsosának és az erdélyi tized bérlőjének érdemeit, s neki 
adományoz egy böősházi birtokrészt, mely Böősházi Meny-
hért halálával a kincstárra szállt, de a beiktatásnak többen 
el lentmondtak, köztük a nevezett Menyhért özvegye, Sombory 
Katalin nevében Dienes András. A tiltakozókat megidézték." 
A per Báthori Gábor fejedelemre jutott és Sombori László 
halála miatt ennek fiára Gáborra, az e l lentmondók igényei 
halá luk miatt Dévai Györgyre szálltak. A birtokot a fejedelem 
végre is Sombor i Gábornak és u tódainak adj a.6 (Gáborról később 
szólok.) A Péter fia Lászlónak volt a neje Valkai Zsuzsánna, kinek 
Köőd bir tokát 1569-ben,7 a Köőd bir tok ha tárán fekvő rész-
jószágát, Bakszeget 1577-ben elfoglalta jobbágyaival Gyulafi 
László.8 s ki mint felperes megbízott által folytatja Gyulafi 
László és Horváth Boldizsár ellen a Drágfi Gáspár és Csire 
Ferencz között — úgy látszik — Vicsa, Horvát és Széplak 

1 Szgv. — 2 U. o. — :í U. o. — 4 U. o. — 5 Orsz. Lt. Km. conv. lad. 
27. S. nr. 67 — « Szgy. - 7 GKG. A. fasc. II. — s U. o. 
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b i r tokokér t t ámad t pert .1 s ki 1573-ban is pe r t folytat Horvá th 
Boldizsár ellen.2 Tán ennek a Sombor i Lászlónak volt Lom-
p é r t o n is b i r toka 1582-ben. s 

Talán a László s Valkai Zsuzsánna íia volt az a Farkas , 
a k inek J a k a b Pé ter nevű, domoszla i jobbágya egy somosi 
jobbágyér t , 4 m a j d pedig az ő Kis F a r k a s nevű. somosi j o b -
bágva egy másik somosi j obbágyé r t vállalt kezességet (1567 ?).5 

Básta G y ö r g y 6 1602 m á r c z i u s 10-dikén meghagy ta töb-
beknek — köz tük Ilosvav Benedek deáknak , Lompér t i Majádi 
Gábornak , Ilosvai I s tvánnak Kraszna vármegyéből , hogy Tro-
geri Lodi S i m o n t vezessék e Sombor i F a r k a s b i r tokaiba , 
névszer in t Köőd, Keleneze, Alsószopor, Fe lsőszopor . Újlak, 
Szakácsi , Derzsida, középszolnoki . Kémer , Domoszló, llosva, 
Lompér t , Majád, krasznai , Z s o m b o r (egy udvarházzal ) , Egregy, 
Bákos , Kendermező, Zutor , Középlak, Szentkirály, Topa, Be-
rend, Nagyeskül lő , Kisesküllő, Pánczélcseh, Borzova, Fa rkas -
mező, Szentelek, Vaskapu, Galponya, Dal, Ugrucz, Milovány, 
Újfalu, dobokai , Magyar -Bányabükk , Oláh-Bánvabükk . Szent-
Egyed, kolozsi, Szent-Márton, Egerbegy (egy udvarházzal ) , 
Gerend, Lóna, tordai , Almosd, b iha r i b i r tokaiba , melyeke t ő 
és Keövendi Zekely Mihály, O r m o s d és Krapp ina ura , t iszán-
túli és sza tmárvá r i kapi tány, tekinte tbe véve Lodi é rdemei t 
neki adtak.7 

A család egyik J á n o s nevű tagja egyike vala azoknak , 
k iknek J ános Zs. megparancso l ta , hogy je len jenek meg az 
imént említett Ga lponyán s t u d j á k meg, mi részben m a r a d t 
vissza e b i r tok Szucsáki T h o m o r y Demeterné l . 8 

i J 
Haczoki Sombor i J ános fé r je volt annak a Haczoki Anná-

1 GKG. A fasc. II. — - U. o. — 3 Szgy — 4 Nagyv. Múz. 131t. — 5 U. o. — 
<! «Dominus in Sult eques auratus, sacratissirme cíesareo regia» ac catholici regis 
Hispaniarum consiliarius bellicus, ejusdemque sacrae cíesarea4 regiíeque maje-
statis exercitus et regni Transsylvaniae generalis capitaneus.» — ~ Kelt: a 
beszterczei táborban. Papirosra nyomott pecsét. Orsz. Lt. Gyf. kápt. E. 86. 

Szgy. 
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nak, kinek nevében 1649-ben idősb Ippi Bideskúti István 
tiltakozik a krasznavármegyei Ipp, Szék. Néháza, Cserese, 
Halmosd stb. bir tokok ügyében.1 Sombori Jánosné ippi job-
bágyai. mint szomszédok, jelen voltak 1673 j a n u á r 30-dikán, 
a mikor felosztották Szénás Dávid, Kis Ferenczné Szénás 
Kata és Kémeri Danez Jánosné Szénás Borbála testvérek kö-
zött a krasznavármegyei Ipp, Kaznacs, Márka, Néháza és 
Szék osztatlan jószágokat.2 Ez évi október 14-dikén Kémeren 
tartott tanúval latás szerint Sombor iné t vagy Szegedi Györgyöt 
szolgálta Ippon Szabó János, a ki most Debreczenben lakik.a 

1088 márez ius 18-dika előtt Sombori Jánosné Háczegi Anna 
bir tokait a fejedelmi kincstár számára foglalták le, most 
Kövecsesi Dants Jánosnak, illetőleg nejének, Szénás Borbálá-
nak adják.4 1702 júl. 13-dikán vizsgálatot t a r tanak Sombori Já-
nos javára az iránt, hogy Szécsi György Báczkövi Istvánnak 
hagyta-e végrendeletileg ama csaholvi, érszentkirályi, csányi, 
paczali. balázsházi és kávási részbirtokokat, a melyeket Dancs 
Jánostól vett volt zálogba.5 Sombori János első(?) neje Szécsi 
Zsófia (1710 előtt.)6 

Sombori Erzsébet és Borbála, min t T h o m o r y Anna leá-
nyai azok között vannak, kiknek nevében 1584-ben Valkai 
Anna tiltakozik az ellen, hogy Sombory László adományu l 
kapja néhai Csire Petronella köődi, kelenczei és újlaki rész-
birtokait, mer t ezeket Zsombori néhai neje, Valkai Zsuzsánna 
után bírta.7 

Mint előbb mondók, Sombori Gábor Lászlónak a íia, 
folytatta s meg is nyerte ama pert. melyet apja egy közép-
szolnoki böősházi bir tokért kezdett, de halála miatt be n e m 
fejezhetett,8 1604-ben, Sombory Gábor és Szikszai György 
köődi jószága fizetett együttesen öt rótt ház után 10 frtnyi 

1 Bl. fasc KK. nr 17. — 2 Szgy. — 3 U. o — 4 Nagyv. Múz. Bit más. — 
5 Gencsi-lt. nr. 192. — 6 u o. 951. — " Lelesz, Signat. Lib. 9. folio 62. 
* Szgy. 
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adót,1 míg Sombory Gábor részéről Újlakon há rom rótt ház 
után 6 frttal kellett adózni.2 

1604-ben egy Sombor i Zsigmond, Pató Ferencz, Szabó 
Péter, özv. Majádi Lászlóné, Rátoni István, Körösi Mihály, 
Zilahi Benedek, Literátus Gáspár és Berei Pál részéről Ilosván 
és Lompér ton 1604-ben egy jobbágyház , 3 Sombor i Sombory 
Zsigmond, Becski György, özv. Cseffei Jánosné, Lázár András, 
és a Sükösdi-árvák részéről Kémeren egy telek adózott. (1605-
ben Becski György részéről Kémeren egy telek íizet adót.)4 

1679 táján egy Sombor i Zsigmond (talán a Mária testvére) 
ellen Zámbó Ferencz az i f jabb Dobai János-féle zsákfalvi 
részre vonatkozólag tiltakozik.5 1722 előtt tán ugyanez a 
Sombori Zsigmond m o n d ellent, a mikor Horváth S imont 
beiktatták Sombori Farkas rákosi, újfalusi , galponyai , farkas-
mezői, zsákfalvi, egerbegyi, lompérti , majádi , szakácsii és más 
megyebeli jószágaiba.0 

1764-ben Sombor i Zsigmond (a László s Micske Borbála 
íia) perel nővére és mostoha anyja ellen a dobokavármegyei 
Rákos, Galponya, Borzova, Farkasmező, Brusztur, Kékes-
Nyárló, Ordögkút, Banyika és Hidalmás, továbbá a közép-
szolnokvármegyei Zsákfalva és Köőd b i r tokokér t s még más, 
kolozsvármegyei és fehérvármegyei b i r tokokér t s e bir tokok 
közül neki Ítélik Brusztur t (máskép Somró-Újfa lut ) ; Mária 
Terézia meghagyja a beiktatást .7 

1629-ben Zsombori Sándor t illeti ama szamosúj laki szőlő-
nek a fele, a mely szőlőt Kállai Gáspár váltott ki hét forin-
ton. Az újlaki udvarháza t Sombor i e lajándékozta Kállainénak.8 

Zsombori Anna 1647-ben a szamosúj laki evang. re form, 
egyháznak egy ónkanná t és két tányér t adott. 

Sombor i Sombor i György jelen volt Borosjenői Korda 
Zsigmondnak és nejének Fel-Egregybe tör tén t beiktatásánál 
1655-ben.9 

1 Dical. — 2 U. o — 3 U. o. — 4 U. o. — 5 Szgy — 6 Gencsi-lt. 
nr. 240. — 7 Szgy. — 8 Orsz. Lt. Km. conv. fasc. S. nr. 64.; 27. fiók. — 9 Szgy. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. VI. .)0 
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Egy Zsombor i György 1762—1770. zsibói evang. r e fo r -
m á t u s pap . 

Munkácsi ' S o m b o r i Mihály 1699 jún. 1-sején zálogba vesz 
Szőes János tó l és nejétől, Bodog Ju l i ánná tó i az ilosvai ha tá-
ron két pá szma szőlőt.1 

Magyarnagyzsombori Z s o m b o r i Antal 1758-ban Guthi 
B e n j á m i n kérésé re a széesi evang. re form, egyháznak paroch ia -
és t emplomhe lye t ad. 

Más családból való lesz az a Zsombor i Márton, a ki 
1767—1795. szilágycsehi evang. r e fo rm, pap. 

1797 -ben egy Sombor i Már ton utódai az o láhnádasdi , 
továbbá Sombor i Á d á m és Gergely a zsákfalvi. Elek a széesi O 
kisebb b i r tokosok közt f o r d ú l n a k elő. Ez u tóbb iak kétség-
kívül a Magyarnagyzsombor i családból va lók ; de ismét m á s 
csa ládból való lehet az a Sombor i Dániel, a kit lóval vettek 
fel az 1805-ben nemes i fölkelésre összeírt, lelei adómen te s 
nemesek névsorába . 

Sombor i Elek, z sombor i l akosnak 1808-ban Halmosdon 
egy an t iqua jobbágyte lke volt. 

1837-ben Z s o m b o r y nemeseke t Borzován, Rákoson , Somró-
Uj fa luban , Szent-Györgyön, Fa rkasmezőn , Zsombor i ivadéko-
kat Szent-Péterfa lván ta lá lunk." 

A Magyarnagyzsombor i Zsombor i családnak itt szereplő 
tagjai közül a legtöbben biztosan fö l i smerhe tők a mellékelt 
csa ládfán. 

Z s u k i . Suki Mihályra bizták Dobokai J ános leányai 1461 
febr . 23-dikán a doboka vármegyei magyaregregyi . ördögkút i , 
romlot t i stb. b i r tokaik védelmét . 3 

Zsurki. Surki(?) István 1709-ben Szoboszlai József előtt 
eladott T a s n á d o n egv telket Szekeresi Nagy István, érszent-
királyi l akosnak 36 fr tér t . 4 

1 Gencsi-lt. nr. 4Ü2. — - Hodor K. Doboka, 537., 548., 536., 519., 522. 1. -
3 Dl. 36.392. Km Prot. E. min. pag. 102. m nr 1. — 4 Bl. 
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1877-ben. 

Ady Sándor, lakóhely : Hadad. 
Ajtai Albert, Kémer. 
Aknay Mihály, Nagy falú. 
Albusán Miklós, Mosóbánya. 
Alexuczán Tódor, Zálnok. 
Ambrus Antal, Sz.-Somlyó. 
Anderkán Elek, N.-Goroszló. 
Anderkán László, N.-Goroszló. 
Angyal János, Sz.-Somlyó. 
Antal Antal, Ilosva. 
Asztalos Sándor id., Zilah. 
Atyim István, F.-Szivágy. 
Ábrahám Dávid, Tasnád 
Ács Péter, S.-Csehi. 
Bagossy Sándor, Akos (kétszeres 

felvétel). 
Bakcsi Sándor, Kraszna. 
Balázsi Pál, Ér-Mindszent. 
Balázsi Sándor, Ér-Szentkirály. 
Balla József, Perecsen. 
Balogh József, Egrespatak. 
Bárányi Gáspár, Ér-Kőrös. 
Barbolovics Alimp, Sz.-Somlyó. 
Bartha Samu, Várinező. 
Bartha Sámuel, Sz.-Somlyó (k. f.). 
Bazala Károly, Czigánvi. 
Bágy Sámuel, Hidvég. 
Bánffy Albert br., Nagyfalu. 
BáníTy Elek br., Bagos. 
Bántó Gy. András, Sámson. 
Bányai Mihály, Bülgezd. 

Becski Béla, Zilah. 
Benkő Elek, Szilágyszeg. 
Benkő Gyula, Szilágyszeg. 
Benkő Lázár, Zilah (k. f.). 
Bereczky Gyula, Kr.-Mihályfalva. 
Bertalan András, Monó. 
Beteg Márton id., Kraszna. 
Bethlen János, Sarmaság. 
Bideskuthy Antal, Ipp. 
Biró Károly, Tasnád (k. f.) 
Blomberg Lajos br., Gardánfalva. 
Bocsánczi Adolf, Sommály. 
Bojthor János, Ilyésfalva. 
Borbély Sámuel, Zilah. 
Borbély Zsigmond, Sámson. 
Borsos János, Ilosva. 
Botka Károly N.-Doba. 
Bottá Péter, Ér-Szentkirály. 
Bölöni Pál, N.-Paczal. 
Bölöni Sándor, Sz.-Somlyó. 
Bölöni Zsigmond, Ilosva. 
Brán János, Újnémet. 
Brán Stefán, Tóhát. 
Bród József, Felsőbán. 
Bruchenthal János, Márkaszék. 
Bruchenthal Mihály, A.-Kaznacs. 
Brüll Farkas, Sz.-Somlyó. 
Buttyán Miklós, Ér-Kávás. 
Czégényi Lajos, Kr.-Mihálylalva. 
Debre István, Perecsen. 
Deutsch Adolf. Széplak. 

5 0 * 
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Deutsch József, Sz.-Udvarhely. 
Deutsch Pál, Széplak. 
Décsei Bálint, N.-Doba. 
Décsei Ferencz, Ér-Kőrös. 
Délczeg Elek, Tasnád. 
Dénes Lajos, Zilah. 
Dobai András, Kémer. 
Dobai Antal, Haraklány. 
Dobai Zsigmond, Bréd. 
Dombi Károly, Sz.-Somlyó. 
Dombi Lajos, Bogdánd (k. f.). 
Donovák Gyula, Benedekfalva. 
Dózsa Elek, Zilah. 
Dudás József, Görcsön. 
Dulka Elek, Tasnád. 
Dull László, Zilah (k. f.). 
Elekes Károly, Ér-Hatvan. 
Erdődi Gerzon, Lele. 
Éliás Ignácz, Kegye. 
Farkas István, Ér-Mindszent. 
Farkas Károly, Sz.-Somlyó. 
Fehér György, Szilágyfő-Keresztúr. 
Fekete András, Bagos. 
Félegyházy Lajos, Sz.-Cseh. 
Filep István id., Érkőrös. 
Filep István ifj., Erkőrös. 
Fodor Elek, Ardó. 
Fodor Lázár, M.-Baksa. 
Fodor Mihály, Tasnád (k. f.). 
Frankovics Ignácz, Tasnád. 
Freund Ignácz, Érhatvan. 
Fried Lajos, M.-Valkó. 
Friedmann Dávid, Szeő-Demeter. 
Friedmann Izsák, Böősháza. 
Fülepp György, Tasnád (k. f.). 
Gáspár János, Perecsen. 
Genesy Sándor, Ilosva (k. f.). 
Goldglancz Lajos, Sz.-Somlyó. 
Goldstein Izrael, Böősháza. 
Goldstein Lajos, Böősháza. 
Gyergyai János, Görcsön (k. f.) 
Győrffy Lajos br., Kraszna. 

Gvulay Károly, Kraszna ík. f.). 
Gyurkó Gergely, Dabjon. 
Heley János, Tasnád. 
Hermann Lipót, Bécsé. 
Horváth Károly, Menyő. 
Hubert Iván, Sz.-Somlyó. 
Hubert József, Sz.-Somlyó. 
Huszti József, Kárásztelek. 
Illés Vaszul, Szélszeg. 
Incze József, Ördögkút. 
Incze Károly Zovány (k. f.). 
Iróffy István, Tasnád. 
Jakab Ferencz, Dabjon-Újfalu. 
Jámberger Jákób, Mojgrád. 
Jenei István, Erkőrös. 
Judovics Ábrahám, Náprád. 
Judovics Ábrahám, Sülelmed. 
Juhász András, Sámson. 
Kacz Ferencz, Czikó. 
Kacz Izrael, Zsibó. 
Kacz Jakab, Náprád. 
Kain Imre, N.-Paczal. 
Kaizler Antal, Böősháza. 
Kaizler Ignácz, Ér-Szentkirály. 
Kaizler Imre, Zilah. 
Kaizler László, Ér-Szentkirálv. 
Kajetán Kálmán, Füzes. 
Kalugyer János, T.-Szántó. 
Kandel Ferencz, Peér. 
Kardos Gergely, Bikácza. 
Kába Péter, Köőd. 
Kávásy Sámuel, Er-Kávás. 
Kávásv Sándor, Er-Kávás. 
Kávásy Sándor ifj., Ér-Kávás. 
Kelemen András, Ákos (k. f.). 
Kepes Ignácz, Zsibó. 
Kerebecz Gábor, Sz.-Udvarhely. 
Kerekes József, Zilah. 
Kerekes Sándor, Zilah. 
Keresztes Gyula, Peér. 
Kesely János, Náprád (k. f.). 
Kiss Albert, Kémer. 
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Kiss Bálint, Sz.-Somlyó (k. f.). 
Kiss Endre Zilah. 
Kiss Ernő, Zilah. 
Kiss Károly, Kusaly. 
Kocsán Flórián, Sz.-Cseh. 
Kolosy Antal, Sz.-Somlyó (k. f.). 
Kopasz János, Menyő. 
Korbuly Ignácz, Zilah. 
Korda Elek, Tasnád. 
Koroján Demeter, T.-Szántó. 
Koronka Károly, Tasnád (k. f.). 
Koronka Lajos, Sz.-Somlyó (k. f.). 
Koszla Sándor, Somfalu. 
Kovács Elek, Mutos. 
Kovács János, ,Iaáz. 
Kovács Kálmán, Kr.-Mihályfalva. 
Kovács Mihály, Ér-Kávás. 
Kovács Sándor, Lele. 
Kozma János, Hidvég. 
Kozma János, Perecsen. 
Költő László, Kr.-Mihályfalva (k. f.). 
Könnyű Dániel, Vérvölgy. 
Kövér Sándor, Sámson. 
Körösi László, Zilah. 
Kriszte László, K.-Derzsida. 
Kürti Miklós, Zilah. 
Laborszki József, M.-Csaholy. 
Lakatos István, Sz.-Cseh. 
Láng Fülöp, Zsibó. 
Láng Mór, Sz.-Somlyó. 
László Imre, Szakácsi. 
Lázár Géza, Kraszna. 
Lázár János, Sz.-Somlyó (k. f.). 
Lázár Károly, Nagy falu. 
Leitner Zsigmond, Kraszna. 
Lekli József, Peér. 
Lengyel Theodor, B.-Tótfalu. 
Levi Lajos, Böősháza. 
Loboncz Patriczius, Szilvás. 
Losonczy József, Er-Szentkirály. 
Lőrinczi Ferencz, Sz.-Cseh. 
Lőrinczi György, Zilah (k. f.). 

Lukács László, Er-Szentkirály. 
Lukács László, Mocsolya. 
Madarasy József, A.-Szopor. 
Major György, Sz.-Somlyó. 
Major János, Náprád. 
Major Leó, Kirva. 
Marosán László, Gyümölcsénes. 
Mán János, Zilah. 
Márton Bálint, Vérvölgy. 
Merza János, Tasnád. 
Merza Kristóf ifj., Varsolcz. 
Mezey Albert, Zilah. 
Mezey Farkas, N.-Doba. 
Mészáros István, Zsibó. 
Mika László, Sz.-Udvarhely. 
Miller János, Kárásztelek (k. f.) 
Moldován György, K.-Goroszló. 
Moldován János, A.-Bán. 
Moldován Mihály, K.-Goroszló. 
Moni György, Sz.-Cseh. 
Moni Gyula, Sz.-Cseh. 
Móré Elek, T.-Szarvad. 
Mózes Jákób, Ujnémet. 
Murvai Miklós, Peér. 
Muszte János, Bogdánháza. 
Nagy András, Ákos. 
Nagy Domokos, Kraszna. 
Nagy Ferencz, Mojád. 
Nagy Ferencz, Nagyfalu. 
Nagy György, Zilah (k. f.). 
Nagy László, Sz.-Somlyó (k. f.). 
Nagy Lázár, Kraszna. 
Násch József, Sz.-Somlyó. 
Neuman Salamon, Tasnád. 
Neuman Simon, Ököritó. 
Nichita János dr., Zilah. 
Nichita Tivadar, Zilah. 
Nyiszli József, T.-Szarvad. 
Oláh János, Sz.-Szeg. 
Orczán Sándor, Sz.-Cseh. 
Üssán János, F.-Berekszó. 
Osszián Necefor, Szélszeg. 
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Pap Albert, Kr.-Mihályfalva. 
Pap Dávid. Ördögkút. 
Pap Gergely, Illésfalva (k. f.). 
Pap György, Illésfalva. 
Pap Imre, Zilah. 
Pap János, Csizér. 
Pap János, Perecsen. 
Pap László, A.-Bán. 
Pap László, Zilah. 
Pap Mihály, Illésfalva. 
Pap Miklós, Solymos. 
Pap Péter, Bogdánháza. 
Pap Sándor, Sz.-Cseh. 
Pap Simon, A.-Várcza. 
Pap Theodor, Illésfalva. 
Pap Valentin, Zilah. 
Pataki Sándor, Zilah. 
Patkás Vazul, Ér-Hatvan. 
Páskuj József, Sz.-Somlyó. 
Pelei Imre, Ér-Mindszent. 
Pelei Móricz, Hadad. 
Perl mutter Farkas, Maiadé. 
Petrenka Lázár, F.-Szék. 
Péchy Zsigmond, Czikó. 
Péli Sándor, Szilágyfő-Keresztúr. 
Péter András, Varsolcz. 
Pogonyi Dénes, Pest. 
Pojlák Bogdán, Sz.-Cseh. 
Pojlák József, Sz.-Cseh. 
Prépostfy Antal, Tasnád. 
Püspöki Ferencz, Diósad. 
Rácz Károly, Kusaly. 
Rázsó Lajos, Szakácsi. . 
Rázsó Lipót, Szakácsi. 
Rezei János, Szakácsi. 
Récsi István, Sz.-Somlyó. 
Réner Albert, Sz.-Somlyó. 
Rotschild Salamon, M.-Valkó. 
Ruszka Ignácz, Sz.-Somlyó. 
Sántha Dezső, Tasnád. 
Sántha Imre, Tövised. 
Schöberl Emil, Kr.-Mihályfalva. 

