
TOMPA MIHÁLY NEMZETSÉGE. 

Tompa Mihály költőnk nemzetségére vonatkozólag irodalom
történetünk eddig még bizonyosat nem tudott. Szász Károly 
»Tompa Mihály életrajza« ez. alapvető dolgozatában (Tompa 
Mihály Összes költeményei, Budapest, Ráth, 1870) családi hagyo
mányok alapján a Tompa-nemzetséget erdélyi, közelebbről székely 
eredetűnek mondja s ezzel kapcsolatban azt a véleményét fejezi 
ki, hogy talán a Háromszéken ma is virágzó klsborosnyói Tom
pákkal rokon. E származtatást Szász Károly tekintélye alapján a 
költő minden életrajzírója felemlíti. 

Tompa Mihály életrajzi adatainak gyűjtésével foglalkozván, 
Borsod vármegye miskolczi levéltárában, a budapesti Országos 
levéltárban, az igriczii, rimaszombati és miskolczi ev. ref. egyházak 
anyakönyveiben az illető levéltáros és lelkész urak szíves támo
gatásával személyesen eszközölt szerény kutatásaim alapján sikerült 
a Tompa-nemzetség nemességét és leszármazását tisztáznom s a 
székelyföldi Tompákkal való azonosságát megdöntenem. Kutatásaim 
eredményét a teljesség kedvéért a költő szüleire és családjára vonat
kozó részben ismert adatokkal kiegészítve, az alábbiakban közlöm. 

A Borsodvármegye levéltárában őrzött s 1756 márcz. 10-én 
kelt hiteles nemességi tanúvallomási jegyzőkönyvek szerint a szóban 
forgó Tompa-nemzetség ama Tompha1 Jánostól eredt, kinek 
I. Lipót király Bécsből 1665 ápr. 25-én nemességet adott. A nemes
levelet voltaképen Tóth György szerezte s az ő érdemén nyertek 
nemességet fia István, testvérei István, András, Miklós, azután 
Tompha János, István és János fia Mihály. A költő ősei tehát 
másodszerzők s a főszerzővel rokoni összeköttetésben lehettek. 

Az eredeti czímerlevél elveszett vagy lappang, de másolata 
megvan a budapesti Országos levéltárban.2 E szerint a nemzetség 

1 A családnév régies írással Tompha. így van a czímerlevélben, a per
iratokban, sőt a költő sárospataki iskolai bizonyítványaiban is. 

2 Helytartótanácsi osztály. Nobiles Posonienses. A másolat felzetén e 
felírás olvasható : »Paria armalium Joannis Tóth ex Kajál«. Tehát a Tóth-
család egyik leszármazottja a pozsonymegyei Kajál községbe került s ennek 
czímerlevél-másolata jutott az Országos levéltárba, még pedig a pozsonyi 
nemesekre vonatkozó iratok közé. Az orsz. levéltárban található még néhány 
irat Tompha Farkas és Tompa István és János nemességi pőréiből. 
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nemesi czímere: kék pajzs, benne zöld mezőből egyenesen álló 
rőt oroszlán, mely első bal lábát ragadozásra nyújtja, jobbjában 
pedig kardot tart, melyre egy török fő van tűzve. A rostélyos 
sisak felett korona, belőle félig kiemelkedő oroszlán. Takarói: sárga
kék és fehér-veres. 