Schwarz Farkas, Tasnád. 
Sebess Ferencz, Zilah. 
Sebess György, Nagy-Mon. 
Sebestyén Flek, M.-Csaholy. 
Seress Károly, Zilah. 
Séra Ferencz, Lompért. 
Simon János, A.-Berekszó. 
Simon József, F.-Szivágy. 
Siinonka András, Bábcza. 
Simó Ferencz, Nagyfalu. 
Sipos Elek, Ér-Szentkirály. 
Solyom Mihály, Sarmaság. 
Somogyi Kálmán, Sz.-Somlyó. 
Sófalvi László, Varsolcz. 
Sőter György ifj., Akos. 
Sternberg Lipót, A.-Szopor. 
Stern Sámuel, Monó. 
Surányi Gyula, Peér. 
Szabó Ferencz, Sz.-Somlyó. 
Szabó János, Égerhát. 
Szabó János, Vadafalva. 
Szabó József, Szakácsi. 
Szabó Miklós, Zsibó. 
Szabó Pál, Diósad (k. f.). 
Szathmáry Dániel, Sz.-Somlyó (k.f.). 
Szász György, Kraszna. 
Szénásy Miklós, Sz.-Somlyó (k. f.)*. 
Szikszai Lajos, Zilah (k. f.). 
Szilágyi Antal, Ilosva. 
Szimók Tódor, Szentpéterfalva. 
Szirb János, Szécs. 
Szodoray Sándor, Er-Szodoró. 
Szombatfalvi Albert, Ákos. 
Szongoth Jakab, Tasnád. 
Szörös Imre, Kémer. 
Szűcs (Suciui Demeter, Sz.-Cseh. 
Talpos Stefán, N.-Derzsida. 
Tamkó Bertalan, Sz.-Somlyó. 
Telegdi Márton, Sz.-Somlyó. 
Temesián János, Bikácza. 
Terebesi János, Tasnád. 
Theodorovics János, Sz.-N.-Goroszló- • 
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Thoroczkay Pál gr., Kr.-Horváth. 
Toka Sámuel, Szeő-Demeter. 
Toka Zsigmond, Ér-Kőrös. 
Tóth Gusztáv, Kr.-Mihályfalva. 
Tóth Mihály, Sarmaság. 
Tömösváry Károly, Zsibó. 
Tömpe Lajos, Tasnád. 
Triff Gábor, Zilah. 
Újvári Benedek, Sz.-Cseh. 
Vajda Gábor, N.-Derzsida. 
Vajda László, Halmosd. 
Varga Endre, Zilah. 
Varga József, Sz.-Cseh. 
Varga László, Nagy falu. 
Vasvári János, Örményes. 
Venter Mihály, Felsőszék. 
Veres Ferencz, Ákos. 
Veres József, Diósad. 
Veres Mózes, Mocsolya. 

Verzár József, Tasnád (k. f.). 
Végh László, Sz.-Somlyó. 
Vékás János, Hidvég (k. f.). 
Virág László, Zovány. 
Weisz Ábrahám, Peér. 
Weisz Ignácz, Hadad. 
Weisz Mór, Sz.-Cseh. 
Weisz Mózes, Peér. 
Wesselényi Béla br., Zsibó. 
Wesselényi Ferencz id. br., Hada d 
Wesselényi Miklós br., Görcsön. 
Wisky Ferencz, Zilah. 
Wiskv György, Sz.-Szentkirály. 
Wisky János, Zovány. 
Wisky Zsigmond, Debren. 
Zachariás János, Zilah. 
Zakkel János, Hadad. 
Zsidó Gábor, M.-Csaholy. 

1897-ben. 

Adi János, körjegyző, Sz.-Cseh. 
Ajtai Endre dr., körorv., Sz.-Somlvó. 
Antal Antal, birtokos, Ilosva. 
Ábrahám Dávid, kereskedő,Tasnád. 
Álgya Miklós, főisp. titkár, Zilah. 
Bagossy Gyula, birtokos, Ákos. 
Bakcsy Sándor, ref. lelkész, Kraszna. 
Balássy Endre dr., birtokos, Er-

Mindszent. 
Balássy Miklós, mérnök, Zilah. 
Balázsi Béla,r. kath. lelkész,Tasnád. 
Balázsy Károly, birtokos, Ér-Szent-

király. 
Balla Bálint, birtokos, Perecsen. 
Balog Károly, birt., Kr.-Czégény. 
Balog Károly, birtokos, Zilah. 
Balog Lajos, gazdatiszt, Perecsen. 
Barbolovics Álimp, g.-kath püspöki 

helynök, Sz.-Somlyó. 
Bari István, iparos, Zilah. 

Barnucz Demeter, körjegyző, Hal-
mosd. 

Barra Károly, törvsz. bíró, Zilah. 
Barra Mózes, gazdatiszt, Szeér. 
Bartha Dezső, ref. lelkész, Tasnád. 
Bartha Endre, ügyvéd, Sz.-Somlyó. 
Bartha Iván, ügyvéd, Sz.-Somlyó. 
Bartha Lajos dr., ügyvéd, Sz.-Cseh. 
Bazala Béla dr., aljárásbíró,Margita. 
Bazala Károly, gazdatiszt, Hadad. 
Bágy Sámuel, körjegyző, Hidvég. 
Bálint Sándor, várm. II. aljegyző, 

Zilah. 
Bánffy János br., birtokos, Sz.-

Nagyfalú. 
Bánkos János, birtokos, Szélszeg. 
Bányai Mihály, közs. főbíró, Biir-

gezd. 
Bárány Antal, keresk.. Sülelmed. 
Bársony János, p. ü. titkár, Zilah. 
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Bázti János, birtokos, Érkisfalu. 
Becsky Béla, birtokos, Sámson. 
Belle Gyula, j. orvos, Kraszna. 
Benicz Sámuel, körjegyző, Szakácsi. 
Benkő Albert, ref. leik., Sz.-Cseh. 
Benkő József, kir. táblai bíró, Zsibó. 
Berde Sándor, ref. leik., Vérvölgy. 
Berger János dr., főorvos, Zilah. 
Bydeskúty György, birtokos, Ipj). 
Bihari Károly, iparos, Zilah. 
Bikfalvi Ferencz, keresk., Zilah. 
Bikfalvi István, keresk., Zilah. 
Bíró Ferencz, ügyvéd, Zilah. 
Blomberg Lajos br., birtokos, Gar-

dánfalva. 
Bogdánfy Ferencz, birt., Zilah. 
Boheczel Mihály, birt., F.-Szopor. 
Bornemissza Elemér br., birtokos, 

Sz.-Cseh. 
Botka Károly, ref. lelkész, N.-Doba. 
Bockel Béla dr., körorvos, Nagvfalu. 
Bölöni Bálint, főszolgabíró, Tasnád. 
Bölöni Sándor, ügyvéd, Sz.-Somlyó. 
Brán Emil, g. kath. leik., Böősháza. 
Brán Lőrincz, g. kath. lelkész, Sz-

Széplak. 
Brüll Farkas, szeszgyáros, Szilágv-

Somlyó. 
Brüll Ignácz, birtokos, Sz.-Somlyó. 
Brüll Károly, birtokos, Sz.-Somlyó. 
Brüll Sámuel, keresk., Sz.-Somlyó. 
Bulyovszkv Sándor, birtokos, Ipp. 
Buttyán János, körjegyző, Felső-

Szopor. 
Buzási Fülöp, körjegyző, Náprád. 
Chira János, tanító, Illésfalva. 
Cholnoki Imre, királyi közjegyző, 

Szatmár. 
Chóma Albert, birtokos, Lele. 
Czell Lőrincz, birtokos, Zilah. 
Czentea Endre, g. kath. lelkész, 

A.-Szivágy. 

Czégényi Sándor, birtokos, Kr.-Mi-
hályfalva. 

Gsaponyi Ignácz, r. kath. lelkész, 
Zilah. 

Csák Aladár, ref. lelkész, Peér. 
Csák Emil, ref. lelkész, Pele. 
Csetnek István, birtokos, Zilah. 
Csizmadia András, birt., Zilah. 
Csizmadia József, keresk., Zilah. 
Csontos Lajos, birtokos, Ér-Hatvan. 
Dávid Kornél, r. kath. lelkész, T -

Szántó. 
Deák Elek, körjegyző, Bikácza. 
Demjén Károly, birt., Varsolcz. 
Deutsch Zsigmond, birt., Őrmező. 
Dobay Zsigmond, birt., N.-Doba. 
Domby Károly, várm. árvaszéki 

elnök, Zilah. 
Donogán János, szolgabíró, Sz.-

Somlyó. 
Dragomir Teofil, birt., Farkasmező. 
Duha Gerő, közs. főbíró, Maiadé. 
Dulka Elek, gyógyszerész, Tasnád. 
Dull János, nv. kir. táblai bíró, 

Zilah. 
Dull László, ügyvéd, Zilah. 
Elekes Márton, birtokos, Diósad. 
Eltzenbaum Róbert, erdész, Kegye. 
Éliás Ignácz, birtokos, Kegye. 
Éltető Károly, körjegyző, Varsolcz. 
Faragó Sándor, ügyvéd, Sz.-Somlyó. 
Farkas Ferencz, birt., Sz.-Somlyó. 
Farkas István, r. kath. lelkész, 

Kraszna. 
Farkas István, magántisztviselő, 

Zilah. 
Feldmann Gyula, ügyvéd, Zsibó. 
Feldmann Jakab, bérlő, T.-Szántó. 
Felekán Oktáv, szolgabíró, Zilah. 
Filep Gábor, közs. jegyző, Tasnád. 
Fischer Károly, bírt., Érkisfalu. 
Fodor Dániel, polg. isk. tan., Zilah. 



LEGTÖBB ADÓT FIZETŐ ÉS VÁLASZTOTT BIZOTTSÁGI TAGOK. 7 9 3 

Fodor Elek, birtokos, Ardó. 7
 ' * 

Fried Lajos, szeszgyáros, M.-Valkó. 
Friedmann Bernát, birt., Zsibó. 
Friedmann Sámuel, szeszgyáros, 

Zilah. 
Fröhlich Albin, birtokos, Sarmaság. 
Fülep György, birt., T -Szántó. 
Fii lep György, g. kath. lelkész, T -

Szántó. 
Fülöp Albert, birtokos, Vármező. 
Fülöp Lajos, birtokos, Rákos. 
Fülöp Phébus, birt., Felegregy. 
Galló Imre, szolgabíró, Sz.-Cseh. 
Gavris László, g. kath. leik., Vada-

falva. 
(iái Lőrincz, jár. irnok, Kraszna. 
Gáspár István, ref. leik., Sz.-Somlyó. 
Goldberger József ifj., iparos, Zilah. 
Goldglancz Farkas, bérlő, Sz.-Szeg. 
Goldglancz Jónás, vállalkozó, Sz.-

Somlvó. 
Goldstein Adolf, bérlő, Egrespatak. 
Goldstein Farkas dr., orvos, Sz.-

Cseh. 
Goldstein Ferencz, birtokos, Gyü-

mölcsénes. 
Goldstein Lajos, bérlő, Sz.-Cseh. 
Götz Dénes, birt., M.-Goroszló. 
Govrik Ödön, birtokos, M.-Petri. 
Góger László dr., min. titkár, Buda-

pest. 
Groszman Ármin, birt.. Romlott. 
Grósz Lipót, kereskedő, Sz.-Cseh. 
Györffy Pál br., birt., Kraszna. 

urkó László dr., ügyvéd. Zsibó. 
Hajdú László, birtokos, Csány. 
Halliárszky Sámuel, erdész, Sz.-

Somlyó. 
Hegedűs Sándor, r.-kapitány, Sz.-

Somlyó. 
Helley János, birtokos, Tasnád. 
Hochsinger Zsigmond, birt.. Zilah. 

Horváth Bertalan, birt., Hidvég. 
Horváti Miklós, körjegyző, Böős-

háza. 
Hulka Károly, keresk., Tasnád. 
Ignátz Márton, ref. lelkész, Ér-

Szentkirály. 
Ilyés János, körjegyző, F.-Szék. 
Incze Lajos, jegyző. Szélszeg. 
.lakab Ferencz, birt., I).-Újfalú. 
Jakó Sándor, adóellenőr, Szilágy-

Somlyó. 
Jenei István, főmérn., Nagy-Károly. 
Jószip Mihály, birtokos, Bikácza. 
Józsa G. István, birtokos, Perecsen. 
Józsa János, körjegyző, Zovány. 
Judovics József, birtokos, Náprád. 
Judovics Márton, birt., Náprád. 
Judovics Mózes, birt., Náprád. 
Judovics Sámuel, birt., Náprád. 
Juhász András ifj., birt., Sámson. 
.lurenák Miklós, birtokos, Szeő-De-

meter. 
Kain Imre, birtokos, N.-Paczal. 
Kaizler György dr., főszolgabíró, 

Zilah. 
Kaizler Ignácz, birtokos, Er-Szent-

királv. 
Kaizler Károly, birtokos, Ér-Szent-

király. 
Kaizler László ifj., birtokos, Er-

Szentkirály. 
Kandel Ferencz, birtokos, Peér. 
Kardos László, p. ü. titkár, Zilah. 
Karsai Ágoston, g. kath. lelkész, 

Halmosd. 
Kaira István, körjegyző, Ákos. 
Kába Lőrincz, g. kath. lelkész, Sz.-

Nagygoroszló. 
Kálmán Ignácz dr.. orvos, Szilágy-

Somlyó. 
Kávásv Samu, körjegyző, Él-Kávás. 
Kávásy Sándor, b i r t , Ér-Kávás. 
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Kemény Árpád br., birt., Kövesd. 
Kerebecz Gábor, g. kath. lelkész, 

Sz.-Udvarhely. 
Kerekes József, nvug. kir. tanfel-

ügyelő, Zilah. 
Kesely János, g. kath. esperes, 

Náprád. 
Ketheli István, birt., Sz.-Somlyó. 
Kiss Emil, min. fogaim., Budapest. 
Kiss Ernő, ügyvéd, Zilah. 
Kiss .József, körjegyző, Kucsó. 
Kiss Lajos, ügyvéd, Zilah. 
Kiss László, főszolgabíró, Sz.-Cseh. 
Kiss Sámuel, körjegyző, Nyirsid. 
Klein József, kereskedő, Tasnád. 
Klein Salamon, birtokos, Poósa. 
Klima Miklós, birtokos, Ilosva. 
Kocsán Flórián, ügyvéd, Sz.-Cseh. 
Koritsánszkv Ferencz, szolgabíró, 

Kraszna. 
Koritsánszkv Sándor, birtokos, Er-

Szodoró. 
Koroján Demeter, g. kath. lelkész, 

T.-Szántó. 
Koszta Sándor, g. kath. lelkész, F.-

Várcza. 
Kovács Béla, körjegyző, Sarmaság. 
Kovács Endre, birtokos, Ér-Kávás. 
Kovács Imre, birtokos, Sz.-Somlyó. 
Kovács István, birtokos, Ér-Kávás. 
Kovácsi Miklós, birt., T.-Szántó. 
Kovács Mihály, birtokos, Sarmaság. 
Kovács Sándor, ref. lelkész, Lele. 
Kozma Endre, bankigazgató, Sz.-

Somlyó. 
Kozma Ferencz, birtokos, Peér. 
Kónya Miklós, vendéglős, Zilah. 
Költő László, birtokos, Ákos. 
Könnyű Elek, körjegyző, Lele. 
Kracsinger Hugó, gyógyszerész, 

Zilah. 
Kulin Imre, törvénvsz. bíró, Zilah. 

Kürthy János, ]>. ü. titkár, Zilah. 
Kürti Károly, iparos, Zilah. 
Láng Jakab dr., orvos, Sz.-Somlyó. 
Lányi Károly, birtokos, Zilah. 
László Gyula, körjegyző, Hadad. 
Lázár Ferencz, birtokos, Ördögküt. 
Lázár Géza, birtokos, Kraszna. 
Lázár István, bérlő, Sz.-Nagyfalu. 
Lázár János, magántisztviselő, Sz.-

Somlyó. 
Lengyel István, birtokos, Kraszna. 
Lengyel János, g. kath. lelkész, 

Somfalu. 
Lengyel Tódor, g. kath. lelkész, 

B.- Tótfalu. 
Liebermán Jónás, pálinkafőző, 

Kraszna. 
Loboncz Emil, g. kath. leik., N.-

Bajom. 
Loboncz Gyula, g. kath. lelkész, 

Gardánfalva. 
Lőb Lajos, birtokos, Vármező. 
Lőrinczy Ferencz, járási orvos, Sz.-

Cseh. 
Lőrinczy György, ügyvéd, Zilah. 
Macha Gusztáv, birtokos, Kraszna. 
Magyari Károly, birtokos, Kraszna-

Horváth. 
Magyarosi István, reform, lelkész, 
Zilah. 
Major György, birtokos, Perecsen. 
Makucz Gyula, vas. áll. főnök, Sar-

maság. 
Mandel Sámuel, birtokos, Sámson. 
Marinkás Simon, g. kath. lelkész, 

Kásapatak. 
Marosán Jovián, g. kel. lelkész, 

Ördögküt. 
Mán Cassius, ügyvéd, Sz.-Somlvó. 
Máriássv György, körjegyző, M -

Csaholy. 
Máté Ferencz id., iparos, Zilah. 
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Mecs Simon, g. kath. lelkész, K-
Goroszló. 

Meiszner József ifj., bérlő, Monó. 
Mezei Mór, kir. törvényszéki bíró, 

Zilah. 
Mika László, körjegyző, Sz.-Udvar-

hely. 
Mike István, birtokos, Perecsen. 
Miklós József, körjegyző, S.-Újlak. 
Mile Mihály, kir. járásbíró, Sz.-

Somlyó. 
Moldován János, g. kath. leik., A.-

Bán. 
Molnár Lajos, bírt., Ér-Mindszent. 
Molnár Lajos, birtokos, Zilah. 
Moni György, birtokos, Sz.-Cseh. 
Moni Gyula, kir. közjegyző, Sz.-

Cseh. 
Mózes Ferencz, bírt., Sz.-Széplak. 
Mózes József, birtokos, Porcz. 
Muresán Vazul, g. kath. lelkész, 

Szeő-Demeter. 
Nagy A. György, közs. főbíró, Nagv-

falú. 
Nagy Domokos, főszolgabíró, 

Kraszna. 
Nagy Elek (Káli), ref. lelkész, Bog-

dánd. 
Nagy Ferencz, gazdatiszt, Nagyfalú. 
Nagy Gyula, főszolgabíró, Szilágy-

Somlyó. 
Nagy Kálmán, főpénztáros, Zilah. 
Nagy Miklós, körjegyző, Szilágyfő-

Keresztúr. 
Nagy Sándor ifj., erdész, Zsibó. 
Neuman Salamon, keresk., Tasnád. 
Niehita János dr., ügyvéd, Szilágy-

Somlyó. 
Nyiresán László, jegyző. Szélszeg. 
Orbán Károly ifj., vállaik., Zilah. 
Orosz Simon, ügyvéd, Sz.-Somlyó. 
Orosz Zoltán, közs. jegyző, Kémer. 

Ossán János, körjegyző, Felső-Be-
rekszó. 

Pap György, birtokos, Illésfalva. 
Pap György dr., ügyvéd, Zilah. 
Pap János, birtokos, Dabjon. 
Pap János, g. kath. leik., Sz.-Újlak. 
Pap János, körjegyző, Csizér. 
Pap László, körjegyző, A.-Bán. 
Pap László, g. kath. lelkész, A.-

Várcza. 
Pap Mihály, birtokos, Illésfalva. 
Pap Mihály, g. kath. lelkész, Kucsó. 
Pap Miklós, gazdatiszt, Solymos. 
PapOktávián, körjegyző, M.-Egregy. 
Pap Ödön, mérnök, Mocsolya. 
Pap Péter, birtokos, Bábcza. 
Pap Sándor, járásbíró, Sz.-Cseh. 
Pap Tódor, g. kath. lelkész, Vár-

telek. 
Pap V. Zsigmond, k. főbíró, Ipp. 
Patkás Vazul, g. kath. leik., Ér-

Hatvan. 
Pálinkás Endre id., bírt., Ákos. 
Pálinkás Endre ifj., birt., Akos. 
Pánet József, kereskedő, Tasnád. 
Páskuj Antal, birt., Sz.-Somlyó. 
Páskuj István id., birtokos, Szilágy-

Somlyó. 
Perlmutter Farkas, birt., Maiadé. 
Petri Mór dr., tanfelügyelő, Zilah. 
Péchy Imre, szolgabíró, Zsibó. 
Péchy István, Sárköz-Újlak. 
Péchy Mihály, birtokos, Czikó. 
Pojlák József, birtokos, Sz.-Cseh. 
Porjesz Sámuel, kereskedő, Szilágy-

Somlyó. 
Bécsey Endre, birtokos, Sülelmed. 
Bécsey János, birt., Ér-Mindszent. 
Bécsey Károly, birt., Ér-Mindszent. 
Bécsey Lajos, bérlő, Sülelmed. 
Bob Péter, g. kath. tanító, AIsó-

Várcza. 
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Rotschild Salamon, szeszgyáros, 
M.-Valkó. 

Kottenthal Henrik br., birtokos, Lő-
kefalva. 

Rozenbaum Márton, bérlő, Zilah. 
Hozmán Izsák, bérlő, Sz.-Somlyó. 
Róth Izidor, körjegyző, Ér-Szent-

király. 
Salamon József, bérlő, Sz.-Udvar-

hely. 
Sámel Mihály, körjegyző, Bagos. 
Sántha Dezső, ügyvéd, Tasnád. 
Sántha Imre, birt., Ér-Tövised. 
Sáska József, birtokos, Peér. 
Sváiczer Aladár, birtokos, Tasnád. 
Sebes Antal, birtokos, Pánit. 
Sebes György, ref. lelkész, N.-Mon. 
Seres Sámuel, kereskedő, Zilah. 
Séra Lajos, birtokos, Zilah. 
Simay Miklós, birtokos, Varsolcz. 
Sima Lőrincz, g. kath. leik., Máron. 
Simonka György g. kath. tanító, F.-

Szivágy. 
Solymossv Ignácz, birtokos, Kr.-

Mihálvfalva. 
Somogyi Kálmán, ügyvéd, Szilágy-

Somlyó. 
Soós Károly, körjegyző, Sz.-Szent-

király. 
Steiner Dezső dr., körorv., Zsibó. 
Stern Simon, keresk., Sz.-Cseh. 
Sümeghi Ferencz, birtokos, Ilosva. 
Szabó Albert, gazdatiszt, Bagos. 
Szabó Ferencz id., birt., Sz.-Somlyó. 
Szabó György, k. főbíró, Sz.-Cseh. 
Szabó István, g. k. leik., O.-Valkó. 
Szabó János, körjegyző, Egerhát. 
Szabó Pál, ref. lelkész, Diósad. 
Szaplonczav Endre,körjegyző,Nagy-

falu. 
Szaplonczay Sándor, gyógyszerész, 

Sz.-Somlvó. 

Szántó Károly, körjegyző, Ördögkút. 
Szentiványi István, bérlő, Czigányi 
Szentkirályi László, ref. lelkész, Sza-

kácsi. 
Szentkirályi Zoltán, r. kath. leik., 

Görcsön. 
Szeőke Bálint, kir. törvénysz. ein., 

Zilah. 
Szénássy Miklós, kir. közjegyző, 

Sz.-Somlyó. 
Szigeti Mózes, birtokos, Diósad. 
Szikszai Lajos, alispán, Zilah. 
Szilágyi Ferencz, körjegyző, Zsibó. 
Szilágyi János, ref. leik., Lecsmér. 
Szilágyi Károly, körjegyző, Gyü-

mölcsénes. 
Szilágyi Miklós, birt., Kettősmező. 
Szima Sándor, g. kath. leik.. Pere-

csen. 
Szimók Tódor, g. kath. lelkész. 

Szent péterfalva. 
Szkurka Elek, bérlő, Kémer. 
Szongoth Jakab, takarékpénztári 

igazgató, Tasnád. 
Szöllősy József, p. ii. igazgató-he-

lyettes, Szombathely. 
Sztáncs György, g. kath. lelkész, T -

Szarvad. 
Szűcs Demeter, ügyvéd, Sz.-Cseh. 
Takács Géza, birtokos, Kis-Paczal. 
Tamkó Bertalan, ügyvéd, Szilágy-

Somlyó. 
Tarpai Miklós, szolgabíró, Szilágy-

Somlyó. 
Tasnády János, birtokos, Mocsolya. 
Ternován János, körjegyző, N.-Go-

roszló. 
Tevjovics Bernát, birtokos, Szeér. 
Tisztavári Mór, kereskedő, Zilah 
Tompa Arthur, birt., Kr.-Horváth. 
Tóth Sándor, magántisztv. Zsibó. 
Tömpe Lajos, birtokos, Tasnád. 
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Träger Antal, adóhivatali ellenőr, 
Tasnád. 

Tunyogi József, iparos, Zilah. 
Turner Mihály, r. kath. leik., Ér-

Mindszent. 
Tury Domokos, körjegyző, Diósad. 
Udvardy János, körjegyző, Sámson. 
Ulman Benjámin, szeszgyáros, M.-

Valkó. 
Unger Gusztáv, gyógyszerész, Zilah. 
Ungur János, körjegyző, Márka-

szék. 
Vajda Gábor, g. kath. lelkész, N> 

Derzsida. 
Vajda László, körjegyző, Kárász-

telek. 
Varga Gyula, r. kath.tanító,Kraszna. 
Vasvári János, g. kath. lelkész, F -

Berekszó. 
Vána Zacharia, g. kath. tan., F.-

Berekszó. 
Várna Elek, g. kath. leik., F.-Szi-

vágy. 
Veress János, birtokos, Tasnád. 
Veress József, gazdatiszt, Nyirsid. 
Veress Lajos, birtokos, Ipp. 

Veress Sándor dr„ vármegyei I. al-
jegyző, Zilah. 

Veress Sándor, ref. lelkész, Zsibó. 
Veverán József, ügyv., Sz.-Somlyó. 
Vékás Emil, g. kath. leik., A.-Kaz-

nacs. 
Vincze Albert, ügyvéd, Zilah. 
Vincze Ödön, ref. lelkész, Kémer. 
Virág Lajos, ny. városi főjegyző, 

N.-Bánya. 
Weinberger Kálmán, szeszgyáros, 

Sz.-Somlyó. 
Weinréb Márton, birtokos, Zálnok. 
Weisz Ábrahám, birtokos, Peér. 
Weisz Ignácz, bérlő, Bikácza. 
Weisz József, birtokos, Felegregy. 
Weisz Mór, bérlő, Zilah. 
Weitzner Ábrahám, bérlő, Zsibó. 
Wesselényi Béla br., birt., Zsibó. 
Wesselényi Miklós báró, főispán, 

Görcsön. 
Wisky József, birtokos, Debren. 
Wisky Zsigmond, birtokos, Debren. 
Zeitler Károly, pénzügyigazgató, 

S.-A.-Újhely. 
Zichermann Ede, bérlő, Er-Girolt. 
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Bl., (B. L.) = A Báró Bánfl'y-család levéltára Kolozsvárt. Ott, a hol a fasciculus 
s numerus idézve nincs, a levéltár rendezetlen részére van utalás. 

Bunyitai: Schematismus :... — Schematismus Historicus Venerabilis Cleri Dioecesis 
Magno-Varadinensis Latinorum Pro Anno Domini et Millenari MDCCCXCVI. 
Nagyvárad, 1896. 

Conscript. et Urb. — Conscriptiones et Urbaria Cottus Kraszna az Orsz. Lt.-ban 
Budapesten. 

Cons. Dob., Consc. Dob., Conscript. Dob. = Conscriptio Comitatus Dobocensis 
Processus Superioris. Nr. 131/a. Orsz. Lt. 

Csánki = Dr. Csánki Dezső : Magyarország Történelmi Földrajza A Hunyadiak-
Korában. 

Dical = Dicales conscriptiones comitatus Szolnok mediocris et Krasznensis 
Országos Levéltár. Comt. Z. med. Lib. XLVI. Tom. LX. Generalis Regni 
Portarum Conscriptio. Tom. LXI. (1553.) 

Dl. = Az Országos Levéltár diplomatikai osztálya. 
E. — Eredeti, a mi csak imitt-amott van jelezve, de a másolat mindig. 
Fejér = Fejér Codex Diplomaticusa. 
Gencsi-lt. = A Gencsi-családnak Ilosván elhelyezett levéltára. Rendezetlen ; de 

az oklevelek számozva vannak s index vezet hozzájok. 
GKG., (G. K. G.) = Dr. gróf Kuun Géza marosnémeti levéltára. Ott, a hol a cista 

(nagy betűvel) és fasciculus (római számmal) megjelölve nincs, vagy a hol 
csak arab-numerus van idézve, a cistákba be nem osztott, egy külön 
szekrényben levő, némelykor számmal is ellátott iratokról van szó. 

(ir. Károlyi-lt. = Codex Diplomaticus Comitum Károlyi De Nagy-Károlg. A Nagy-
Károlyi Gróf Károlyi család oklevéltára A család megbízásából kiadja gróf 
Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. 

Gy. f. kápt. Gyulafehérvári káptalan levéltára. Jelzetei ismeretesek. 
Hodor K.: Doboka. = Hodor Károly: Doboka vármegye Természeti és Polgári 

Esmertetése, Kolozsvár, Barna Gábor könyvkereskedésében, 1837. 
Jlt. = A Kusalvi Jakcsi-család levéltára. (A Szikszai gyűjteményében.) Ha az ok-

levélen van szám, azt idézem. 
Km. conv., Kolozsm. conv. = Kolozsmonostori convent oklevelei fiók, fasciculus 

és szám szerint. (Országos Levéltár.) 
Km. Prot. = Kolozsmonostori konvent Protocollumai az Országos Levéltárban. 
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Lelesz. Leleszi conv. = Leleszi Orsz. Levéltár , a) Metales; b) Elenchus Statu-
toriaruni; c) Acta Bercsényiana; d) Vegyesek. iHatalmaskodásra vonatkozó 
iratok stb.; A levéltár rendezett, jelzetei ismeretesek. 

Nagy I. = Nagy Iván Magyarország Családai ezímerekkel és nemzedékrendi 
táblákkal. Kiadja Friebeisz István, majd Báth Mór. Pest, 1857 1868. I—XII. 
s Pótlék-kötet. 

Nagyv. Múz. Bit. = A Bölöni-családnak a nagyváradi Múzeumban elhelyezett 
levéltára. (Csupán az eredetiekből vagy egykorú másolatokból dolgoztam.) 

Névk. ev. ref. — Névkönyv az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára. Kolozs-
várt. Különböző évekből. 

NBA., (N. B. A.) = Neo-regestrata acta az Orsz. Ltárban. 
P. C. Product. = Prolocollum Causas Productionales Nobilium I. Cornitatus Szol-

nok Med. in se continens. De Anno 1770. — (Szilágy vármegye levéltárában.) 
Perg. = Pergament. Néhol jelezve az oklevélről. 
P. G. Szv. lt. = Protocollum Generale Com Szolnok Mediocris. Szilágy vármegye 

levéltárában. 
P. S. E. — Prolocollum Sedis Ecclesiasticae in districtu Szilágy, in ambitu duorum 

comilatuum Zolnok et Kraszna existerisis, etc. czimü, az 1620—1791. évekből 
való könyv a vármegyei levéltárban, vagyis a szilágyi egyházmegye leg-
régibb jegyzökönyvei. 

Szgy. = Szikszai Lajos oklevélgyűjteménye. Ebhez csatoltam a magam gyűj-
tötte okleveleket is, a melyeknek jelzete néhol hiányzik. 

Szirmai: Szatmár = Szirmai Szirmay Antal: Szalhmár vármegye fekvése, törté-
netei és polgári esméretei czimű munkája. 

Szj. = Szikszai Lajos jegyzete oklevélgyűjteményében. 
Szv. lt., Szvit. = Szilágy vármegye levéltára. így jelölvék némelykor Közép-

Szolnok és Kraszna vármegyék levéltárai is, a melyek ma már Szilágy 
vármegye levéltárában vannak elhelyezve, egyébiránt a vármegyék szerint 
elkülönítve. Az eredeti okiratokhoz — egyéb jelzet híján — az évszám vezet. 

Tt. ev. r. = Tóth Sámuel: Adalékok a tiszántúli ev. ref. egyházkerület történeté-
hez. I. és II. füz. 

V. Test — Variae Testimoniums et alii Conceptus in Incto hocce Comitatu Med 
Szolnok expedit. (Különböző nemesi bizonyítványokról való Jegyzökönyvek 
1751-től kezdve) — Szilágy vármegye levéltárában. 

Wl., W.-Lt. = A báró Wesselényi-család levéltára az Erdélyi Múzeum-Egylet 
könyvtárában, Kolozsvárt. Rendezve évszám szerint. 
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Ilyen nagy terjedelmű munkánál a leggondosabb körültekintés 
mellett is megesik, hogy az író figyelmét valami elkerüli s pótlások, 
igazítások szükségesek. — A legújabb dolgokról is számot adni kívánok. 

I. kötet. 

25. 1. felülről 16. sor vege, 17. sor eleje: mezesinos helyett Mezesinas. 
64. 1. 2. jegyzet VII. h. VI. 

119. 1. felülről 16. sor, fajdtyúk után: (az ötvenes években kiveszett). 
130. 1. felülről 9., 11., 13. sor: Rajgát h. Rajkát. 
205. 1. felülről 9. sor: mentegőzött h. mentegetőzött. 
343. 1. alulról 2. sor. választott h. kialakult. 
461. 1. felülről 9. sor : 1849 h. 1819. 
515. 1. alulról 4. és 3. sor: Náprádra mindkét helyt törlendő. 

565. 1. Állami elemi iskolák létesültek ú jabban a következő helyeken : 
Ardó (Szamos), Bagos, Lompért, Borzas, Ördögkút, Szilágyszeg. 
Állami polgári f iúiskola: Szilágycsehben. Állami kisdedóvó-
intézet : Szilágynagyfaluban. 

567. 1. A zilahi főgimnázium 1902 április hónapjának 26-ika óta Evang. 
reform. Wesselényi-kollégium czímet visel. Az 1902. és 1903. évben 
az iskola ú j épületet nyert, melynek alapkövét 1902. szeptember 
19-dikén tették le. A magyar törvényhozás százhetvenezer koronái 
adott az építésre. A terv Baumgarlen Sándor, a homlokzat díszítő 
elemei Leehner Ödön budapesti műépítőktől valók. Az építés 
költsége 158.434 K 88 f. A Kossuth-tér e részletén látszik az új 
kollégium. E részlet mutat ja egyben a Kossuth-tér megujúlását 
is a telefon-hálózattal, melylyel a vármegyét most (1904) látták el. 

583. 1. felülről 12. sor: IV. h. III. — Anna után betoldandó (s IV. Béla neje 
Mária). 

644. 1. felülről 5. sor (családfa): 1656-diki h. 1659-diki. 
779. 1. Krasznavármegyei főispán: 1861. Br. Bánfi Albert. 
779. 1. felülről 11. sor: 1870 h. 1867. 
780. 1. Középszolnoki alispánok: 1862. Gergely Sándor, 1863—1864. Pogonyi 

Dénes, 1871. Rázsó Lipót (másod). 
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780. 1. Krasznavármegyei alispán. 1640—1715 közt Rölöni Sándor (?). 
782. 1. Krasznavármegyei jegyző: 1609. Ilosvai Ralázs. 
783. 1. Középszolnoki szolgabíró : 1596. Szénássy András. 
784. 1. Középszolnoki szolgabíró: Mocsolyai Veres István nem 1675-től. hanem 

1667-től. 
785. 1. Középszolnoki szolgabirák : 1800-1812. Bálint Sándor, 1820—1828. másik 

Bálint Sándor. 
786. 1. Középszolnoki szolgabírák: 1862. Ruttyán Miklós, 1862. Késmárki Elek. 

1862. Alfái Sámuel (alszolgabíró, peéri járás), 1862. Zoványi Imre, 1862— 
1864. Nagy György, 1862—1867. Teleki Lajos, 1867. Teleki Mihály. 

A ZILAHI KOSSUTH-TÉRRŐL. 

A vármegyeháza. A Wesselényi-szobor. Az ev. ref. Wesselényi-kollégium. 

787. 1. Krasznavármegyei szolgabírák: Varjú György már 1630-ban. 1680. Almási 
László rátoni lakos. 1687. Kólya István. 

788. 1 Krasznavármegyei szolgabírák: 1776. Rölöni József törlendő. 1865. 
Nyárády Lajos. 

789. 1. Középszolnoki assessor: 1596. Vörös László, 1783. Szodorai Zsigmond 
ülnök, 1815—1842. Verőczi Sándor, difctaturse prieses, 1821—1827. Zoványi 
József, dictatune praeses, 1833-tól Bálint László, Linkner Ferencz, Kallós 
István, Gyújtó István, Barta László, Vajasdi György, Sebes Miklós, Balog 
János, Szipoly Elek, Rikfalvi Sámuel, Demeter György, Szakács Ferencz, 
Zoványi Sámuel, Pető János, Vásárhelyi Sámuel, Andrási László, Murányi 
Lajos, Ralog Lajos, Gazda József esküdtek, Lőrinczi György 1836—1837. 
esküdt, 1842. táblabíró, továbbá esküdtek a kővetkező hasábban fel-
soroltak Lugosi Roldizsár, Guthy Antal, Hatfaludi Elek, Katra Mihály, 
Raczó Károly, Kallós Imre, Viski József, Zsigmond Lajos, Décsei László, 

Dr. FEI RÍ MÓR: Szilágy vármegye monograj,hiúja. VI. 5 1 
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Mezei István táblabírák kivételével; a 794. lapon Balázsi Pál, Újfalusi 
Miklós, Hunyadi János, Lugosi Ferencz, Hatfaludi István, Urházi József, 
ifj. Mezei József táblabírák kivételével valamennyien esküdtek. Fodor 
Lázár esküdt, majd tbeli tszéki ülnök, Bagosi Sándor, Kaizler Imre, 
Kovács Mihály, Viski [Pál, Kiss Elek tbeli tszéki ülnökök. 1862—1807. 
Osváth Elek, 1862. Hadviger Erneszt, 1862. Koricsánszki Ferencz, 1867 
Szentkirályi Kálmán, 1867. Nyikita János, középszolnoki esküdtek. 

794—795. 1. Krasznavármegyei assessor: 1648. és 1706. Dobai Miklós, ilosvai, 
1732. Bihari Terjéni Mihály, 1733. Veres János (?). 

797. 1. 1861. Gál Jánostól Réner Béláig (bezárólag) esküdtek, azután gr. Torocz-
kai Balázsig (bezárólag) tbeli esküdtek, majd négyen rendes, hatan tbeli 
tszéki ülnökök, a következők Kabós Józsefig (bezárólag) tbeli táblabírák, 
1861—1862. Virág László, ifj. V. József esküdtek, 1861—1869. Benkö Lá-
zár tbeli táblabíró, 1861—1870. Orbán Miklós gyámesküdt, 1862. Szilágyi 
Sándor, 1866—1870. Bogdán József esküdtek, 1869—1870. Márkus Flórián 
tszéki ülnök, 1869. Boros Elek tszéki jzö, Barta Samu ülnök, 1870. Józsa 
Oszkár esküdt, 1870. H. Nagy Lajos gyámesküdt, a többiek esküdtek. 
1867. Mán János törvényszéki ülnök, 1867. Viski János törvszéki jegyző. 

800. 1. Nemes személyek. 1741-beliek krasznavármegyeiek. 

Ezúttal azt is megjegyzem, hogy a névjegyzék nem tesz különb-
séget ugyanazon hivatal fő- és al-, vagy tiszteletbeli tisztviselői, tehát 
fő- és alszolgabírák vagy tiszteletbeliek, fő- és aljegyzők, vagy tisztelet-
beliek; fő-és segédlevéltáros stb. közt. A családok történetében vannak 
ezek közelebbről megjelölve. 

II. kötet. 

113. 1. alulról 4. sor : Erzsébetnek után beszúrandó: helyesebben utódjának 
142. 1. felülről 11. so r : nagyanyjától h. ősanyjától (v. ö. Baezka-Madarasi Kis 

Bálint: Az Árpádok királyi vére Magyarország esaládaiban 22. 1 
jegyzet). 

142. 1. felülről 17. sor : Bereczk után beszúrandó : unokája László 
154. 1. második bekezdés utolsó sor : Annának h. Katának 
226. 1. alulról 4 7. sor törlendő. 
315. 1. második bekezdés két első so r : András után teendő Borbála férje. 
318. 1. alulról második bekezdés elejéről az évszám (1741) törlendő. 
327. 1. alulról 5. so r : Bereczk után beszúrandó: unokája László 
357. 1. felülről 11. so r : Annának h. Katának 
357. 1. felülről 12. so r : 1681-ben h. 1671-ben. 
404. 1. A családfa a 431. lap 6. bekezdése szerint helyesbítendő. 
407—408. lapokon előforduló tábori proklamatorok h. vár hirdetők. 
425. 1. harmadik bekezdés: 1541-ben h 1547-ben s ez az öt sor a 427. lap 

utolsó bekezdése elé kerül. 
427. 1. az első, 
431. 1. az első, második és harmadik bekezdésben előforduló Anna jegyzete: 

Valószínűleg más családbeli 'Jaksicsi 
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449. I. A Zilah név eredetéhez. Szádeczky Lajos 1904 jan. 23-dikán Zilahon 
a Szilágyságról tartott történelmi szabad előadásában szintén 
kétségtelennek tartja, hogy a vármegye neve a szilfától veszi 
eredetét. «A szilfának e termő földét — úgymond — méltán 
nevezhetjük Szilágynak. Abban általában egyetértünk, hogy az 
ágy végzet ezután lehet vagy képző, vagy esetleg maga az ágy 
szó összetétellel, a mely szintén nem volna lehetetlen a szil 
termőföldjének kifejezésére.» 

Már az «újabbféle Zilah, népiesen és régiesen Zilaj» szó erede-
tét a szil-alj szóban látja, «ugyanannak a szil-nek az alj szóval 
képzését, azt jelentvén, hogy a város a szil aljában fekszik. Mint-
hogy ugyanazon megye területén előfordúl: Rézalj, Bükkalj , így 
Szilágy = szilfás terület, Zilaj a szil erdő alja.»1 

Ez a magyarázat egyszerűnek, természetesnek tetszik ugyan, de 
az -ágy képző volta, továbbá a Szilágy s Zilah (Zilaj) szók külön 
élete, külön eredete az I. kötetnek a Szilágy név eredetéről szóló 
fejezetében nyújtot tam példákból nyilvánvaló. A Zilaj szó aj vég-
zete más, mint a szil erdő alja, mert különben szil helyett zil 
iiy értelmű összetételben bizonyára nem letl volna képes oly 
állandóan, változatlanul fennmaradni. Ez okból még az a föltevés 
sem valószínű, hogy a Zilahban a nép a szil-t érezvén, a szil 
erdő hatása alatt formált Zilajt. Hogy a Zilah nem újabbféle, a 
mellett szintén a mondott helyen már idéztem adatok szólnak. 
De nem csak a Zil tartotta fenn magát tisztán, hanem e Zilaj 
mellett a Zilah is. Ez a körülmény még kevésbbé támogatja a 
Szil-alj-t! 

463. 1. alulról 9—10. sor: csakugyan visszaadta h. ugyanis. 
513.1. (Í8A8—Í8W. cz. közlemény végére). Zilah városában még életben 

levő 1848—49-diki honvédek : Kállai N. József (a vármegyei és vá-
rosi 1848—49-diki honvéd-egyesület elnöke), Fekete András, Kere-
kes János, Antal Samu, Fazakas András, Bordás Miklós, Dobos 
György, Pichler János, Szilágyi Károly, Antal József, Gaál Ferencz, 
Bikfalvi Ferencz, Csáki József, Elekes Károly. 

558. 1. 2. sz. jegyzet. A Bocsára eredetéhez. Dr. Borovszky Samu az egy-
kor csanádvármegyei, most torontálvármegyei Bocsár nevű falú 
nevének eredetéről azt mondja, hogy az az ónémet Burghard 
személynek felel meg, melynek változataiból: Burchard, Bochard 
alakított a magyar Bocsárd-ot, Bocsár-1.2 E szerint a mi Bocsáránk 
is valami ilyes személynévvel függ össze, talán egy Bocsárd nevű 
volt a hely első lakója. 

* Szilágy, 1904. évi 4. sz. 
- Dr. Borovszky Samu : Csanád vármegye története. II. k. 60 1. 
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t 

T U H U T U M V E Z É H E M L É K O S Z L O P A A T U R U L M A D Á R R A L S R O V Á S - I R Á S S A L Z I L A I I O N . 

Háttérben jobbról a kir. törvényszék, balról a kir. ügyészség s a fogház épületei. 

Zilah Kossuthterén áll a nagy Wesselényi Miklós báró szobra s 
ÍI Szikszai-parkban a Tuhutum-emlék, Fadrusz János alkotásai, melye-
ket 1902 szept. 18-dikán lepleztünk le. 