A czímerlevél szószerinti szövege a következő: Nos Leopol-
dus Dei gratia etc, etc. Memoriae commendamus tenoré praesen-
tium significantes, quibus expedit, universis, quod nos cum ad 
nonnullorum fidelium nostrorum humillimam supplicationem nostrae 
propterea factam maiestati, turn vero attentis et consideratis 
fidelitate et fidelium servitiorum meritis fidelis nostri Georgii Tóth, 
quae ipse sacrae primum regni nostri Hungáriáé coronae et deinde 
maiestati nostrae pro locorum et temporum varietate fideliter 
exhibuit et impendit ac sese imposterum quoque exhibere et 
impendere velle pollicetur. Cum igitur ob id, turn vero ex gratia 
et munificentia nostra regia, qua quosque de nobis et republica 
Christiana bene meritos virtutisqne colendae studiosos antecessorum 
nostrorum divorum quondam Hungáriáé regum exemplo . . . sequi 
eisque certa virtutum suarum monumenta, quae ad maiora quoque 
praestanda eos incitare possent, decernere comperimus: Eundem 
itaque ; Georgium Tóth ac per eum Stephanum filium, item Ste
phanum, Andreám et Nicolaum fratres ipsius, nee non Joannem et 
Stephanum Tompha filiumque Joannis Michaelem e statu ignobili 
eximendos, in numerum verorum ac etiam indubitatorum antelati 
regni nostri Hungáriáé et Partium eidem subiectarum nobilium 
duximus cooptandos, annumerandos et adscribendos. Annuentes et 
ex certa nostra scientia animoque deliberato concedentes ut ipsi 
a modo imposterum futuris et perpetuis semper temporibus omni
bus illis gratiis, honoribus, indultis, privilegiis, libertatibus, iuribus. 
praerogativis et immunitatibus, quibus caeteri veri antiqui et indu-
bitati praefati regni nostri Hungáriáé et Partium eidem annexarum 
nobiles hactenus quomodolibet de iure vei consuetudine usi sunt 
et gavisi,, utunturque et gaudent, uti, frui et gaudere possint ac 
valeant; heredes et posteritates ipsorum utriusque sexus universis 
valeant atque possint In cuius quidem nostrae erga ipsos exhi-
bitae gratiae et clementiae ac liberalitatis testimonium veraeque et 
indubitatae nobilitatis signum . . . arma seu nobilitatis insignia: 
scutum videlicet militare erectum caelestini coloris fundum illius 
viridi campo occupante ex qua integer fulvus leo erecte stare 
anteriorum pedum sinistro ad rapiendum protenso, dextro antem 
evaginatam frameam Turcico irifixam capiti sursum tenere cernitur; 
scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sic apertam 
regio diademate alium leonem mediotenus eminentem . . . ferente 
ornatam alioquin inferiori per omnia similem. A summitate vero 
sive cono galeae laciniis seu. lemniscis time flavis et caeruleis 
illinc autem candidis et rubris in scuti extremitates se se diffun-
dentibus Scutumque ipsum decenter exornaritibus, quemadmodum 
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haec omnia in principio seu capite praesentium litterarum nostra-
.rum píctoris edocta manu seu artificio propriis suis 
coloribus depicta et ob oculos intuentium posita esse conspiciuntur: 
Eidem Georgio Tóth ac per eum supranotatis personis ipsarumque 
heredibus et posteritatibus utriusque sexus universis gratiose danda 
duximus et conferenda. Decsrnentes et ex certa nostra scientia 
animoque deliberato concendentes ut ipsi a modo imposterum 
futuris et perpetuis semper temporibus eadem arma seu nobilitatis 
insignia more aliorum verorum atque indubitatorum memorati 
regni nostri Hungáriáé et Partium eidem annexarum nobilium sub 
iisdem iuribus praerogativis, indultis, libertatibus et immunitatibus, 
quibus ipsi vei natura vei antiqua consuetudine usi sunt et gavisi 
utunturque et gaudent ubique in praeliis, certaminibus, pugnis 
hastiludiis, torneamentis, duellis, monomachiis aliisque omnibus et 
singulis ac quibusvis exercitiis militaribus et nobilitaribus, nec non 
sigülis, velis, cortinis, aulaeis, annulis, vexillis, clipeis, tentoriis, 
domibus et sepulchris generaüter verő in quarumlibet rerum et 
expeditionum generibus sub merae vetustae ac sincerae nobilitatis 
titulo, quo eos, ab omnibus cuiuscunque status, dignitatis, condi
tions et praeeminentiae homines existant, insignitos et ornatos 
dici, nominari, haberi et reputari volumus et mandamus, ferre, 
gestare, illisque in aevum uti, frui et gaudere possint ac valeant; 
heredes et posteritates ipsorum utriusque sexus universi valeant 
.atque possint. Immo nobilitamus, damus et conferimus praesentes 
litteras nostras secreto sigillo nostro, quo ut rex Hungáriáé uti-
mur, impendenti communitas: eidem Georgio Tóth ac per ipsum 
supranotatis personis ipsarumque heredibus et posteritatibus 
utriusque sexus universis iam natis et imposterum nascituris gra
tiose dandas duximus et concedendas. 