Szikszai Lajosnak az agyában született meg az a gondolat, bog}' 
Tuhutumnak itt emléket állítsunk. Fadrusz egy oltárszerű emléket 
alkotott; azért azt pogány-oltárnak is nevezte, emlékére a hálaadó áldo-
zatnak, melyet Tuhutum mutatott be a magyarok istenének itt valahol 
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a Meszes ormán valamely forrás vagy kőszikla mellett, hogy a hon-
foglalás munkáját befejezte, vagy errefelé befejezettnek hille. 

Ez tehát egy oltárkő, alján dárdákon nyugvó lókoponyák, a had-
istennek hozott áldozat maradványai, ősi szokásként s a hála foko-
zásául megaranyozva. A homlokzat reliefje a magyar sereg megérke-
zését mutat ja be azzal a jelenetlel, midőn Tuhutum lováról leszáll-
ván, a honfoglalás jeléül lándzsáját a földbe leszúrja. 

T U H U T U M V E Z É R E M L É K O S Z L O P A A T U R U L M A D Á R R A L S R O V Á S Í R Á S S A L Z I L A H O N " . 

Háttérben a Meszes. 

A két oldal reliefjei a régi kor szobrászati Ízlésével a magyarokat 
mint harczosokat s nomád népet mutatják, míg a hátulsó relief csupán 
egyszerű magyar díszítés. 

Az oldalára vésett rovás-írás adott alkalmat arra a vitára, mely-
nek azután az Akadémia döntése vetett véget. 

Tetején a szent madár, a Turul.1 

i A leleplező ünnepségekről a vármegye díszes emlékkönyvet adott ki. (Emlék-
könyv a nagy Wesselényi Miklós báró zilabi szobrának leleplezési ünnepségéről. 
Szilágy vármegye törvényhatósági bizottságának határozatából szerkesztette ifj. Kapus 
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Mösl épült Zilahon az izraelita templom. Bontják a reformátusok 
régi templomát s helyén az ilt közlött pályanyertes terv alapján nem-
sokára az új építéséhez kezdenek. 

III. k ö t e t . 

7. 1. Adorján telek. 5. so r : 1338 h. 1378. 
51. 1. alulról egy sor és 
52. 1. felülről három sor törlendő. 
52. 1. jegyzet 1. az előző lap 10. jegyzete mellé teendő. 
t>7. 1. Baksu (Közép-Szolnok) helységet illető 145Q-diki adatot 1. Baksai család 

nál V. k 
87. 1. felülről 11. so r : 1759 li. 1769. 
92. 1. második bekezdés 9. sor : (Szopor?) törlendő, e bekezdés vége: aligha 

egy a mi helységünkkel h. sopronvármegyei hely (ma Nagy- és Kis-
Baron). 

98. 1. 1337-diki adatot I. Bufus-család VI. k. 
123. 1. Bélmező második bekezdéshez: Csetelek, Bozsály, Tóti. Széltalló, Bisztra-

Újfalu közt van ma Bélmezó-hegy. 
136. 1. felülről 3. sor : Kunárvár után (Kővár). 
154. 1. ötödik bekezdés után 1442. évi adatot 1. Nagy (Sándorházi). V. k. 
236. 1 Csizér történetéhez, második bekezdés után : Csizér nevű hely van Kémer 

Kárásztelek és Oláh-Csaholy közt a Pálinkás erdejétől felfelé. Tehát a 
Csaholyi-családdal kapcsolatos adatok legalább részben e helyre vonat-
kozhatnak. 

239. 1. alulról 14. sor : Kotyiteul h. Kotyiteu. 
332. 1. harmadik bekezdés két sor törlendő. 
346. 1. alulról 7—10. s o r . Talán már 1335-ben h. 1335-ben is. S ez az adat 

Ehje után teendő. Elyíis elejéről: FZlia ? 1335 törlendő. 
348. 1. a második bekezdésben előforduló Ezdencz = Izdencz (Baczka-Madarasi 

i. m. 23.) s így ez az 1431. évi adat törlendő. 
349. I. harmadik bekezdés első so r : udvarbíró h. országbíró. 
361. 1. első bekezdés öt sor törlendő. 
362. 1. ötödik bekezdés (más Giroltról levén szói törlendő. 
373. 1. alulról 7—9. sor törlendő. 
399. 1. jegyzet 1 Dical törlendő, 2 h. 1, 3 h. 2, 4 h. 3 s 4 jegyzetül a köv. 

1. 1. jegyzete. 

Samuel. — Zilah, 1903.) — Ez emlékkönyv a Wesselényi-szobor és a Tuhutum-emlék 
ünnepségének előkészületeiről, a vármegye törvényhatósági bizottságának ünneplő 
közgyűléséről s általában a leleplezési ünnepek egész lefolyásáról számol he a be-
szédek és ódák közlésével, közölvén Wesselényinek Szikszai Lajos után egybeállított 
életrajzát, megemlékezik a szoborleleplezési ünnepségek végső aktusáról is, mety 
Zsihón folyt le, a hol a családi sírboltban a nagy Wesselényi sírjára tették le a szo-
borra helyezett koszorúkat. Dr. Fadrusz János életrajza s a zilahi Wesselényi-szobor 
története fejezik he a hetven lapra terjedő illusztrált (az illusztrácziók között Beöthy 
Zsolt és Fadrusz János arczképei) füzetet. 
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, g-jrtc é, S'cieo r""« m&tp h 

A Z I L A H I E V . R E V . T E M P L O M T E R V E . 

400. 1. 1. jegyzete a 399. lapra 4. jegyzetül jön. A 2. jegyzet h. 1 és e jegyzet-
ben levő és h. 2. 

401. 1 végére: 1596-diki adatot 1. Vid-Bereczkfi családnál. 
403. 1. alulról 3., 5. sorok törlendők. 
462. 1. alulról 5. sor után : 1900-ban második tanterem is épült. 
465. 1. harmadik bekezdés első sor Annát h. Katát? 
469. 1. felülről 5. sor : Győrteleknek h. Gyúrónak s ez az egész bekezdés 

(kilencz sor) a 360. 1. negyedik bekezdése után teendő. 
507. 1 Herbnrt. 1676-diki adatot 1. Becski-családnál. V. k. 
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513. 1. Hidoég. Második bekezdés elé: A XVII. században ev. ref. egyháza van . ' 
523. 1. harmadik bekezdés : Papjai után : Vetési P. János 1647 előtt Kémerre 

ment. 
533. 1. harmadik bekezdés (1395-ben stb.), lévén ez a Hosszúmezö oláhországi, 

törlendő. 
541 1. leiül 10—13. sor : február 10-diki . . . Györgynek — törlendő. 
543. 1. Hreduh trencsénvármegyei hely: krasznváni uradalomban, így az egész 

törlendő. 
550. 1. Ilyéstelek czim elé : Illéstelek. 

A Z I L A H I I Z R . T E M P L O M 

551. 1. alulról 9. sor : 1337 máj. 1-sején kezdődő adat, lévén az abaújvármegyei 
Osváról szó, törlendő. 

557. 1. (az évszám sorrendjében), llosvára nézve gazdaságtörténeti nézőpont-
ból becscsel bír egjr 1592-diki ürbéri összeírás. A szatmári részen a 
szatmári tartomány urbar iuma szerint: (Ilosva, portio. Collata est 
Michseli Károlyi, anno 1582.) egész telkes jobbágy 8, fél telkes jobbágy 
3, zsellér idegen házakban 9, zsellér a mezőn, kunyhóval bíró 3 volt 
ekkor. Adóban egyszer évenkint Szent-Mihály napján fizetnek 8 11-t. 

• P. S. K. :»2. 1. 
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Tizedet és kilenczedet a gabonából és a tavaszi terményekből, a méh-
rajokból és a borból adni tartoznak. A kilenczed helyett minden egyes 
szőlőbirtokos jobbágy, ha száz veder (urna) bora terem, a csebernek 
ícheber) nevezett vedret adja. Ezt a jövedelmet a hegy vámjának (the-
lonium montis) nevezik. Karácsonyra minden egyes nős jobbágy, akár 
egész, akár fél telkes, egy köböl zabot és egy tyúkot szolgáltat a földes-
urának. A sertésekből minden megváltás nélkül pázsit-tizedet adnak. 
Korcsmáriással tartoznak. Egyéb szolgálatokat úgy teljesítenek és a 
bírságot is úgy fizetik, mint a többi birtokok, mint pl. a felsőszopriak.* 

A K H A S Z N A I Á L L A M I E L E M I N É P I S K O L A . 

569. 1. második bekezdés végéről: nov. 21-dikén stb. . . részletbirtokáért -
törlendő. 

569. 1. harmadik bekezdés: 1784 után (?). 
570. 1. alulról 9. s o r : 1740-ben h. 1740 előtt (tizenhatodik században?). 
571. 1. ötödik bekezdés : 1773-ban . . . jószágait h. 1773 előtt (1689 tájt). 
571. 1. alulról 3. so r : február 10-diki . . Györgynek — törlendő. 
587. 1. alulról 1. sor : 1862 h. 1829. 
605. 1. ötödik bekezdés: 1338 h. 1378. 
673. 1. felülről 13. sor : harmadik h. másik 
674. 1. 3. jegyzet: 1878 h. 1876. 
692. 1. felülről 13. sor : Bulusán = Budusán. 

1 Gr. Károlyi lt. III. 518—519. 1. 
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739. 1. felülről 4. sor : 1511 h. Iö47 s ez az öt sor a 17. sor után következik. 
740. 1. felülről 9—11. sor : Kucsót illeti (kusalyi h. kucsói). 
712. 1. felülről 5. sor : a kik közül néhányat már Erkednél láttunk, törlendő. 

IV. kötet. 

22. 1. felülről 7. sor: 1787 li. 1797. 
73. 1. 1476-ra nézve 1. Ivácson s Jakabfi. V. k. 
88. 1. Nagy-Mon. 1341-diki adatot 1. Jakcsi. V. k. 
97. 1. alulról tí. sor : 1554-ben h. 1544-ben. 

156. 1. alulról 4. sor: 1570-ben h. 1564-ben és 1570-ben. — Pótlandó adóztatták 
meg után : 1564-ben a két kapun kívül még hat szegény s két zsellér 
volt a helységben. 

183. I. felülről 12. sor után beszúrandó: 1648-ban ilj. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem Barcsai Zsigmond, szolnokvármegyei főispánnal s ennek 
nejével egyezkedik a paczali jószágot illetőleg. (V. ö. V. k. 82. 1.) 

201. 1. alulról 7. sor elé beszúrandó: 1458-ban nyomozás foly Csaholyi Pál, 
István részére Majádi László, továbbá Ilosvai Gelberth László, János, 
Dobai Széki Éliás, Valkay Oswald, Sarmasági Elek ellen, kik fegyveres 
kézzel támadták meg a középszolnoki Pánit birtokot.1 

236. I. Perecsenre vonatkozó 1593-diki adatot 1. még Jakcsi. V. k. 
283. 1. Rede h. Réde. 
284. 1. felülről 4. sor : lehetett h. találjuk. 
284. 1. Redefalva h. Rédefalva. 
322. 1. 1596-ra nézve 1. Vid Bereczkfi. 
375. 1. alulról 5. sor: assessorok után betoldandó: a Szakácsiban kelt leve-

lökkel. 
405. 1. felülről 1. sor : Kis-Szarvad h. Kis-Zarwad. 
453. 1. 1596-ra nézve 1. Vid Bereczkfi. 
484. 1. Szécsre vonatkozó 1589-diki adatot 1. Borzási családnál. V. k. 
559. 1. Az 1848/49. évi honvédek névsora kiegészítendő: 

a lxarczban elhalt: Papp Ferencz, altiszt (tizedes vagy őrmester); 
a harcz után: báró Huszár Lajos és Mihálcz Elek őrnagyok, Varjú Pál, 

Kovács János századosok, Hubert Iván főhadnagy, Kállay László, 
Józsa Adolf tizedesek 

életben van : Bogdánfi Antal alezredes. 
590. 1. végére: 1903 szept. 15-dikétöl Lukácsfl Ödön. 
671. 1. felülről 8. sor : Mágucz h. Mágner. 
749. 1. felülről f2. sor: 1861-től h. 1873-tól. 
830. 1. felülről 16. sor után : Ez a Zolos azonban Szalacs. 

1 Leleszi conv., C. 93. f. anni 1458. nr. 50. 
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III.—IV. kö te t . 

Aka, Markus, Szelezd helyekről van szó Turolynäl. VI. k. 
Alsó- s Felső-Szopor, Domoszló, Hidvég, Kelencze, Kémer, Köcid, S/.anios-

Újlak helységekre vonatkozó 1667-diki adatot 1. Cseffei családnál. V. k. 
Borzás, Csalános, Lecsmér, Reese, Vaja, Varsolcz, Zálnok 1573. L. fíorzási 

családnál. V. k. 
Csán, Magyar-Csaholy. Peér, Úsztató 1701. L. Iiossányi családnál. V. k. 
Csompasz, Gerebse s Felkeczel 1368. L. Cseke (Csompaszi) családnál. V. k. 
Ilosva 1698 előtti adatot 1 fíánóczi vagy Csögi családnál. V. k. 
Karvalytelek, Mikótelek, Tizni, Ycrsintelek (ez utóbbi Deésháza határ-

részei közti helyekről 1. Kökényes-Rndnót. V. k 

A Z S ! " A I K I K . J Á R Á S B Í R Ó S Á G . 

Márkaszék, Zálnok (1327). L. Tnroly nemzetségnél. VI. k. 
Mocsolya, Sarniaságihi 1357. L Mocsolyai családnál. VI. k. 
Récse, Vártelek, Zálnok 1694. L. Bcirczi családnál. V. k. 

A k r a s z n a i á l l a m i e lemi nép i sko la (nyolez t an t e rem, igazgatói la-
kás) s Zs ibón a kir . j á r á s b í r ó s á g i épüle t s fogház az 1902—1903. évek-
ben épü l t ek . 

Egy egynyi lásu , osz lopos rácsoza tü v a s h í d 1904-ben (márcz ius— 
augusz tu s ) készül t a Kra sznán Szi lágy-Somlyó belső t e rü le tén (a csucsa-
nagyká ro ly i á l l a m i k ö z ú t o n ) a k e r e s k e d e l e m ü g y i m . kir . m i n i s z t é r i u m 
h ídép í tő osz tá lyában készül t tervek a l a p j á n 70.000 k o r o n a költséggel. 
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A híd nyílása 35 6 méter, szélessége : kocsipálya 6 méter, gyalogjáró két 
oldalt egyik-egyik 1 50 méter. A hídfők somlyói és somlyógyőrtelki kő-
ből valók. 

A szilágysomlyó-margitai vasút ugyancsak egy krasznai hidon ha-
ad át a másik képen Nagyfalú felé. 

Egyes helyek nevének eredetéhez. 

Borzas . A csanádvármegyei Borzás falu nevét, mint Borövszky 
írja, a határában burjánzó földi bodzától vette.1 

A S Z I L Á G Y S O M L Y Ó I K R A S Z N A - H Í I ) . 

C s ó k á s (III. k. 135. laphoz). Kétségkívül az itt tanyázni szerető 
csókákról nevezték el.2 

Csöcj. A csanádvármegyei Csög falu nevének eredetét így magya-
rázza Borovszkv: «A csög szó régi nyelvünkben a fa bogát, csomóját 
jelentette s a mit ma ágas-bogas-nak mondunk, az hajdan csögös-bogas 
volt.» E szerint a helység nevét «a környékén szanaszét heverő fatön-
kökről» vette.:f Ez a magyarázat is figyelemreméltó. Az bizonyos, hogy 
ilyesvalami adta a helység nevét. 

1 Dr. Borovszkv Samu: Csanád vármegye története. II. k. (55. 1. — - V. ö. u. o. 
113. 1. — 3 U. o. 123. 1. 



816 
P Ó T L \ S O K , I G A Z Í T Á S O K . 

D a r ó c z . Az ily nevü falvak a királyi sólymosokról, a középkor-
ban drauczok-ró\ vették n evőket.1 

E g r e s p a t a k . A csanádvármegyei Egres falú szintén az egerfa-
berkektől vette nevét.2 

E l v ü s . A csanádvármegyei Ölyved falu onnan vette nevét, hogy 
lakosai hajdan vadászó ölyveket tenyésztettek.3 

K e r e s z t ú r . A csanádvármegyei Nemes-Keresztúrról azt ír ja 
Borovszky: Nevében annak emlékét hordja , hogy temploma ha jdan 
a szent kereszt tiszteletének volt ajánlva.4 

L e l e . A csanádvármegyei Lele falu nevét Borovszky a nép nyel-
vén kísértetet jelentő lele szóval hozza kapcsolatba.5 

S a j t é . Sót jelent. Egykor sószállító szolgák falva lehetett. A só 
régi alakja saj, mely máig fennmaradt a népnyelvben: sajtalan. Ebből 
képződött a hely névalak : Sajté. — Csanád vármegyében is van egy 
Sajtény, régebben Sajti nevű falú, mely azoknak a szolganépeknek volt 
a fészke, a kik sót szállítottak Erdélyből.0 

S á m s o n . Alapítójától vagy első lakosától kapta nevét." 
S z e n t p g j j t e r f a l v a . Nevét Szent Péter tiszteletére épült egyházától 

vette. 
T á r n o k . A csanádvármegyei Nagy-Tárnok nevének eredetéről 

azt mondja Borovszky: hihetőleg a csanádi vár tárnok jobbágyai laktak 
itt s róluk nevezték el a falut.* 

V. kötet. 

Bakó . L. még Nagy Bakó János 1(543. Nagy-család. 
Be recz í i . (Bereczkfi). L. Vid. 
B í r ó . Matolcsi Bíró János de Zilah 1757 márcz. havában Közép-Szolnok 

vármegyétől nemesi bizonyítványt kap 9 

Bota . Bota Luppuly Égerháton 1741-ben homagiális esküt tett. 
C s á k a i Pál (1489.) L. Sámson. IV. k. 
D e á k . Pál Deák 1714-ben Közép-Szolnokban a belső félben commissarius 
D o ó s . 1338 h. 1378 (?). 
G a z d a Erzsébet, 1611. Sarmasági Elek neje, lehet Garda is 
( i encs i . 506. 1. felülről 4. sor : máig törlendő. 
U. o. 5. sor után Írandó. Meghalt 1903 július 21-dikén. 
Györ í i . 556. 1. felülről 1. sor (választották után): Meghalt 1903 decz. 11. 
H u n y a d i - B u z á s . Búzás Bánfíl Hunyadi András, neje Teöreók Judith és 

fia János Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől 1627 szeptember hó 8 dikán 

1 Dr. Borovszky Samu: Csanád vármegye története. II. köt. 129. lap. - U. o. 
158. I. — a U. o. 465. 1. — 4 U. o. 457. 1. — 5 U. o. 331. 1. - « U. o. 520. 1. — ~ U. o. 
525. 1. 8 u. o. 447. 1. 

» V. Test. 57. I. 
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armalist nyertek, a mely 1628 április hó 27-dikén Gyula-Fehérvárt ki is hirdet-
tetett. A középszolnokvármegyei 1843. évi 49. közgyűlési szám alatt kelt s 
nevezett megyének az országos levéltárban őrzött girásgyülési jegyzököny-
vébe is szó szerint beiktatott nemesi bizonyságlevél szerint Hunyadi Búzás 
Pál és íiai: István, János és Pál a középszolnokvármegyei Balázsháza helység-
ből a hevesvármegyei Saár helységbe költöztek s az előbbi megye által a 
hunyadi Búzás nemes család tagjának vallott Jánostól való származásukat 
igazolták. A Heves vármegyébe költözött János gazdatiszt a br. Eötvös-család 
szolgálatában. A család neve különben eredetileg Búzás BánfFyhunyadi, majd 

A S Z I L Á G Y S O M L Y Ó - M A R G I T A I V A S Ú T A K R A S Z N A H Í D J Á N . 

ismét BánlFihunyadi alias Búzás (tehát nem Búzás de Bánfíihunyad), ismét 
egyszerűen csak Búzás, majd Bánlfyhunvadi, a mi azután a legújabb időben a 
Hunyadi-Buzás kettős családi név alakjában állapodott meg. — E családból 
való Búzás Iván, egri születésű, most gyulafehérvári kir. törvényszéki aljegyző.1 

K a i z l e r Györgyöt 1903 decz. 11-dikén Szilágy vármegye főispánjává 
nevezték ki. 1904 jan. 12-dikén iktatták be. 

K e r e s . 1449. V. ö. Veres. 
Kesz i . 3. sor, Keszi u t án : (de Kezy). 
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UTÓSZÓ. 

SZILÁGY VÁRMEGYE MoNOGRAPHiÁJÁnak végére ér tem. 

Áldom az istent, a ki megsegített. A ki irányította lép-

teimet a nehéz esztendők szirtes útjain, megedzette lelkemet 

a hosszú munkára , az ezzel j á ró bajok elviselésére, a mind-

untalan e lőbukkanó, előtörő akadályok leküzdésére. 

Hat kötetben, pár hí ján háromszáz íven ír tam meg, há-

romszor ta nagyobb ter jedelemben, mint a hogy eredetileg 

tervezve volt. 

Azt szokták mondan i , írni könnyű , ha az anyaggyűj tés 

fáradságos munká la ta in túl estünk. Magam e lmondha tom, a 

nehézségek, a vesződségek a megírásnál épen n e m apadtak, 

sőt inkább növekedtek. Irásközben folyton éber f igyelemmel 

kell lenni minden adatra, a feldolgozottakra ép úgy, min t a 

feldolgozandókra, minden körü lményre , az anyag egész kö-

rére, a szerkezet minden részecskéjére. Sok bajlódással jár 

ez egy ily te r jedelmű munkáná l , melynek csak egyszeri át-

lapozása is hosszú időt kíván. Ha minden jó igyekezet daczára 

itt-ott valami tekintetben egyenetlenség mutatkozik, nem 

egyébre vezethető ez vissza, mint ama nagy időközre, mely 

az először papír ra vetett dolgokat a most ide Írottaktól el-

választja. 

Azóta, hogy m u n k á m o n dolgozom, keltek harezra egy-

50* 
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mással a helyesírás i rányelvei ; revízió alá vette régi szabá-

lyait az Akadémia s szabályozta rendeletileg az iskolai helyes-

írást a vallás- és közoktatásügyi miniszter. így teljes össz-

hangot csak pl. az első meg a hatodik kötet helyesírása közt 

elérni alig-alig sikerűit. Még talán legkisebb baj, hogy a hely-

ségnevek mai írásánál sincs egyöntetűség. A következetesség 

hiánya itt legkevésbbé eshetik kifogás alá. a mennyiben a 

helyneveknél ezek az eltérések az í rásmódok történeti fejlő-

désének feltüntetésére alkalmasak. 

Magát az anyaggyűjtést sem lehet egyszerre lezárni. Nem 

könnyű itt határ t szabni. Szakadat lanul folytattam is a ku-

tatást e sorok megírásáig. 

Innen van, hogy némely részek nem épen arra a helyre 

kerültek, a hova azokat sorozni k ívántam volna, ha az adat 

mindjá r t kézre kerül . így pl. az első kötet egyháztörténeti 

részébe kellett volna inkább feldolgoznom az 1750-diki oláh 

összeírás adatait, a melyeket aztán a negyedik kötetbe, Tas-

nádszarvad s Szamosudvarhe ly községek történetébe illesz-

tettem be, min t az illető esperességek székhelyeire. Egy má-

sodik kiadásnál ezeket az adatokat mindeneset re az ál talános 

részbe kellene foglalni. 

Most, hogy végén vagyok a munkának , legyen szabad 

a beosztásra s a módszerre visszapi l lantanom innen s egyben 

mintegy számot vetnem az itt fö lmerülhető kérdésekkel. 

Már az első kötet Előszavában megokoltam a községek 

s a családok történetének külön-külön tárgyalását, az adatok 

többszörös csoportosí tásának elkerülhetetlen szükségességét. 

Hogy ilykép az adatok bizonyos mértékig megismétlődnek, 

nyilvánvaló, azonban az ismétlődő adatok egészen más vo-

natkozásba ju tnak a szerint, a mint alkalmassá válhatnak a 
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község, vagy család tör ténetének megvilágítására, te l jesebb 

kidomborí tására . 

Véleményem szerint ugyanis — s itt csak megismétlem, 

a mit az Előszóban e tekintetben kiemeltem, — a község és 

a család történetét csakis kü lön-kü lön tárgyalás rend jén lehet 

egységes kompoziczióba foglalni. 

Nem aka rom én ezzel ama monograph iák módszeré t 

hibáztatni , a melyek megelégedtek a helységeknek és a csa-

ládoknak egybefont történetével. Ott a hol a helységek tör-

ténetétől különálló, csupán a a családtörténetet érdeklő, en-

nek keretébe tar tozó adatok nem igen vannak, inkább be 

lehet érni egy be tűrendes névsorral , mely aztán r á m u t a t 

a községek történetének a családtörténeti adatokat tartal-

mazó vonatkozó lapjaira. De azért még ekkor is minden-

kép feldolgozatlanul fognak maradn i a tu la jdonképen va ló 

családtörténeti adatok s mintegy az olvasóra van bizva a 

családtörténet megalkotása. Hogy m o n o g r a p h i á m családtör-

téneti részét a községek tör ténetében a kompoziczió teljes 

meglazítása nélkül feldolgozni nem lehetett volna, az 

úgy vélem — első tekintetre szemlélhetővé válik. Különben 

adataimat, a mennyi re csak lehetett, tömörí teni igyekeztem. 

Ha az ötödik és hatodik kötetben valamely család történeté-

ben imitt-amott némely nevek tömegesebben ismétlődnek, ez 

csak azért történik, hogy helynevek h iányában az a társaság, 

a melyben elénk lép az illető családtag, világítsa meg köze-

lebbről a szereplő egyénnek illetőségét, hovátar tozását . Leg-

inkább olyan a lka lmakkor szoktak az ily nevek ismétlődni, 

a mikor régi oklevelekben előfordúló ügyvédekről s ügyvéd-

vallókról van szó. 

Az imént érintett módszer t a pótlásoknál nem alkalma-
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z o m ; itt az illető helység neve alatt az évszám megjelölésével 

csak utalok ama helyre, a hol a helységet érdeklő adatot is 

feldolgoztam. Igen természetes, egy második kiadásnál nem 

lehetne beérni az ilven fajta útalgatással. Most csak azt kí-

vánom jelezni, hogy további kutatásaim nyomán még hol 

találtam] az illető helységre vonatkozólag valamely adatot, 

melyet a megfelelő helyen ezekben az esetekben az évszám 

sor rendjében már lel nem használhat tam. 

A ha rmad ik kötetet érdeklőleg vannak különösen ily 

pótlások, melyek egyúttal alkalmasak lehetnek annak illuszt-

rálására is, miként venné ki magát egy oly munka , a mely 

az ismétléseket elkerülendő, csupa utalgatásokra szorít-

koznék. 

Többször bukkan tam oly adatokra, melyek csak látszottak 

együvé tar tozóknak, még pedig sokszor kétségtelenül, a nél-

kül. hogy erre közelebbi bizonyítékaim lettek volna. A feldol-

gozás rendjén némelykor szó kerül az ilyenek egybeolvasz-

tásáról. de mindun ta lan n e m tar tot tam szükségesnek az ilyen 

minul iákat . Némely monograph iák ugyan még ilyen eset-

ben sem tar tózkodnak az adatok megismételgetésétől, a 

mit midőn érintek itt, csak rámuta tn i kívánok ama körül-

ményre . hogy némely monograph iák még ily természetű is-

métléseket is megengednek. Ennek ugyan az adatok tisztább 

feltüntetése nézőpont jából szintén lehet helye, magam azon-

ban, a mennyi re csak lehetett, egyben feldolgozni is töre-

kedtem az adatokat, jóllehet egyáltalán nem akar tam szem 

elől téveszteni, hogy a monograph ia mindig fo r rásmunka is 

s ép ezzel kapcsolatosan okolom meg amaz eljárásomat, miér t 

igyekezetem, a hol azt helyén valónak láttam, a korok han-

gulatába mélyedni és nem egyszer e lőadásuk módján , nyel-
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vén szólani, miért t a r to t tam meg régi kifejezéseket is. így 

pl. a p a p o k r a vonatkozólag, a kiket va lamely zsinat kü ldö t t 

k i : m e g h a g y t a m a forrásbel i akadémikust, holot t b á t r a n 

pó to lha t t am volna azt a főiskolai hal lgató kifejezéssel, a m i 

egyébi ránt m á r azért sem látszott szűkségesnek , hogy az 

a k a d é m i k u s szónak még m a is m e g v a n a hason ló é r t e lme 

is. Úgy vélem, az i lyenfélékkel is hozzá lehet j á r u l n i a ko rok 

jellegzetességének fe l tüntetéséhez, a mu l t idők megra j zo -

lásához. 

Mai napság sok m i n d e n dolgot szere tnek felekezeti néző-

pontokból b í rá ln i s így k ö n n y e n g y a n ú b a k e r ü l h e t a törté-

netíró, hogy í r á sában felekezeti e lfogultság vezeti. Azt h iszem, 

engem az e l fogula t lan olvasó nem fog vádoln i i lyesmivel . 

Hogy a községek meg a csa ládok tö r téne tében mégis i n k á b b 

az ev. ref. egyházak m e g ezek pap ja i ju to t t ak előtérbe, ta lán 

e k ö r ü l m é n y ke l the tne va lamelyes gyanút , ezért l á tom helyén 

va lónak ehhez n é m i magyaráza to t fűzni . Ezeknek az egy-

házaknak előkelő szerep jutot t a magyar ság m u n k á j á b a n 

t e rü l e tünkön . Azt lehet m o n d a n i , hogy a p ro tes tan t izmus , a 

min t az kü lönben m á s u t t is ráillik, szította itt életre az idők 

viharai tól elalélt magyarságot . Ezeknek a m a g y a r egyházak-

nak a tör ténetével e rősen összeszövődik t e rü l e tünk műve lő -

déstör ténete , ez egyházak vezető embere i sohasem hiányoz-

tak a szellemi művel tség, a nemze t i érzület fáklyavivői közül. 

Am nem mel lőztem sehol m á s egvháza inka t és ezek embere i t 

sem. Hazafias és nemes czélú törekvéseikér t és m u n k á i k é r t a 

mú l t ködéből sz in tazonkép k iemeln i t ö r eked t em va lamennyi t . 

Nem tek in tve felekezeti vagy nemzet iségi k ü l ö n b s é g e k r e : 

haszná l t am fel m á s részeknél is a tör ténet i ada toka t , melyek-

hez hozzá ju tha t t am. Az ev. ref. papok a p r ó l é k o s a b b felsoro-
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lását egyébi ránt kö te lességemmé tette Bethlen Gábornak a m a 

1629-ben kelt kiváltságlevele is, melvlyel az Erdé lyben és 

a P a r t i u m b a n levő helvét h i tval lású papoka t , azok fiú- és 

l e á n y m a r a d é k a i t megnemesí t i , nekik czímert adományozván . 

(V. ö. I. kötet 524 525. 1.) 

Az ö tödik és ha todik kötetet a családok oly nagy 

t e r j e d e l m ű tö r téne té t — cz ímer ra jzokka l is szere t tem volna 

tarkí tani , kiegészíteni, a zonban be kellett é r n e m az első s 

másod ik kö te tben b e m u t a t o t t cz ímer ra jzokka l . E tekinte tben 

ugyan ku t a t á sa im sem voltak eléggé gyümölcsözők, de i m m á r 

az így is n a g y o n kibővül t m u n k á n á l a költségekkel is taka-

rékoskodn i kellett. 

Mint az e lmondo t t ak s a Pótlások, igazítások is mu-

t a t j á k : m a g a m k u t a t t a m lel elsőül a h ibáka t . Egyik jeles 

m o n o g r a p h u s u n k Cicerónak a m a szavait választot ta je lmon-

datául , hogy m ü v é t n e m í rha t ta úgy meg, a min t szerette 

volna, h a n e m csak úgy, a min t az idő rövidségénél fogva 

lehető volt. M o n o g r a p h u s o k talán va l amenny ien e lmondha t -

juk ezt. E l m o n d h a t o m m a g a m is, jó l lehet 1894-ben kezd tem 

e m u n k á h o z , most pedig 1904-et í runk . Tíz év is elég rövid 

idő vala ahhoz , hogy kellő nyugodtsággal í r ha t t am volna 

meg, úgyszólván a Partium egész múl t j á t felölelő m o n o g r a -

p h i á m a t , m i d ő n a h h o z mily széleskörű ku ta tásoka t kellett 

végeznem és mi ly csekély e lőmunká la t állott e téren rendel-

k e z é s e m r e ! N e h é z szerepem, n e m is t udom, hogy oldom meg, 

h a azon az a sok jóakara t , támogatás , buzd í tó szó. a me-

lyekre m i n d e n ü t t talál tam, n e m könnyí t . Ismét és ismét 

a j k a m r a gyű lnek a hála szavai. A saj tónak, mely mél tányol ta 

f á r adozása ima t s m u n k á m n a k m á r első köteteivel is beha tóan 

és sok jó indu la t t a l foglalkozott , b í rá ló imnak , buzdí tó inmak, 



vármegyém vezetőinek s egész közönségének igaz szívből 

mondok köszönetet . 

Munkám, úgy vélem, n e m csak történelmi, tudományos , 

hanem társadalmi, nem is szorosan helyi, hanem, sőt talán 

kiváltkép, nemzeti czélokat is fog szolgálni. A vidék múl t j a 

magyar nemzeti ügyről is beszél. Kiáltó szó a Pa r t iumnak , 

a szent Kölcseynek, a nagy Wesselényinek századokon át 

elhagyatott földjéről . Szerettem volna ép ezért még a magyar-

ság pusztulására visszapillantást vetni, erre nézve ú j a b b ada-

tokat is muta tn i , mer t hiszen nem kell messze mennünk , 

az utolsó félszáz év is elég s iralmas adatokat tár elénk a 

magyarságnak mind szűkebb és szűkebb térre húzódásáró l . 

Ezeket azonban e helvt mellőzöm. Hisz ennek az elhagya-

tottságnak szomorú következményei amúgy is nyi lvánvalók. 

Kellenek-e még d o k u m e n t u m o k ? 

Ha hivatali m u n k a k ö r ö m b e n fokozta bennem valami a kö-

telesség érzetét : az első rugók e föld művelésénél ez annyi 

viszontagságot átélt föld múl t j ának megismeréséből erednek. 

Minden adat a múltból követelő és buzdí tó vala kul turál is 

téren a munká ra . Azt mondja egy bírálóm a többek között, 

hogy lelke a múl t világánál keseregve bolyongott a m o h o s 

váromladékok körü l a felséges nagy temetők fölött s hogy 

jeltelen sírok intik s zomorúan a jelen nemzedékét nemzet i 

nye lvünk s a magyar föld imádatára . 

Fordí tsuk ebbe a múl tba tekintetünket . Erény, hit és 
ideál kél ki romhalmai közül. Szeressük ezt a földet, me-
lyet őseink míveltek, a kiknek emléke ad jon táplálékot küz-
delmeinknek. buzdí tson czéljaink felé. A költő oly szépen 
ének l i : 

«A lelkes eljár ősei sírlakához 
S gyújt régi fénynél ú j szövétneket.» 
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A múlt ku l tu szában rejl ik a jövő . 

V á r m e g y é n k nagy fia. a nagy Wesse lényi említi Szózatá-

ban amaz ő s k é p e k e t a melyek mind ig megszóla lnak, a mi-

kor veszély fenyegeti a családot. Szólal jon meg az ős múl t . 

Töl tse be hittel, a j ö v e n d ő nagyság hitével, tuda táva l szívein-

ket, lelkeinket. Legyenek emlékei éltető fo r rása i a haza lán-

goló szere te tének! 

Zilah, 1904. nov. 2<S. 

Pelri Mór. 
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Lemján .... 21 Lő fi .. .... _ .... 36 

Lendvai 21 Löke _ .... 36 
Lengyel 21 Lökös .... __ __ .... .... _ 36 

Leopold 23 Lőrincz 36 
Letkán _ _ .... 23 Lőrinczi ._. _. _ ~~ 38 
Lészai 23 Luczás .„. _ 39 

Lévai ' _ 23 Lugosi ... _ .... 39 
Libar _ . 23 Luka .... __ 4» • 
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Lap 

Lukacsik™ __ — — — 4 -
Lukács — - - ~ ~ - - 4 2 

Lung.... — ~ — — ~ — 4 3 

Macs _ .... ~ ~ ~~ ~ - 4 3 

Macsi _ .... .... - - ~ 4 3 

Macskási .... - _ - 4 4 

Macsoki .... - - - - 4 6 

Madai ~ 2. - ~ ~ - - 46 

Madar _ _ ~ 4 6 

Madara'si i - - 4 6 

Madarász™ .... ~~ - — ~ 4 7 

Madas .... .... ~ - 4 7 

Madári _ ~~ - ~ 4 7 

Madrai ... .... _ ~ 4 7 

Maftyéi .... - ~~ 4 7 

Magas _ .... - — - - 4 8 

Magi - 4 8 

Magva _ ... _ ~ 4 9 

Magyar .... 
Ma gyári™ — — — o l ) 

Magyarosi - - 5 0 

Magyarói ... .... — — — 5 1 

Magyi™ .... ~~ ™ ~ - 5 1 

Majádi .... ™ ™ - - - - - 5 1 

Majod .... .... ™ ~~ - ---- - 6 0 

Major .... .... ß - 6 1 

Alajos™ - ™ ~ - - 61 
Majs™ .... ™ .... ~~ - 62 
Majtényi.... — - - - - 6 3 

Makai .... _ .... .... - - - 6 3 

Makari .... .... . - - 6 5 

Makoldi... .... - 6 5 

Makó™ - - 66 
Makrai - - - É 6 6 

Makri™ .... . _ ~ 67 
Maksa „ - , j 7 

Makszim.... .... ... - 0 7 

Malya „ ... _ ~~ - " 7 

Manasi ~~ 68 
Manasses f '8 

Mancz .... .... - 68 
Manyul _ - 6S 
Marán ... . _ . 68 
Marczi _ - 68 
Marczin 68 
Margit 68 

Lap 

Margitai . _ ~ — — 68 
Margitás ~ — ~ 68 
Marhát .... ™ .... ™ - - - 68 
Marinka ™ — — — - 69 
Marinkás... - ~~ ~ 69 
Marinyi™ ... .... _ _ ™ - ™ 69 
Markos - <>9 
Markovics ._. .... _ .... ~~ .... — 69 
Markó .... .... .... ™ 69 
Marnas™ .... .... .... ~ .... ~~ 69 
Marosán ... - ~ -- — 69 
Marosi .... .... - ~ - 7 0 

Martini - - ~ 70 
Marton ~~ - - - 7 0 

Massai ... — ~ 
Matasi - ™ 7 ' 
Matkó... ™ 7 1 

Matolcsi ™ - - 7 1 

Matuzlai „ .... . - — — 7 2 

Matuznai .... .... ™ — — - ' -
Mád 
Máda - ~~ - 7 2 

Mádi 
Mágner 
Máj er 
Mák .... -- ~ 7 3 

Mái . .... .... ~ - 73 
Málnási .... .... .... ™ ~ - 7 4 

Mán .... ™ ~~ - - ~ 7 4 

Mándi ™ ™ ~~ ~~ 7 4 

Mándoki ™ .... - - - 7 4 

Máriás . ™ - 7 4 

Márkis .... - ~ 7 5 

Márkuj ™ ~ - 7 5 

Márkus ~ ~~ 7 5 

Mármarosi .... .„ __ 76 
Márta... 7 6 

Márton - - - 7 6 

Márton ii 
Máté... 
Mátéka 8 0 

Mátyás - ~ - - 8 0 

Mátvus ™ - - 8 0 

Mecs . _ - 8 1 

Medgvaszai ._. — S1 
Medgyes, Medgyesaljai ™ 81 



Medgyesi.... 
Modi.... .... — 
Mediomontanus _ 
Meggyes 
Meggyesi 
Melit— ... 
Menszáros 
Menyhárt __ — 
Menyői — — 
Mercs 
Mercse — — 
Merkás— — — 
Messer — — -
Mester — _ — 
Meszesi — — -
Meze — ~~ — 
Mezei— — — 
Mező — — — 
Mezőgyáni .... 
Mezőgyulai™ _ 
Mécs — — 
Ménesági ~~ 
Méra i - — 
Mészáros — — 
Mézes 
Mihálcz— -
Mihálka - - -
Mihály .... - ~ 
Mihályfalvi ~ 
Mihályi— -
Mihályka 
Mikai, Mikói 
Mike -
Mikes 
Mikle 
Miklós _ _ ~ 
Miklósi 
Mikod 
Mikola - _ 
Mikolaí... - -
Mikó „ „ _ 
Mikói 
Miksa- - -
Mile- _ _ _ 
Mil ler- - -
Milner — ~ 

FA RT AI .OM. 829 

Lap Lap 

81 Mindszenti - 110 

- 81 Mionreskü (?) — - - - 114 

81 Mi ron — 115 

81 Miske - - 115 

s e Miskei __ - - - 115 

82 Miskolcz - 115 

85 Miskolczi 115 

86 Mislei - - 116 

86 Mitai - - 116 

92 Mocsi - - - 1 1 6 

92 Mocsirán - - 116 

„ 92 Mocsolyai — — - - - 116 

92 Modvas - - 118 

. 93 Moga — — - - - 118 

93 Mogu— — — — - - - H 8 

93 Mogyoró — — .„, .... 118 

93 Mogyorósi - - - 118 

. 97 118 

97 Moja 119 

- 97 Mojs— 119 

98 Mojszi _ _ .... 119 

- 98 Mojzer 'M — — - - - 119 

98 Mojzi — - _ - - U 9 

98 Mok. . - - 119 

99 Mokcsai — - - - - 119 

- 99 Moldovai — — - - - 119 

99 Moldován „ - 119 

99 Moldvai- - 120 

99 Moldván - - - - 120 

101 Molnár ... 120 

10-2 Monai 122 

.... 102 Moni — — 122 

102 Monor - - - 126 

104 Monoszlai — — 126 

105 Monoszló— — — - -

- 106 Montanensis _ „ „ 127 

106 Morár — — — - 127 

_ 107 Morócz— — 127 

107 Morvái - - 127 

107 Mosdóczi — — - - - - 127 

108 Mosolig — — - _ _ _ - 127 

._. 109 Mosolygó — — _ _ _ _ - 127 

- 109 Mosonyi — — 127 

- 109 Mosóczi— — — _ _ _ _ _ _ 128 

110 Módi - - - 128 

- 110 - 128 



8 3 0 t a r t a l o m . 

L a p L a P 

M ó r é - .... - .... - - .... .... 129 Némedi .... .... _ - - - 18<i 
Móricz .... _ - ~ - 132 Német - - - -
Mózes... .... .... — .... ... 133 Németi ._ ._ ... ~~ - 187 
Murányi .... .... .... . 133 Nisze - .... .... - ~ 190 
Murás - - __ - 133 Nodofi .... - ... - - 190 
Murza 133 Noé 190 
Mustárdi.... .... ... .... .... .... .... 133 Nogyisán„ - - - ~~ - 1 9 0 

Muszka... - .... ... .... 133 Nopoc-Mezte .... 190 
Muzsai .... .... .... _ „ - .... 133 Nováki .... - - ... - - 190 
Muzsnai .... - .... - - 133 Nóbis ... .... ... - ~ - 1 9 0 
Nagv— .... .... _ - .... .... - 134 Nógrádi .... - - - _ - - 191 
Nagyadi .... .... - - .... .... - 179 Nólik ... - - - ~~ 191 
Nagvangyalosi - __ .... - .... 179 Nuszlai .... - - — - 191 
Nagycsögi .... .... - ~ - ~~ 179 Nyága .... .... - - - - 191 
Nagydobai .... ... - .... .... - . 179 Nyárádi - - .... .... - 191 
Nagyerdödi.. .... .... - .... - ... 179 Nyári .... .... - - ~~ - 191 
Nagyfalusi .... - .... .... - 179 Nyegrán - - -- - ~~ - ~ 192 
Nagyfalusi plébános - - - .... 180 Nyeste - -.. - - - - - - ~ 192 
Nagyidai... - - .... .... - .... 180 Nyikita .... - .... - ~~ 192 
Nagylaki .... .... - .... .... .... - 180 Nyilas .... - .... - - - 192 
Nagyielei— .... — 180 N y í r á s á n p ~ — 192 
Nagymihályi .... - .... - 180 Nyírbátori .... - - ~ 1 9 2 

Nagymoni - - .... - - S 181 Nyíri .... - _ 1 9 -
Nagypaczali .... - - - - - 181 Nyirmoni ... . 193 
Nagysurányi.... - .... .... - - 181 N y i r ő -
Nagyszarvadi .... .... .... ... - _ 181 Nyiszte - - - - - 193 
Nagyváradi káptalan .„. - - 181 Nyisztor .... ... .... 193 
Najádi - - _ 181 Nyitrai - - 1 9 4 

Naláczi - ... „ - .... .... 181 Nyujtódi - - 1 9 4 

Napakor .... .... - - .... - 182 Nyulag J 
Napok-Meszte - - - - 182 Obis 
Napradán .„. .... - - .... .... .... 182 Obiskút i -
Naszályi . - .... - _ - ... 182 Ocsvai 
Naszki - - .... - - - 182 Odor _ _ - - ~ 1 9 4 

Naváczki 182 Oft'ermenesi - 1 9 4 

Nábrádi „ _ .... 183 Olasz ~ í 9 4 

Nádasdi ... - .... _ _ 183 Olasz i -
Nádudvari .... ... - - - 184 Oláh 
Nán - .... .... - - - U - 184 Olcsai... - -
Nánási - ... - - i ~ 184 Olgyai 
Náprádi .... .... .... - - - - 185 Onagten 
Nedóczi... - - - - - 185 O n d i -
Nemes — — — — ~~ 185 Oravecz — — ... — — — — 1 9 / 

Neménvi - - - - - - - 186 Orbai 
Nevosel - - - - - - - 186 O r b á n -
Néb ... - - - - .... .... 186 Orbó - - - - - - - - 1 " 



t a r t a l o m . 
83-

Orbók 
Orczi — ~~ 
Ordai — ~~ 
Orgonás.... — — 
Orgován .„. ~~ 
Orha ™ - -

Orosi. 

Oroszi.~ .... — — ~ — -
Ország — ~~ — ~~ 

Osztrosics 
Otlik„ 
Ott máj er 
Ónodi 

Ödönfi ~ ~ 
Ölvedi __ ~ -
Ördög— — — 
Örményesi__ . 
Örsi _ ~ ~ 
Örvedi ~~ 
Örvendi _ 
Ötvös _ __ 
Őri „ ~ _ 
Ösz .„. - _ 
Öz 

Pakot 

Palakai 
Palaticz_ __~ — — — — 
Palán ki _ _ _ _ _ _ - -
Palkó _. _ _ _ _ _ 
Pallagi 

Palotai _ _ ~ ~ ~ 

Lap Lap 

199 219 

199 21!» 

-200 Paniti... 219 

200 Panka . .. 219 

200 Pankotai 219 

201 Pap 219 

201 Papdán 252 

201 Papfalvi ... 252 

201 Papi 253 

202 Papóczi .... 253 

203 Para j kó 253 

203 Parlagi ... 254 

203 Pasztván 255 

205 Patai ... 255 

205 Pataki 256 

205 Patkós .... 257 

205 Pató j 257 

206 Patócsi . 257 

206 258 

_ 206 ... 258 

206 Páczai 258 

207 Páczek .... 258 

208 Páka ... 258 

212 Pál .... 258 

212 Pálíi ... 259 

212 259 

212 Pálvi .... 259 

... 212 Pándi ... .... 259 

213 Pánki... .... 262 

.... 213 Pápai .... 262 
213 262 

. 213 Páska . 262 
215 Páskuj 263 

. 215 Pásti .... 263 

215 Pástyán ... 263 
215 Pásztai 263 
216 263 

... 216 Pásztói . .... 263 
217 Pávai 263 
217 Pázmán.. 263 
218 Peeselyi .... - .... 264 
218 Pegios _ 264 
218 Pejri ' _ 265 

... 218 Pekri .... 265 
219 Pelbárdi . ... 267 
219 Pelei 26* 
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Pele ni... 
Peleszarvadi 
Peleskei 
Pelte 
Perczel 
Perecseni 
Perecseni oláh eklézsia 
Peres 
Perényi 
Perger 
Perjémesi 
Perneszi 
Pestesi 
Pesti 
Pete 
Peteházi 
Petenyei 
Peterczki 
Peterdi .. ~~ ~~ 
Petkes ... 
Petki 
Petkö 
Petlendi ~~ _ 
Pető„.. 
Petők 
Petrán 
Petrás 
Petri 
Petrik 
Petrikás 
Petrovai 
Petrovicza _ __ ~~ 
Petróczi, Petrucz 
Pécsi 
Péli 
Péntek __ 
Pénzes ... — 
Pércsi ... _ . 
Péter 
Péterfi 
Pikier 
Piktor 
Pilisi 
Pintér ... — 
Pintye 
Pipalyi 

Lap 
2 7 0 Pipis 2 9 2 

2 7 0 Pipó 292 

271 Pirbát 2 9 2 

271 Pirv 2 9 2 

2 7 1 Piskolli 2 9 2 

271 Pistáki .... 2 9 2 

271 Pobránvi 2 9 3 

271 Pocsaji 2 9 3 

2 7 5 Pocsi . .... .... 2 9 3 

277 Pogány . 2 9 3 

277 Pogonyi 2 9 6 

2 7 8 Poises .... _ . 2 9 6 

2 7 9 Pok . .... _ 296 

2 7 9 Pokol .... .... .... 2 9 9 

279 Polgári 2 9 9 

2 8 0 Polhos .... ..„ 2 0 9 

2 8 0 Polos .. ..„ .... 3 0 0 

2 8 0 Po n g ráez . 30i > 

2 8 0 Pop, Popa .. .... .... 301 
2 8 0 Popojes . „ „.. .... 201 

2 8 2 Popovics .... 301 

2 8 2 Porczi .... 301 

2 8 2 Porcsalni i 3 0 2 

2 8 2 Porkoláb „ ™ .... 3 0 3 

2 8 3 Porteleki... 30-» 

2 8 3 Porzsolt .... „. 3or> 

2 8 3 Posta . „., 3 0 5 

. 2 8 3 Posztós .... 306 

28« Pota .... .... 3 0 6 

2 8 6 Poti.... .... .... .... 3 0 6 

287 Potrovicza .... _ 3 0 6 

287 Potyász .... .... .... 3 0 6 

287 Potyó._ ... .... 306 

.. 2 8 7 Potyódi„ „ . . „ 3 0 6 

289 Pozsgai .... 3 0 6 

289 Pozsonyi „ _ 3 0 6 

2 9 0 Pócs .... .„ 307 

.. 2 9 0 Pócsi 307 

2 9 0 Pócsik 3 0 7 

_ 291 Póka „. ... 307 

2 9 1 Pósa .... - ..„ 307 

.. 291 Pósai „ 307 

291 Praff .... „. 307 

„ 291 Prágai 3 0 8 

291 Preksa ~~ .„. 308 

2 9 2 Prendli „ .... 3 0 8 
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Prezneri ~~ 
Préda 
Préposlvári 
jPrini 
Prokup 
Pruski 
Puha 
Pulkericzán 
Pungrácz 
Pungur— 
Purkereczán 
Purkericz — 
Puskás — — ~~ 
Puszkaj lei-
Pusztai ~~ 
Putnoki 
Pünkösti 
Püsök 
Püspök __ 
Püspöki 
Rabéczi 
Rabló 
Radák .... 
Radics 
Radnót _ 
Radnóti. 
Radvánczi ~~ — 
Radványi 
Rajak . 
Rajkai 
Rakamazi 
Ramocsa, Ramocsaházi 
Ravaszdi 
Rácz 
Ráczkai — 
Ráczkevi 
Rád 
Ráda __ . 
Rádi 
Rájhert"— 
Rájsz _ 
Rájter 
Rákos — — 
Rákosi 
Rákóczi 
Rápolti 

Dr. PETHI MÓR : Szilágy vármegye 

Lap Lap 

308 Ráskai 334 

308 Rátkai 335 

308 Rátoni _ „ 335 

311 Rázel 342 

311 Rázmány 342 

311 Rázsó 342 

311 Redecs 342 

311 Redmeczi .... 343 

311 Regetei .... 343 

311 Regéczei _ 343 

311 Regés 343 

312 Reszegei „ 343 
312 Rettegi 344 

312 Reviczki 344 

312 Récsei 345 

312 Récsi .... ... 351 
312 Rédei 351 

312 Rémes 354 
312 Réner 354 

313 Répás 355 

313 Rét 355 

313 Rétéi 355 
313 Réti 355 

314 Réva i 355 

314 Révész .... 350 
314 RolF._ - 357 

314 Rohodi 357 

315 Román 357 

315 Romonczai 357 

315 Ronkovics 357 

315 Rosu — 357 

315 Rozgonyi 357 

322 Rozmán ... 357 
323 Rozmányi 35« 
328 Rozsos 358 

328 Róka . 358 
329 Rótmájer 358 

329 Rózsa 358 

329 Rövid 358 

329 Rucs .... .... .... .... 358 
329 Rud 359 

_ 330 Rull 360 
330 Rufus 360 
330 Rusz .... 360 

330 Ruszkó .... 360 
333 Rusztig ~ — 360 

mmiogixiphiája. VI. 
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Lap Lap 

Huth(a) .... _ 361 Sem sei ... 401 

Sajgi ... 361 Sennyei .... 401 
402 Sajókeresztúri 361 Sepsi 

.... 401 
402 

Salai ... _ .... .... 361 Sere... .... ~~ . „ _ „.. „ 402 

Salamon 362 Seredeni 403 

Salánki .„. .... .„. 362 Seres ... 403 

Sallai ..,.362 Serédi 403 

Sali ári _ .... 362 Serleg i . .... 414 

Samu .... 363 Serpe... ... ..„ _ 414 

Sarangi ~~ .... .... 363 Sic/. - - - ~ ~ 
.... 414 

Sárádi 363 Siegel 414 

Sarkadi .„. 363 Sike - -
414 

Sarmasági 363 Sikolya 414 

Sarolyáni 374 Sikos 416 

Sas .... 374 Siló 416 

Sasi 374 Simái 416 

Saskó .... ~~ „ 375 Simándi — 416 

Sági 375 Sjmer _ _ 417 

Sájter .... 375 Simoka 417 

Sámel 375 Simon .... .... 417 

Sámelházi 376 Simonfi .... ~~ 418 

Sámi 376 Simoni .... 418 

Sámsondi .... ... 377 Simor • 418 

Sámsoni .... — 377 Sinka és Sinkai 418 

Sámuel ... .... .... .... 380 Sinor 419 

Sándor .... .... 380 Sipos .... 419 

Sándorházi „. 382 Sirák 420 

Sánta 395 Siráki ... 420 

Sápi... 
Sárán di 

396 
396 

Siska 
Slem 

— — .... 420 
420 

Sárdi 396 Sléziai 420 

Sárga... .... 396 Smaragd __ .... 420 

Sárkány. 396 Smercsányi 420 

Sárközi 397 Smidt ... 420 

Sárosberkeszi .... 397 Smuczer 421 

Sárosi — .... _ 397 Sobri .... 42 í 

Sárvári . 397 Sofron 421 

Sebe ... 397 Soklos ... 421 

Sebes 397 Solymosi — 421 

Sebestyén 400 Somai 421 

Segnei „.. 400 Somi 422 

Seléndi 400 Somlya 422 

Sei in „. 401 Somlyai — — -
.... 423 

Selvki 401 Somodi .. . 424 

Selymes „ 401 Somogyi 424 

Semlvénfalvi 401 Somosi 42.") 



T A R T A L O M . 8 3 5 

Sonitó 
S o p r o n i 
Sorbán 
Sospesscr 
Sófalvi 
Sós 
Sönstein - — 
Spáczai 
Spányi 
Spicz 
Spiget 
Springer 
Stall 
Stankovszki 
S t e f u c z 
Steglin 
S t e n c z c l .... 
Stevári 

Suba 
Sudah 
Sugadi 
Sulyok .. 
Suki 
Sulán 
Suppán 
Surányi 
Surki . — 
Sut 
Suták 
Sutakújlaki 
Sftkösd _.. 
S ü l e . . 
Sülelmedi 
Sülyi 
Siitö 
Süveges 
Svarcz 
Sváb 
Svájczer — 
Svájnicz .. . 
S vájsz 
Szabad _ 
Szabados — 
Szabadszállási 
Szabó 
Szadovszki 

Lap Lap 

425 Szakács -... . 4<>2 

425 Szakácsi • 463 

420 Szakára . ..:. 1 '-'46? 
426 Szaklányi 4(i7 

426 Szalacsi 4HS 

426 Szalai 40 S 

427 Szalánczi 4 7 0 

427 Szalárdi 4 7 0 

431 Szálkái 470 

431 Szalontai 470 

431 Szamaróczi — 471 

431 Szamfira 471 

431 Szamosán 471 

431 Szamosközi 471 

432 Szaniszló .... 471 

432 Szaniszlófi .... 471 

432 Szaniszlói 471 

432 Szappanos 471 

432 Szarka 47 1 

432 Szarvadi .... 472 

432 Szarvas 475 

432 Szatmári 475 

436 Szatmárnémeti .... 479 

436 Szántó .... 479 

436 Szántói 479 

437 Szántus 480 

438 Szárkándi 480 

438 Szász 480 

438 Száv 481 

439 Száva .... .... — 481 

439 Szávuly .... ... 483 

439 Szebeni . 483 

439 Szecsei 483 

439 Szegedi— 483 

439 Szegeti 485 

440 Szekeres 486 

440 Szekeresi 487 

440 Szekér 487 

UO Szele ... 487 

441 Szelei 490 

441 Szelek 490 

. 411 Szelezsán _ .... 490 

441 Szeléndi 490 

441 Szemere 490 

441 Szemerei __ 491 

_ 462 Szendrei .... 491 

53' 
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Szengyeli — ™ 
Szentandrási™ ™ __ — 
Szentannai _ 
Szentegyedi 
Szentes 
Szentesi 
Szentgyörgyi 
Szenthegyi 
Szenti - -
Szentiványi 
Szentjobbi konvent 
Szentkeresztfalvi™ ™ ™ 
Szentkirályi 
Szentlászlai .... ™ ™ ™ 
Szentmarjai g ™ „ ™ 
Szentmihályíálvi™ ™ ™ 
Szentmihályi 
Szentmiklósi 
Szentpáli 
Szentpéteri ™ ™ ™ ™ ~ 
Szennyesi .... .... .... — 
Szepesi ... .... .... .... .... _ 
Szerdahelyi™ ™ 
Szerencsi... ._ ... __ 
Szerémi .... .... .... ™ 
Szerváczius 
Szezsemlei ._. ™ 
Szécseni ™ ... ~~ 
Szécsi ... .... ... ™ ™ ~~ 
Székely .... ._. „ .. 
Székelyhídi™ — _ ~~ .... 
Székesfejérvári .... ™ .... 
Széki ™ ™ .... ™ 
Szél „ .... ™ ™ 
Széles ™ ™ ... ™ ™ 
Szélszegi™ ™ _ ™ 
Szénási ™ 
Szép ™ ™ — . . 
Széri ™ — ™ ™ ™ 
Szfet ™ ™ ... _ ~ -
Szidor ™ „ .„. ™ ™ ™ 
Szigeti ™ ™ 
Szigyártó 
Sziki ™ 
Szikszai... .._ ™ .... .... .... 
Szilasi 

t a r t a l o m . 

Lap Lap 
™ 491 Szilágyi— ~~ _ _ - _ _ 566 

491 Szilágyszegi ™ ™ _ ™ 572 
491 Szili... ™ ™ ™ 580 
492 Szilvási . ™ ™ — 580 
492 Szintai ™ . . . __ 581 
492 Szinyei ™ ™ 581 
492 Szipoly ™ ™ ™ . . . . . . . B ... ™ 581 

. 493 Szirmai .... ... . . . . ™ ™ 582 
493 Szoboszlai . . 582 
493 Szodorai — 582 
494 Szoklányi ~ 587 
494 Szokoli — . . . . _ .... .„. 588 
494 Szokolvai .„ ..„ .... .. _ 588 

_ 513 Szolga ™ ™ .„ 588 
.... 515 Szombatfalvi . . . . ™ . . 588 

.. 518 Szombati ™ 588 
518 Szomléni .... „„ ™ .. .... 589 
519 Szomoldi ™ ™ .... 589 

™ 519 Szongot™ .... ™ 590 
519 Szoponár - - ™ 590 

,„ 520 Szopós .„ 590 
520 Szopri ™ ... ™ 590 

. 520 Szódi .... .... . . . . ™ ™ 590 
... 521 Szölinczei ™ 590 

™ 521 Szöcs ... .„. .... 590 

™ 521 Szőcsi . . . . ™ ™ 593 
_ 521 Sződemeteri — _ 593 

521 Szőke. — „ ™ ™ 593 
521 Szőlős ™ ._. ™ „ 594 

™ 532 Szölösi . . . . ™ ™ ™ 594 

™ 541 Szölöskei ™ 594 

_ 541 Szőnyi 595 

™ 542 Szőrös 595 

._ 542 Sztán ™ ™ . . . . . ™ .... 595 

.... 542 Sztárai .... „„ ™ 595 
542 Sztecska .... .... „„ 596 

™ 542 Sztercz ™ . . . . ™ 596 
557 Sztojka ™ 590 

™ 557 Szuinyi — 596 

_ 558 Szuka™ „ ™ ™ 596 
__ 558 Szunai ... 596 

™ 558 Szúnyog .„ 599 

. „ 559 Szurdukán ™ ™ ™ 600 
559 Szurkos .. ™ ™ „ ™ 601 
559 Szűcs — ... „ . _ . „ _ 601 
566 Szügvéni... - ™ — ™ ™ ™ 601 



t a r t a l o m . 8 3 -

Szüz -
Szvára 
Szvúrn 
Taböcs 
Takács 
Talambó 
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M O N O G R A P H I Á J Á R Ó L . 

S z á z a d o k . 1903. évi április hó 15-dikén megjelent füzet. A bírálat írója 
Dr. Gróf Künn Gáza. Bevezetésül azt fejtegeti e kiváló nagy tudósunk, hogy 
mily «nagy és nehéz feladat, egy vármegyének monographiáját megírni». «Ren-
desen több szakférfiú szövetkezik egy megyei monographia megírására, és 
ime Szilágy vármegye tanfelügyelője egymaga írta meg megyéje mono-
graphiáját s adott oly munkát kezünkbe, mely a monographiák annyira külön-
böző érdekköreire egész a részletekig kellő tekintettel van, melyben a régész, 
történész, az ethnographus, a geographus, a heraldikus, a nemzetségi lajstro-
mok s a családok történetének kutatója, a magyar alkotmány- és jogtörténet 
müvelője, az irodalomtörténész egyaránt megkapják azt, a mit a Szilágyságról 
tudni óhajtanak, s azok is kellő tájékozást nyernek, kik a talaj minősége, ter-
ményei, a földművelés és az ipar állapota s fejlődése iránt érdeklődnek. Ez a 
különböző anyag a helyes feldolgozás által összhangzó egészszé egyesül, söt 
gyakran lendületes, mindig érdekes olvasmányt nyújt annak, a ki e munka 
lapjait forgatja.» 

Folytatólag azt emeli ki a tudós bíráló, hogy egy terület sajátos élete 
végre is egység, kapcsolat, mely egyöntetű feldolgozást, egységes felfogást 
kíván, s hogy «Petri Mór . . . igen gazdag irodalmi apparatussal írta meg szó-
ban forgó nagy munkáját», melynek nagy terjedelmére azt jegyzi meg: «bizony 
kevés az, sőt alig van olyas, a mi benne feleslegesnek mondható.» 

Azután az első kötetben foglaltakat bírálja közelebbről s minden egyes 
fejezettel külön s behatóan foglalkozik. 

Kifogásolja a Zilah név eredetéhez fűzött magyarázatot, azután a két 
vármegye szervezetéről szóló (XIV.) fejezetnél igazít helyre egy téves megjegy-
zést, majd pedig a nyelvjárásra vonatkozó részben (XXII. fejezeti helyteleníti a 
keveredés szó használatát, egyéb tekintetben mindenütt elismeréssel szól a nagy 
nevű bíráló. Különösen kiemeli, hogy a XI. fejezet érdekesebbnél érdekesebb 
adatokat, a XIII. fejezet igen érdekes részleteket nyújt, a XV. fejezetnek lendü-
letes előadásmódjáról s végül a XVI., XVII. és XX. fejezeteknek szintén sok 
érdekes és igen becses adatairól szól elismeréssel. 

A II. és III. kötetre azt jegyzi meg : «Nagyon figyelemre méltó leíráso-
kat és lejtegetéseket tartalmaz ez a két kötet is, minden tekintetben méltóan 
sorakozva az elsőhöz.» 

1 
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Befejezésül ezeket í r j a : «Szerzőnk előadása világos, a tárgyhoz mért, 
sokszor lendületes, nyelvünk szépségét, eredetiségét ismeri és felhasználja.» 

E bírálat abból a szempontból is becses tudományos mű, hogy a mono-
graphiákra nézve általánosságban irányadó elveket állapít meg. 

T u r u l . 1902. évi 4. és 1903. évi 3. füzet. Tüzetesen ismerteti az előbbi 
füzet a II., az utóbbi az I., III és IV. köteteket. E bírálatokból álljanak itt a 
következő részek: 

A II. kötetről: «A vármegyében fekvő várak, birtokosaik és Zilah város 
történetét foglalja magában, melyet a szerző gondos körültekintéssel s részre-
hajlatlan kritikával írt meg.» A kötet tartalmi ismertetése után megjegyzi, hogy 
ennek tartalma az adatok bő felsorolásán kívül . . . nem csupán a történelemre 
terjeszkedik ki, hanem érdekes leírásokat ad a társadalmi, gazdasági, néprajzi 
és földrajzi viszonyokról is. Külön mellékletképen közli Báthori István 1584. 
évi adománylevelét Hadad váráról, Kemény János fejedelem kinevező levelét 
a kövesdi udvarbíró számára és Zilah város színes czimerképét; a szöveg 
között pedig számos érdekes aláírást, czímert és egyéb képet. — Nagy érdek-
lődéssel nézünk a harmadik kötet megjelenése elé . . .» 

Az I. kötet tartalmi ismertetése uLán kiemeli a bírálat, hogy az tárgyá-
hoz méltó módon van illusztrálva is. .«Mária Terézia czímeres levele, Kossuth 
Lajosnak a vármegyéhez intézett levele, a kusalyi kolostor alapító levele 
s egyéb a megye történetére vonatkozó érdekes emlékek hasonmásai díszítik 
a munkát». 

A III és IV. kötetekről még ezeket olvassuk: «A III. és IV. kötetek 
Szilágy vármegye községeinek történetét tárgyalják betűrendben. EZ óriási 
anyag átekintésekor megtanúlja az ember méltányolni a szerző kitartó fárado-
zását, melyet mindezek összehordására kellett fordítani. Az I. kötet előtt olvas-
ható előszóban megemlékezik a szerző, hogy beutazta az egész vármegyét, 
felkutatta az egyházak, községek és magánosok levéltárait; az erre fordított munka 
a III. és IV. kötetben érvényesült főképen, a községek történetének leírásánál. 
Az egyes adatok forrását feltüntető jegyzetek győznek meg bennünket arról, 
mily lelkiismeretes munkással van dolgunk s mennyire megbízhatók a munka 
tudományos eredményei. Számos adat került ki gróf Kuun Géza marosnémeti 
levéltárából, melynek kincsei jórészt ismeretlenek voltak eddig. A régi hazai 
hiteles helyek egyik becses tárházának, a leleszi conventnek is számos neve-
zetes adaléka érvényesült itt. Ugyanezt kell mondanunk a báró BánfTy-család 
kolozsvári levéltáráról. A III. kötet 246 község ismertetését tartalmazza Ador-
jántelektől Kusalyig, a IV. kötetben 164 község van leírva Lecsmértől Zsibóig. 
Rajos dolog volna e hosszú sorozatból egyiket-másikat kiemelnünk, mert 
csaknem mindegyikükhöz lüzödik valami nevezetes emléke a vármegyében 
szerepelt jeles családoknak, a Wesselényieknek, Bánlfyaknak, Gyulaffyaknak stb. 
Több figyelemreméltó illusztráczión kívül egy érdekes melléklete is van a 
IV. kötetnek, Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék térképe a Hunyadiak korá-
ból, melyben a szerző nevükön kívül külön jelekkel tüntette fel a várakat, 
városokat, falvakat és pusztákat. Érdekes vállalkozás és mindenesetre méltó 
a figyelemre. Természetesen nagy segítségére volt a szerzőnek Csánki jeles 
munkája, de kibővítette az ő adatait azon községek neveivel, melyek a 
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Hunyadiak elötli oklevelekben fordulnak elő. Nagy része van azonban a 
térkép megalkotásában a képzeletnek s pontossága nem is eshetik minden-
ben szigorú kritika alá.» 

A Turul mindezek után ismétli a munkáról ama véleményét, «hogy a 
a szerző fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte össze a munkája megírásához 
szükséges adatokat s feldolgozásuk annak alapján méltó a figyelemre. Remél-
jük, hogy a munka hátralevő kötetei is, melyek a vármegyei nemes családok 
történetét fogják tartalmazni, hasonló alapossággal lesznek megírva s az egész 
mu méltó emléke lesz a vármegye történeti múltjának.» 

A Turul 1904. évi 3. füzetében az V. kötetről a következőket í r j a : 
E nagyszabású munkának immár ötödik kötete fekszik előttünk, mely 

genealógiai tekintetben a legbecsesebb anyagot tartalmazza. A míg az előző 
kötetekben az egyes városok, falvak és elpusztult helyek, továbbá a várak urai 
és egyes nagy családok történetét adta a szerző, addig a most megjelent kö-
tetben a vármegye hajdan való birtokosainak, az ott élt és élő családoknak 
történetét nyújtja. 

Óriás anyag állott e tekintetben szerző rendelkezésére nemcsak az ok-
levelekben, hanem a különböző czélú összeírásokban is, melyek tulajdonképent 
becse ép a családok, a birtokosok történeténél tűnik ki legszembeötlöbben-
Miként az előző kötetekben, úgy a jelen kötetnél is minden lapon nyomá. 
is találjuk annak a hangyaszorgalomnak, melylyel a szerző a legkisebb adatot 
igyekszik felkutatni, és czéljaira értékesíteni. Alig van család, melyről egyné-
hány adatot ne tudna felhozni, és alig hisszük, hogy szerzőnek valamely for-
rásadat kikerülte volna figyelmét. 

A kötet a vármegyében birtokos családokat betűrendben sorolja fel és 
azoknak történetét a reájuk vonatkozó irodalom és levéltári anyag segélyével 
oly bőven adja elő, hogj ' az egyes családoknál egész hosszú tanulmánynyá 
nőtte ki magát. Genealógiai táblázatok teszik egyes nagyobi) családoknál a le-
származás összefüggését megérthetővé és helyenként a czímer rövid leírását 
is adja szerzőnk. Macja a kötet anyaga a K betűig terjedő részt foglalja magá-
ban, a hátralevő hatodik kötet fogja a mű befejezését tartalmazni. 

Szükségtelen bővebben indokolni azt a jelentőséget, melylyel a mono-
graphia e kötete a családtörténetre nézve bir. A genealogus kitűnő segédköny-
vet nyer e monumentális munkában, melynek értéke a családtörténeti kutatá-
sokra nézve mindinkább ki fog tűnni a későbbi idők folyamán. Szilágy vár-
megye büszke lehet e munkára, oly monographia ez, milyennel a többi vár-
megyék közül csak egy-kettő dicsekedhetik. 

E r d é l y i M ú z e u m , 1901. évi október 15-iki 8. és 1902. évi szeptember 
15-diki 7. füzet. Az előbbi füzet a 459—463. lapokon az I., az utóbbi a 364—365. 
lapon a II. és III. kötettel foglalkozik. 

E bírálatok kiemelik, hogy «széleskörű levéltári kutatások alapján, a 
hazai történelem idevágó jeles szakmunkáinak s legkiválóbb történetírói köz-
léseinek felhasználásával, tehát a történetírás követelményei szerint megírva 
látott nemrégiben napvilágot Szilágymegye monographiájának első kötete, Petri 
Mór dr. tollából, a megye hazafias közönségének kiadásában» ; s hogy az 
utóbbi évtized alatt megjelent monographiák között «Szilágymegye története 

l 
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kétségkívül előkelő helyet foglal el, méltót a nagy Wesselényiek nevéhez, kiknek 
szereplése a megyével, vagy jobban mondva, általában a Szilágyság történeté-
vel sok tekintetben összefügg . . . » A monographia, mely «sokoldalúan tárgyalja 
a Szilágyság múltját és jelenét», «új adatainál, esetleg kiigazításainál fogva min-
denesetre számot tarthat az irodalom s a történelem barátainak figyelmére.» 
«A hatalmas munka minden dicséretnél ékesebben szólóan hirdeti írójának 
kiváló érdemeit.» 

Ú j I d ő k , 1902. október 12-diki 42. szám. Keve a Szilágyság váromladékai 
czímen a szépíró nézőpontjából inkább csak a II. kötettel foglalkozik. Meg-
jegyezvén, hogy ez számos érdekes adatot juttat a krónikás tolla számára is, 
a mult romantikus fényében szemléli a jellemző leírásokat. Több érdekes 
részre mutat reá e kötetben, mely bepillantani enged «a régi várbeli élet inti-
mitásai közé.» Kiemelvén egyes részeket, megjegyzi Keve, «ilyen és hasonló 
epizód és jellemző adat garmadával van a Petri Mór művében.» 

V a s á r n a p i Ú j ság , 1902. évi szeptember 28-diki 39. szám. Az első három 
kötetet ismerteti s általánosságban a következőket írja : «Nem kis mértékben 
nehezítette a munkát az a körülmény, hogy Szilágy vármegye területe a múlt-
ban a történeti viszonj'ok következtében sokféleképen alakúit, egyes részein 
a határ folyton ingadozott. A mai Szilágy vármegye, melynek mindössze két 
évtizedes múltja van, a régi Közép-Szolnok és Kraszna vármegyékből, Szolnok-
Doboka és Kolozs vármegyék számos községéből alakúit s így tulajdonkép 
három-négy vármegyére kellett a kutatásokban kiterjeszkedni. Nehéz feladatát 
Petri Mór sikerrel oldotta meg, munkája beható és részletes adatgyűjtés ered-
ménye s régi vármegyei viszonyainkra nem egy új adattal vet világot.» 

Az egyes kötetek tartalmi ismertetése után e sorokkal zárúl a Vasárnapi 
Újság bírálata: «A nagy terjedelmű mű kiállítása díszes és számos illusztráczió 
ekesíti. Szilágy vármegye közönségének lelkes áldozatkészségét tanúsítja a nagy 
gonddal készült monographia.» 

A Vasárnapi Újság 1904. aug. 21-diki 34. számában ezeket irja : Szilágy 
vármegye monographiája. Irta dr. Petri Mór. E terjedelmes munkának most 
jelent meg az ötödik kötete, mely a megyében élt, vagy most is élő családok 
történetét ismerteti betűrendben. Hogy pedig a sorozat lehetőleg teljes legyen, 
nemcsak az okleveleket s különböző czélra szolgált összeírások tömegét nézte 
át a szerző, hanem még a harangok, templomi edények s egyéb emlékek fel-
iratait sem hagyta figyelmen kívül, melyek néha egyik vagy másik család 
nevét őrizték. Különben hogy a szerző m'hT szorgalmas kutatásokat végzeit, 
bizonyítja az is, hogy a 8(58 oldalas kötetben még csak az L betűig haladt. Az 
érdemes munkát, mely a következő hatodik kötettel fog befejeződni, díszes 
kiállításban Szilágy vármegye közönsége adja ki. 

O r s z á g - V i l á g , 1901. deczember 1. 48. száma a szerző arczképének és 
életrajzának közlésével az I. és II. kötetet ismerteti s a többek között ezeket 
i r ja : «Már az eddig megjelent két kötet bizonyságot lesz arról a széleskörű 
tudományos kutatásról, a melyet e nagyszabású mű írója végzett, a midőn 
1894 közepétől száz meg száz levéltárt átkutatott és a magyar haza egy igen 
nevezetes részének, a Partiumnak történetét ezeknek a levéltáraknak úgyszól-
ván a homályából kikutatva megírta. Ez a munka a történelemtudományra 



b í r á l a t o k , i s m e r t e t é s e k s z i l á g y v á r m e g y e m o n o g r a p h i á j á r ó l . 5 

-valósággal nyereség. Csak a legnagyobb elismeréssel adózhatunk a tudós szer-
zőnek, hogy évek hosszú során át kitartással, levéltárról-levéltárra járva, csüg-
gedést nem ismerve megírta azoknak a vármegyéknek a történetét, a melyek 
felé a tudományos világ mindig érdeklődéssel nézett.» 

Az Ország-Világ 1902. okt. 26-diki 43. számában is ír a műről s a többek 
között ezeket mond ja : «Szilágy vármegyének e kitűnő monográfiájáról meg-
emlékeztünk már akkor, a midőn belőle az első kötet megjelent. A műnek 
minden egyes kötete csak ujabb fényes tanúbizonysága a művet író kiváló 
történészünk nagy tudományának és a történetírás terén való sikeres és alapos 
munkálkodásának.» 

I r o d a l m i T á j é k o z t a t ó . Kritikai Szemle. 1902. február havi szám. Az I. 
kötetről ír s azt mondja erről a többek között, hogy «az igazi irodalmi érté-
kűek közül való Petri munkája a Szilágyságról. Mert nemcsak a mai Szilágy 
vármegye tárgya az imént megjelent hatalmas első kötetnek. A régi Közép-
Szolnok és Kraszna vármegyék múltja tárul itt föl valójában, abban a benső-
séggel megrajzolt képben, melyet a poéta-tudós rajzol róla. Érdekes és sok 
részében új, a mit a Toldi-mondáról ír, melynek szerzője Ilosvai Selymes Péter 
tudvalevőleg a Szilágyságból származik. A nevezetes m o n d a szálait is itt keresi 
az író. Külön fejezetet szentel ugyan a néprajzi résznek, de az egyes részek 
során is sok följegyzés van, mely a szilágysági nép sajátos szokásait láttatja. 
A munka kétségtelenül legjobb monographiáink közül való.» 

S z a l o n Ú j s á g , 1902. október 15-diki 19. szám. «Szilágy vármegye közön-
ségének régi terve valósult meg azzal, hogy dr. Petri Mór a vármegye tör-
vényhatósági bizottságának megbízásából megírta a megye monographiáját.» 
Folytatólag a három első kötetről írja ezeket: «Az egyes könyvek tárgj^alják 
az eltűnt Közép-Szolnok s Kraszna vármegyékre vonatkozó adatokat, a várak-
nak, birtokosaiknak s Zilahnak történetét s a vármegye egyes községeinek tör-
ténetét. Tárgyalják pedig a tudósnak s historikusnak komoly alaposságával, 
széles, mindenre kiterjedő perspektívával, a melyek kialakulva teljes képet 
nyújtanak s megbízható kútforrásul szolgálnak. Nehéz és sok fáradtságot 
igénylő volt a munka, mert az adatok már a mult homályos ködébe mentek 
s csak a szakértő éles és felismerő szeme tudta azokat a jövő számára meg-
menteni. Különösen érdekes magának a megyének s községeinek fejlődés-tör-
ténetéről szóló rész. De nem kevésbbé érdekes a váraknak, azok urainak tör-
ténete, a területi átalakulások, háborúk s foglalások leírása. Az erdélyi fő-
nemességre vonatkozó számos értékes, eddig ismeretlen genealógiai ada-
tot is tartalmaz a mű. S mindez világosan s átlátszóan elrendezve, köny-
nyed stílussal van megírva, a fontosabb dolgokat pedig kép-illusztrácziók 
szemléltetik.» 

Az Ú j s á g , 1904. szeptember 8-diki 248. számában az V. kötet megjele-
nését jelzi. 

Az Újság 1904 szeptember 19-iki 259. számában ezeket í r j a : 
Szilági] vármegye monográfiája. Szilágy vármegye törvényhatósági bizott-

ságának megbízásából irta : Petri Mór dr. I—V. kötet. Kiadja : Szilágy vármegye 
közönsége. 1901—1904. 

Hatalmas munka fekszik előttünk. Öt vaskos kötet, melyekhez befejezé-
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siil legközelebb a hatodik fog megjelenni. Egy vármegye nemes ambicziójá-
nak, példás áldozatkészségének és egy nagy tudásu, nagy szorgalmú tudós 
tiz évi kitartó munkásságának eredménye. Ha nem volna benne egyéb, csak a 
már ismert adatok egybegyűjtése, akkor is megérdemelné a dicséretet. De ez 
töméntelen, eddig ismeretlen anyagot tár fel ; szerző felkutatta Szilágy megye 
összes levéltárait s igen sok nevezetes levéltárnak a Szilágyságra vonatkozó 
iratait. És ezt a rengeteg anyagot önálló, szerves és értékes tudományos alko-
tássá dolgozta fel. Vármegyéink mind nagyobb buzgalommal igyekeznek mo-
nográfiáikat megíratni, de ez a jó szándék igen sokszor csak szándék marad, 
mert ritkán akad írójuk, a kinek készültsége és kitartása legyen egy ilyen 
hatalmas, sok évig tartó munkára. Szilágy vármegye került im vármegyéink 
élére a már teljesen befejezett művel, mely hála Petri Mór magas irói kvali-
tásainak, nemcsak nagyságra, hanem értékre nézve is kiváló. 

Szilágy vármegye ezen a néven csak 1876-ban alakult ki a régi Kraszna-
és Középszolnokmeg}Tékböl; azonkivül Kolozs- és Dobokamegyéknek egy pár 
községe csatoltatott hozzá. A név maga a mai területnek ösi elnevezése, a Szi-
lágyságról már a XIII. század óta tudnak krónikáink. Hazánk életében fontos, 
vezérlő szerepet nem igen vitt ez a megye, de sokat hányatott határszél volt 
Erdély és Magyarország közt. A legősibb idők óta valóságos hadak űtja volt, 
természeti fekvése miatt. Itt van a Meszes-kapu, az egyetlen bejáró Erdélybe. 
Ez a szoros volt egész Mátyás király idejéig az egyetlen országút Magyar-
ország és Erdély között. Itt jött át Tuhutum, a honfoglaló, majd a hondúló 
bessenyöhadak, a tatárjárás. Ez volt útja az Erdély felé menő vagy onnan jövő 
hadaknak egész a Rákóczi-harczokig. Épp ezért állandó harcztér volt a Szilágy-
ság területe s e táj történetírója a csaták hosszú sorozatáról, a hadi megszál-
lás állandó állapotáról s a hírhedt hadi nyomorúságok millió adatáról szá-
molhat be. 

Szilágymegye története általános nemzeti szempontból is fontos. De 
fontos úgy is, mint a magyar föld egy darabjának önálló életirása. S Szilágy-
megyének van jellegzetes egyéni története. 

A mű terve igen egyszerű, könnyen áttekinthető és következetes. Az I. 
kötet az általános történelemmel foglalkozik s azokat a kérdéseket tárgyalja, 
melyek az egyetemes hazai történet szempontjából is fontosak. A II. kötet a 
váraknak, Aranyos, Cseh, Hadad, Kövesd, Somlyó, Valkó, Kraszna s uraiknak 
a Bánffy, Báthory, Drágfi stb. családoknak és Zilah városának történetét adja 
elö. A nagy Wesselényi családról már az I. kötet beszél. A III. és IV. kötet 
az összes községeknek, az V. és VI. kötet az összes szereplő birtokos-családok-
nak a történetét mondja el. 

Mindezt szép stílussal, zavartalan, egyszerű, helyenként emelkedett, ma -
gyaros előadással. A IV. kötetben a Hunyadiak korának megfelelő térkép van 
csatolva. Kár, hogy az egész munkához nincs mellékelve egy mai pontos me-
gyei térkép. Vagy ez talán a VI. kötetben lesz? 

Egészében véve szakirodalmunkra nézve nyereség a munka, melynek 
külső kiállítása is csinos. Árát a 7—800 oldalas nagy alakú köteteknek 8 K-ban 
állapította meg a kiadó megye. 

B u d a p e s t i H í r l a p , 1902. november 16-diki 315. szám. A bírálat beveze-
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tésül ismerteti a monographia megírásának előzményeit, hogy t. i. «előbb Bölöny 
Sándor vállalkozott a monographia megírására, utóbb azonban lemondott róla s 
a millennium előtt csak két esztendővel bízták a föladatot Peti i Mórra, ma Szilágy 
vármegye tanfelügyelőjére. Petri a hatalmas munkát, a melyhez minden hozzá-
férhető levéltárból fölkutatta az adatokat, mellette természetesen átvizsgálta az 
összes publikált forrásokat is, nyolez esztendő alatt végezte.» Azután részletes 
ismertetése következik az I. kötetnek. E bírálat végéről álljanak itt a kővet-
kezők : 

«Petri a megye általános történetének keretében adja az újabb időben 
a megye legnevesebb családjának, a Wesselényieknek történetét. Ez a fejezet, 
a melyben fölhasználta a teljes irodalmi anyagot s a melyben sok az új adat 
is, egész kis monographiává bővül ki a nagy monographiában . . . Széles meder-
ben rajzolta meg Zilah város múltját is. A községek történetét munkája har-
madik kötetében az A-tól a K betűig kapjuk. Az egész munka kiváló szorga-
lomra, nagy tudásra, nemes ambiczióra vall. Nem is sok törvényhatóság dicse-
kedhetik olyan jól megkomponált és olyan jól megírt históriával, mint Szilágy 
vármegye. Arról szó sincs, hogy a monographia ne lehetne rövidebb is, bár elis-
merjük, hogy a közlött roppant anyag majdnem egészében érdekes és tanul-
ságos.» 

A Budapesti Hírlap, 1902. október 2-diki 270. számában is megemlékezik 
röviden a munkáról . 

A Budapesti Hírlap 1903. évi október 5-diki 273. számában ezeket ol- • 
vassuk: Petri Mór dr. nagyszabású történeti munkájából megjelent a IV. 
kötet, mely 858 lapon a Szilágyság területén létezett és létező helységek rész-
letes történetét fejezi be. E kötetnek feltűnő érdekessége Közép-Szolnok s 
Kraszna vármegyéknek a Hunyadiak korabeli térképe, melyet Petri régi okle-
velek alapján állított össze, s a melyhez részletes magyarázatot is nyújt. Abban 
a korban mutatja be Közép-Szolnok vármegyét, a mikor az egységes Szolnok 
vármegyéből állandóbb körvonalakkal bontakozik ki s a mikor Kraszna vár-
megye határvonalai is kiélesedni kezdenek. 

E g y e t é r t é s , 1902. szeptember 28-diki 260. szám. A harmadik és negyedik 
kötetről a többek között ezeket í r j a : «Óriási tanulmány és kutatás ered-
ményét foglalja magában ez a két kötet : felöleli a vármegye minden 
nevezetes eseményét, fejlődési, politikai és kulturális történetét a mai napig. 
Roppant adathalmaz gyűlik itt össze ebben a két hatalmas kötetben. S az 
előbbi két kötettel együtt fő támpontokat nyújt a történelemnek egyáltalában. 
Ezzel a négy kötettel dr. Petri Mór a legkiválóbb monographistáink közé emel-
kedett; Szilágy vármegye pedig azt az eredményt érte el, hogy történetét a 
mai korig hivatott író tolla által örökittette meg. Számtalan szebbnél szebb 
illusztráezió is bennfoglaltatik a két kötetben, a mely a nagyszabású mono-
graphia értékét csak növeli» stb. 

A kolozsvári E l l e n z é k 1902. deezember 24-diki 295. számában d.. Török 
István az első három köletröl ír bő ismerterést, melynek bevezetése következő : 

«Három vaskos kötetben nincs még befejezve Szilágy vármegye mono-
graphiája. Ez mutatja, hogy mekkora munkához fogott Petri Mór dr. Szilágy-
vármegye derék tanfelügyelője. Végig lapozgatni is sok. Kevesen olvassák 
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végig ; de sokan találnak benne köztörténeti, egyházi, politikai, közgazdasági, 
tanügyi, katonai, földrajzi, mondai, családi adatokat, társadalmi szokások, vise-
letek leírását. Szóval eredeti kútfőkből merített kutforrásmunka az egész. 
Ebben rejlik értéke; ebből fakad majd a méltánylás, midőn a későbbi kor írói 
e munkára is hivatkoznak, ha nemzetünk életének hű rajzát akarják a közön-
ség elé terjeszteni. 

Most csak azzal adózunk a szerzőnek, hogy elismerésünket fejezzük ki 
fáradhatatlan mukásságáért. Hány szemrontó, régi, kuszált írást kellett végig-
olvasni, leírni, közülök sokat félredobni, míg összeállíthatott egy-egy kötetet? 
Hányszor vetette föl a kérdést szerzőnk, hogy miért írja le ezt vagy azt, miért 
hagyja ki ezt vagy azt? Szerencsére nem vetett meg semmi adatot, a mi bár-
mily kis jelentőségű tudományos érdeket szolgált. Ezzel szemben az is ki-
emelni való, hogy nem tévelyedett el a köztörténet széles mezejére, megmaradt 
a kiszabott határok közt. 

Az olvasónak mégis az első kötet a legérdekesebb; mert ebben található 
legtöbb közérdekű vonás.» 

Az I. kötet legszebb fejezetének a Wesselényiek czíműt tartja, de több 
fejezettel foglalkozik közelebbről, a szerző fáradhatatlan munkásságára mutat-
ván mindenütt. 

A II. kötetről többek között ezeket í r ja : «Aranyos, Szilágycseh stb. vára 
külön-külön jelennek meg előttünk eredetüktől romba jutásukig, mostani álla-
potuk rajzáig, azokkal a viszontagságokkal, melyek századokon át érték. 
Szerzőnk itt sem kimélte a szót, a mihez hozzáférhetett, leírta a kedves mon-
dákkal együtt.» 

A III. kötetről pedig ezeket említi: »Akármily fáradtságos, sőt unalmas 
volt lejegyezni a községekre vonatkozó adatokat, a legrégibb megemlékezéstől 
napjainkig, mégis sok érdekes anyag gyűlt össze, akár a hadi terhekhez való 
hozzájárulás hosszú jegyzékét, akár a papok névsorát, a nép felekezeti meg-
osztását, számát, a községek helyrajzát, a házak számát, erdők, dűlök leírását, 
vagy például a bagosiak érdekes kiváltságait, templomaik, harangjaik, egyházi 
kincsek ismertetését, a határjárásokat s a falusi népmondákat olvassuk.» 

Bírálatát azzal végzi: «Szilágy vármegye büszke lehet rá, hogy ily érté-
kes munkával gazdagította történetirodalmunkat.» 

M a g y a r H í r l a p , 1902. szeptember 12-diki 250. szám. Az első három 
kötetről ezeket írja a többek között: < Petii Mór dr. nagyszabású történeti mun-
kájából eddigelé három kötet került ki a sajtó alól . . . Az első kötet az általá-
nos történetet nyújtja, a második a várakkal, a várak uraival s a vármegye 
székhelyével, Zilahhal foglalkozik, míg a harmadikban a helységek története 
kezdődik. A szerző, a mint a jegyzetek is mutatják, több száz levéltárt, eredeti 
forrásokat kutatott fel, s eddig ismeretlen oklevelek segítségével az országos 
történelemnek több kérdését új oldalról világítja meg. Sok figyelemre méltót 
találunk például a három Szolnok vármegye, továbbá Kraszna vármegye, a 
Szilágyság és Szilágy vármegye keletkezéséről, kiterjedéséről, határairól, a vár-
megyék haditörténetéről (a meszesi kapú, a goroszlói és zsibói csaták), köz-
jogi helyzetéről, a Wesselényi családról, az egyházakról (a Szilágy reformá-
cziója és Szegedi Kis István), műemlékekről (a meszesi monostor, Akos mo-
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nostora, a somlyó-ujlaki, kusalyi, zilahi, krasznai, tasnádi, hadadi, szilágy-som-
lyai, nagyfalusi és más egyházak), az írókról (Ilosvai Selymes Péter és Toldija, 
Kölcsey, Zilahi testvérek), népviseletről, népszokásokról, kereskedelemről (só-
kereskedés). De nemcsak szorosan tudományos, hanem magyar nemzeti szem-
pontból is becses fejezetek vannak a munkában (Adóügy, A vármegye lakos-
sága a honfoglalás óta. A török hódoltság' kora), melyek szomorú képét tük-
rözik számos helységben a magyarság pusztulásának s a nemzetiségek térfog-
lalásának. Különösen a harmadik kötetben, az egyes községek részletes törté-
netében lépten-nyomon találkozunk idevágó adatokkal. A második kötet többek 
között a Wesselényiek híres hadadi várának és zsibai kastélyának a részletes 
történetét is tartalmazza. E kötetnek családtörténeti része is fölkelti a figyelmet, 
amelyben többek között a Drágfiak, Gyulafiak és a kusalyi Jakcsiak érdekes 
múltját látjuk fölkutatva. Hazánknak ez a nagy vidéke eddigelé különben is 
még alig volt ismertetve, annál nagyobb hézagot pótol Petri munkája , aki 
rendszeres történetét írta meg a Szilágyságnak, a mult idők hadi s kereske-
delmi főútvonalának Százakra menő illusztráczió díszíti a köteteket» stb. 

M a g y a r N e m z e t , 1902. szeptember 24-diki 227. sz. «Szilágy vármegye 
monographiájából megjelent a II. és III. vaskos kötet is. A monographiát dr. Petri 
Mór írta és Szilágy vármegye közönsége adta ki. A második kötet igen becses 
helyrajzi és történeti anyagot tartalmaz, nevezetesen a megye várait, ezek bir-
tokosait s ezenkívül Zilah város történetét. Egymás után vonulnak föl e kötet-
ben Aranyos vára, Cseh vára, Hadad a Wesselényiek kastélyával; továbLá a 
kövesdi vár, Somlyó nagy történeti hátterével, azután Kraszna, Valkó, a tasnádi 
uradalom s egy sor régi kastély és udvarház, nevezetesen a görcsöni, zsibói. 
Külön részben vannak a régi úri családok: a Bánfiak, a Báthoriak, a Drágfiak, 
a Gyulafiak, a Kusalyi-, Jakcsi-családok és a Kemény-család. A kötet utolsó 
harmadát Zilah város történeti és jelenkori leírása foglalja el. A becses kötet 
nemcsak a benne földolgozott érdekes és fontos történeti adat-kincs által tűnik 
ki, de képei által is, a melyek közt számos egykorú okirat, levél, aláírás és 
történeti emlék hasonmása fordul elő» stb. «A III. kötet Szilágy vármegye köz-
ségeinek történetét tartalmazza, szintén igen gazdag adat-tömeg földolgozásá-
val. A monographia történetileg a legjobbak közé tartozik s becsületére szolgál 
írójának is, a hazafias vármegyének is.» 

A Magyar Nemzet 1904. évi aug. 24-diki 202. számában ezeket í r j a : «Petri 
Mór dr. kir. tanfelügyelő, Szilágy vármegye milleniumi monographiájának irója, 
most adta ki müve V. kötetét. A hatalmas monographia — megelőző kötetei-
ről a szakkritika a leghizelgőbben nyilatkozott — az V. kötetében az egyes 
városok, falvak, elpusztult helyek története után a családok, voltaképpen bir-
tokosok történetét írja meg. Rendkívüli szorgalommal gyűjtötte egybe a ma-
gyar történetben bármily . csekély szerepet játszó ember történetét és ábéczé 
rendben adja elő. Ebben a kötetben a K betűig ment, a VI. (utolsó) kötetben 
befejezi a megye múltjához méltó nagy alkotását. Petri Mór dr. e monumentá-
lis alkotása minden elösmerésre méltó. A munkát a megye közönsége adta ki » 

M a g y a r o r s z á g , 1902. szeptember 10-diki 215. sz. «Az újabban hatalmasan 
föllendülő monographia-irodalomban is előkelő, komoly helyet foglal el dr. Petri 
Mór hatalmas munkája, a melynek II. és III. kötete most hagyta el a sajtót. 



b í r á l a t o k , i s m e r t e t é s e k s z i l á g y v á r m e g y e m o n o g r a p h i á j á r ó l . 10 

Az első, általános rész után, most már az egyes, apróbb dolgok ^irgyalása 
következik. Rendkívüli utánjárás, szorgos gondosság s komoly kritika az, a mely 
ezt a hatalmas munkát jellemzi. A második kötetben a várak, várkastélyok 
leírását, a várurak családjainak történetét és Zilah városának ismertetését talál-
juk. A szer/.ő figyelme nem csupán a száraz adatokra terjed ki, hanem ismer-
teti a várakhoz fűződő regéket is. A harmadik kötet a legnagyobb munkát 
igénylő dolgok egyike stb. . . . ismerteti a megye minden egyes községét, meg-
írja minden egyes község rövid monographiáját. Akár az anyaggyűjtés nehéz 
munkáját, akár az óriási munka rendszerbe foglalását s rendszeres előadását 
tekintjük, csak a legőszintébb elismerés hangján emlékezhetünk meg a szer-
zőről.» 

M a g y a r s á g , 1901. szeptember 25-diki 221. és 1902. deczember 11-diki 
290. számok. Az első három kötetről közöl ismertetést, az utóbbi szám tárcza-
czikke a többek között ezeket említi: «Petri Mór a tudós fejével s a poéta 
tollával írta meg szülőföldének tartalmas történetét» . . . «tudományos és szép 
olvasmány is.» 

M a g y a r Szó, 1901. évi október 11-diki 240. szám. «Szilágy vármegye 
monographiájának, a melyet a vármegye törvényhatósági bizottságának meg-
bízásából dr. Petri Mór, a jeles író írt, megjelent az I. kötete. Az ötvenegy 
ívre terjedő tartalmas kötetben, a metyet 114 kép és 2 képmelléklet díszít, 
bennfoglaltatik Szilágymegye története a honfoglalástól kezdve napjainkig, a 
megye szervezetének, gazdaságának, iparának, kereskedelmének, műemlékei-
nek, vallástörténetének, iskolaügyének ismertetésével, író- és művész-fiainak 
történetével együtt. A művet Szilágy vármegye közönsége adja ki. Nagy elis-
merés illeti Petri Mórt e műért, mely sok évi nagy és alapos munka gyümölcse. 
E munkával Petri Mór űj történetíróink legjobbjainak sorába emelkedett. 
A munka különös dicséretére említjük, hogy bár egy megye történetét adja, 
az egész ország képe tárúl elénk, s ezenkívül sok országos érdekű dologra 
vet új fényt. Örömmel üdvözöljük Petri Mórt nagyszabású műve megjelenése 
alkalmával.» 

Pes t i H í r l a p , 1903. október 7-diki s 1904. aug. 20-diki számában kiemeli, 
hogy a munka nagy gonddal és lelkiismeretességgel készült. 

Pes t i Nap ló , 1902. november 3-diki 302. szám. «Az eddig megjelent 
kötetekből már látjuk, hogy dr. Petri Mór munkája egyike a legkitűnőbb és 
a legalaposabb tudással megírt monographiáknak. A tudós szerző fáradhatat-
lan volt kutatásaiban és megbecsülhetetlen értékű űj adatokkal gazdagította a 
magyar történetírást.» 

A Sz i lágy 1902. február 9-diki 6. és február 23-diki 8. és a S/.ilágy-
Sotnlyó, 1901. október 31-diki 44. számaiban vezérczikkekben foglalkozik a 
monographiával. 

A Sz i l ágy Jeltelen sirok czímen írja a többek között: «Feltámadnak a 
porladó hősök, ismerjük a helyeket, a községeket, a mezőket, erdőket — mult-
jokban; fölcsendülnek a nevek, melyek oda vannak kötve századok óta a 
dombhoz, a hol kastélyok porladnak büszke gazdáikkal, várak omladoznak, 
hogy ne legyen jel sem a hajdani véres temetők fölött. E kötetekben feltámad-
nak a daliás ösök» stb. «A hol eddig érdektelenül surrantunk el, mert isme-
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retlen volt előttünk a környezet múltja, története, a hol gondolatok nem ébred-
tek a lelkünkben, mert a néma föld nem beszélt: most megtermékenyült szel-
lemünk, keres, kutat, tanakodik és mélázva öleli át lelkünk a helyet, a hova a 
meghamisíthatatlan történet a nagy eseményeket rajzolja . . . és lehetetlen is, 
hogy a mi regényes vármegyénk e munkától meg ne termékenyüljön ismét 
erős nemzeti szellemmel, aspirácziókkal, küzdelmekkel, lüktető magyar szel-
lemmel, felfrissült energiával és büszke bizalommal, a magyar faj kiváló hiva-
tásának, predestinált lenyes jövendőjének hitével.» 

A Szilágy-Somlyó 1901 október 31-iki 44. számának vezérczikkéből: 
Megbízatásától «kezdve az érdemes iró mind a mai napig folytonosan 

teljes odaadással működött a nagy munkának létrehozásán. Ha elgondoljuk 
a/.t, hogy e mellett, mint vármegyénk királyi tanfelügyelője is a legpéldásabb 
szorgalommal töltötte be hivatalát; aránylag rövid idei tanfelügyelői működése 
alatt vármegyénkben egyre-másra szervezte az új állami iskolákat; erélyes kéz-
zel, mintaszerű rendet teremtett vármegyénk népnevelésügyében ; valóban bá-
mulattal kell adóznunk dr. Pelri Mórnak, a ki igazán sisvphusi munkát vég-
zett» stb. 

«Hisz egész kötetet tenne ki csak azon forrásmunkáknak puszta felem-
lítése, a melyekre könyvének megírásánál támaszkodott» stb. 

«Mi tisztelettel haj t juk meg előtte azt a lobogót, a melyre sok évekkel 
ezelőtt felesküdött, hogy elvállalt nehéz kötelességének megfelel s vármegyénk 
monográfiáját megírja. A toll, a melylyel e munkájá t megirta, a magyar törté-
netírás értékes eszközének bizonyűlt. Szerzőjének nagyrahivatottságáról tett 
bizonyságot. Ilyen munkát értékelni nem lehet. Ilyen munkára csak az vállal-
kozhatik, a l>i apostoli erőt, törhetetlen lelkesedést érez magában.» stb. 

A Szilágy-Somlyó 1902. február 20-diki 8. számában azt az üdvözlő iratot 
is közli, melyet a Budapesten fennálló Szilágymegyei Kör, a szilágysági egye-
temi hallgatók egyesülete, 1901. évi november havában tartott üléséből — ma-
gyar motívumokkal művésziesen díszített karton-lapon nyújtott át az első 
kötet megjelenése alkalmából a szerzőnek. 

A Szilágy-Somlyó 1904. szeptember 1-sei 35. számában ezeket i r ja : 
A családok törtenete. Peti i Mór dr. nagyszabású munkájából Szilágy vármegye 

monográfiájából a napokban jelent meg az V. kötet. Ezt és az utolsó VI. kötetet 
a vármegye családjai történelmének szentelte az iró. Helyet szorított benne min-
denkinek, minden családnak, minden névnek, a kik csak érdemelnek egy por-
szemnyi emléket a vármegyétől A névtelen munkások emlékét örökíti meg ez a 
kötet, azokét, a kik csak pár kövei járultak hozzá az ősi Kraszna és Középszol-
nok vármegyék kiépítéséhez. Birtokosok, hivatalnokok, hazafiak, a kik kardot 
kötöttek a hazáért és szabadságért, lelkészek, a kik buzgón hirdették az Isten igé-
jét, minden rendű és rangú polgárok, a kik becsülettel szolgálták a vármegye 
földjét, nyomtatott sorokban találnak maguknak emléket. Adólajstromokból, pe-
csétes nemesi levelekből, sárgult foliánsok, templomi edények, régi harangok fel-
kutatásáról szedi össze az író fáradsággal tengernyi sok adatát s annak az ötvenöt 
ívnyi vaskos kötetnek minden betűje az ö érdemeit hirdeti. A kötettel jövő-
számunkban bővebben foglalkozunk. 

A S z i l á g y s á g i H i r l a p 1903. évi 1., 2., 3., 4., 5., 10., 15. és 26. számaiban 
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az első kötetet ismertette tüzetesen. A nagy terjedelmű ismertetésnek bevezeté-
séből való ez a rész : 

«. . . A monográfiák közt feltűnők a Petri Mór dr. nagy szorgalommal, a 
történettudós megvesztegetlietetlen kritikai érzékével és szép magyar nyelven 
megirott hatalmas kötetei Szinte bámulatba ejti az embert az a nagy szorga-
lom, történettudói mély megfigyelés, mely Ível e szörnyű anyagot rendezte, 
feldolgozta és a mi fődolog : élvezhetővé tette. Mert ne feledjük, hogy a nagy 
történeti munkáknak csaknem kivétel nélkül megvan az a nagy hibájuk is, 
hogy a nagy közönségre elvesztik nemesítő hatásukat éppen azon oknál fogva, 
hogy az anyag nincs művészi érzékkel rendezve s népszerűen földolgozva. 
A nagy anyag megvan a Petri munkájában s nem mondjuk, hogy néhol nem 
nehezítette meg a történetíró munkáját , nem ártott valamit a művészi előadás-
nak, de azon helyeken oly történeti adathalmazzal kellett az írónak megbir-
kóznia, hogy az teljesen kizárta a szépíró beavatkozását s tisztán az okmányo-
kat kutató, rendező történész érvényesülhetett. De ezen részletek nem tesznek 
oly hatást az olvasóra, mintha azoknak elhagyását szerette volna az írótól ; 
inkább azon meggyőződést érlelik meg lelkében, gondolkozó agj'ában, hogy 
azokra ott, azon helyeken való közlése szükséges volt, hogy a vármegye tör-
tenete teljes egészet képezzen és a történeti oknyomozást megkönnyítette s a 
müvet a forrás-munka magas értékére emelte. Altalánosságban az egész nagy-
terjedelmű monographia egy kiváló szép prózai munka kedélynemesítő hatá-
sát gyakorolja ránk, néhol a lelket is megrázó drámai részletekkel. Hisz annyi 
viharzás tombolt át a Szilágyság fölött, annyi vér áztatta és szentelte meg min-
den hantját, hogy a történetíró lépten-nyomon nagy nemzeti emlékek, hagyo-
mányok fölött jár, azokon legeltetheti szemlélődő lelkét. Nem csoda tehát, ha 
a Petri testes köteteit nagy élvezettel forgatja a tudós, az iró, a művelt olvasó 
közönség s mindenki, a ki a szépért lelkesül. 

De lássuk a monographia megjelent köteteit rendre, hogy olvasóink leg-
alább nagyjában tájékozódva legyenek tartalmával, beosztásával s fogalmat sze-
rezzenek azon nagy anyagról, mely fölött a szorgalmas kutató rendelkezett. 

Az I. kötet, melyhez Szilágy vármegye színes czímerlapja van csatolva, 
815 nagy foliánslapra terjed. A tudós szerző műve előszavában elmondja a 
monográfia megírásának érdekes történetét. Ebből megtudjuk, hogy milyen sokáig 
vajúdott a vármegyének a századokat felölelő és jövendő századoknak szóló vál-
lalata. Hány ember munkakedvét ébresztette föl s mindenik lemondott arról a 
dicsőségről, mely azután Petri Mórnak adta a hősöket, a bátrakat s önfeláldozó 
bajnokokat megillető koszorút. Szilágy vármegye közönsége Tolna vármegye 
átirata alapján foglalkozott e kérdéssel.» stb. 

«. . . így kezdődik az előszó bevezető része s azután elmondja, hogy kik 
vállalkoztak a munka megírására: Szikszailó\, a ki az én emlékezetem és tudá-
som szerint, már a hetvenes évek előtt foglalkozott e gondolattal, Petri Mórig, 
a kit azután a vármegye megbízott e munka megírásával, — nagyon sok érték-
telen és megbízhatatlan adatot adván át rendelkezésére. Egészen új felfogással, 
if jú lelkesedéssel kellett e munkához hozzáfogni s nagy fáradsággal — éveken 
át virrasztva — összehordani azt a megbízható, vagy annak tekinthető nagy 
anyagot, melyből ime már megépült a monumentális művészi munka. Elisme-
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rés illeti az áldozatkész vármegyét s Petrii, a ki ifjúságának legszebb időszakát 
áldozta c munkának.» (1. szám.) 

Az egyes fejezetek ismertetése közben ezeket mondja a bíráló: 
«Szilágy vármegye történetének csodálatos érdekessége nem veszít sem-

mit ránk való hatásában, ha annak csaknem minden fejezetét a legapróbb rész-
letekig áttanulmányozzuk: sőt annál hatalmasabb a hatás, melyet így ránk 
gyakorol. Olyan formán vagyunk a Petii munkájával, mint egy hatalmas mé-
retű szobor-csoportozattal. Nagy egészében is remek benyomást tesz ránk, de 
inkább arányainak szertelenségével; imponál a külső megnyilatkozásban; de 
teljesen meghódít, ha a legapróbb részletekbe merülve intim szépségeit is fel-
fedezzük. És a Petii nagy arányú munkájának hány meg hány rejtett szépsége 
van, melyet csak az fedezhet fel, a ki nem retten vissza az anyag nagyságától, 
de egész lélekkel belemerül azoknak a szépségeknek a kutatásába.» (10. szám.V 

Az első kötet ismertetése ezzel végződik : 
«Mindenki tanulmányozza ezt a híven és szépen megírt kötetet, mely 

nemcsak a vármegyének, hanem a magyar nemzetnek is története.» (26. szám.) 
I)r. B e ö t h y / s o l l ismert irodalomtörténeti tankönyvében szintén meg-

emlékezik a monographiáról, mint a mely az ilynemű értékesebb munkák 
közé tartozik. 

Dr . A c s á d y I g n á c z A magyar birodalom története czímű két kötetes 
munkájának kútfői között említi az addig megjelent I—IV. kötetet. 

Történet tudósok , monographusok elismerő soraikkal úgy a vármegyét, 
mint a szerzőt megtisztelni kegyeskedtek. 

Dr. Gróí Kuun Géza a szerzőhöz, az I. kötet megjelenése alkalmából 
Maros-Németiből 1901. szeptember 25-dikén ezeket í r ja : «Ez az I. kötet minden 
tekintetben kiváló munka úgy a gazdag anyag, mint a kiváló feldolgozás, a 
helyes felosztás, arányok, kritika, szép kiállításra nézve. Egy ily nagy munka 
ily kitűnően sikerült első kötetének megjelenése nemcsak örömünnep a szer-
zőnek s megbízóinak, illetőleg Szilágy vármegyének, hanem mindenkinek, ki 
hazánk múltja iránt komolyan s igazán érdeklődik.» 

A II. és III. kötetről 1902. szeptember 20-dikán pedig ezeket: «I zekben 
is ugyanazon bősége a kritikával feldolgozott adatoknak tanúskodik a gondos 
kutató s kritikai feldolgozó jeles munkájáról, ugyanaz a szeretet a tárgy iránt, 
ugyanazon minden részletre kiterjedő gondosság, ugyanaz a világos előadás 
látszik meg, mint az első kötetben. Szívemből gratulálok a tudós szerzőnek az 
újabb két kötet megjelenése alkalmából.» 

Dr. Thaly Ká lmán 1901. október 7-dikén és 1902 szeptember 29-dikén 
kelt s a vármegye alispánjához intézett leveleiben a monographiáról azt jegyzi 
meg, hogy ezen «valóban nagy szorgalommal és történelmi érzékkel össze-
állított monographia igazán nagybecsű.» 

Dr. Marczali Henrik 1901. október 14-dikén azt írja a vármegye alis-
pánjához az I. kötetről: «Elolvastam azon érdeklődéssel, melylyel az igazgatása 
alatt álló nevezetes hatóságnak története iránt méltán viseltetik mindenki, ki 
hazánk történetével behatóan és részletesen foglalkozik. Nem tehetem, hogy 
szerencsét ne kívánjak a megyének e szép munkához» stb. 

Dl*. Márki Sándor , kolozsvári egyetemi tanár 1901. szeptember 19-én 
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ezeket irja a vármegye alispánjához : «Ösmerem a nehézségeket, mikkel ilyen 
nagy munka megírása j á r ; mert hiszen Arad vármegye és Arad város meg-
bízásából 90 íven én is írtam hasonló monographiát. Annál nagyobb örömmel 
tölt el, hogy a tekintetes törvényhatósági bizottság nem riadt vissza semmiféle 
nehézségtől és áldozattól s tanulságos és megható részletekben is gazdag 
múltját a legszebb fejlődésre jogosító jelenét oly kiváló íróval rajzoltatta meg, 
a milyennek dr. Petri Mór tanár barátomat már korábban is ismertem s a 
milyennek most az egész tudományos világ el fogja ismerni. Adja isten, hogy 
a tekintetes vármegye és a jeles író ezt a nagy művet a törvényhatóság s a 
haza dicsőségére s a magyar tudomány gyarapítására teljes sikerrel folytathassa 
és fejezhesse be. — 1902. szept. 9-dikén a II. és III. kötet megjelenése alkal-
mából így í r : «Igazi kincses házat njút meg előttünk ez a könyv, mely író-
jának és a tek. vármegyének mindenkor dicsősége, a kutató historikusnak 
pedig kiapadhatatlan forrása lesz.» 

Márki a szerzőhöz 1903. október 26-án a IV. kötet megjelenése alkalmá-
ból ezeket írja : «A monographia arányai valóban szinte óriásiak ; a feldolgozott 
anyag már tömegénél fogva is megbecsülhetetlen. Mily előny, hogy az írás 
művészetét is ér ted! Adjon Isten erőt, egészséget, kitartást nagy műved méltó 
befejezésére» stb. 

D r . K a r á c s o n y i J á n o s , budapesti egyetemi tanár, Békés vármegye 
monographusa, Bihar-Püspökiből 1902. szeptember 11-én ezeket írja a vármegye 
al ispánjához: « . . . Mindjárt az első gyors átnézéskor látom, hogy a szerző 
fáradhatatlan szorgalma e kötetbe számos ol}T becses történeti adatot hozott 
össze, melyek a történetbúvárok előtt is ismeretlenek maradtak. E köteteket 
tehát nemcsak Szilágy megye lakosai forgathatják élvezettel, hanem a hazánk 
múltját kutató tudósok is haszonnal olvashatják.') 