Datum per manus fidelis nostri nobis sincere dilecti reveren-
dissimi in Christo patris domini Georgii Szelepcsényi Colocensis et 
Baciensis ecclesiarum canonice unitarum Archiepiscopi, Episcopatus 

. Nittriensis administratoris locorumque ac comitatuum eorundem 
supremi ac perpetui comitis, consiliarii nostri intimi Hun
gáriáé aulae nostrae cancellarii, in civitate nostra Vienna Austriae 
die vigesima quinta mensis Április anno domini 1665, regnorum 
nostrorum Romani septimo, Hungáriáé et reliquorum nonö, Bohe-
miae vero anno octavo. (A kanczellária főpapi és főúri tanácso-

.sainak névaláírásai.) ; 
A Tompa-nemzetség tagjaira s változó lakóhelyeire a már 

idézett, 1756 márcz. 10-én kelt tanúvallomási jegyzőkönyvek 
derítenek adatokat, melyek a Borsodmegye által 1750 körül 
Tompha István és Mihály mezőcsáthi lakos testvérek ellen indított 
s kedvezően eldőlt nemességi vizsgálat irataihoz tartoznak. Ezek 
szerint a nemzetség Tompha Jánostól eredt, kinek két fia volt: a 
nemeslevélben szereplő Mihály s az utána született János. A nemes
ségszerző Tompha János, a ki bizonyára eddig is a közép Tisza 
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mentén lakott, Borsodmegyében Tisza-Kesziben telepedett meg s 
nemeslevelét Borsodmegye 1668 ápr. 11-én Ónodban hirdettette ki. 
Fiai közöl Mihály Tisza-Tarjánba, János pedig Tisza-Roffra köl
tözött. A két testvérrel a nemzetség borsodi és hevesi ágra szakadt, 
János fiai (János, Mihály, György) Tisza-Roffról Tisza-Szentimrére 
költöztek. Sőt János fia Farkas Békésmegyébe szakadt, hol föld
birtokos, szolgabíró, több vármegye táblabírája, szóval előkelő és-
gazdag ember lett. 

A költő ága, a borsodi ág a nemeslevélben említett Mihály-
tól származik, ki Tisza-Tarjánban telepedett meg. Két fia volt: 
Mihály és János. E János Mezőcsáthról nemes Barta Erzsébetet 
vette nőül, kitől három fia született: János, István és Mihály.. 
De mielőtt gyermekeit felnevelhette volna, szerencsétlenül járt, még 
fiatal korában 1736 körül Tarján alatt a Tiszába fúlt. Özveg3^e 
kis fiaival együtt visszaköltözött szülőföldjére Mezőcsáthra, hol 
másodszor is férjhez ment. A három fiú közöl János 1749-ben 22 éves 
korában Csáthon meghalt, István és Mihály, kik ellen Borsodvár
megye 1750 körül nemességvizsgálatot indított, Csáthon egyszerre 
nősültek: István 1756 decz. 2-án nőül vette ns. Fazekas János 
tehetős csáthi lakos leányát Borbálát, Mihály pedig másnap decz.. 
3-án ns. Murányi Tóth István leányát Katalint. E Mihály állan
dóan Csáthon maradt, István nejével és két gyermekével 1761—65. 
között, bizonyára földszerzés következtében a szomszédos Igriczi 
községbe költözött. Második fia István 1761 ápr. 15-én még 
Mezőcsáthon született, a harmadik András, 1765 decz. 5-én már 
Igricziben. 

E Csáthról Igriczibe szakadt Tompa István volt a költő
szépapja. Kilencz gyermeke közöl István, György és Mihály értek 
nagy kort s alapítottak családot. György volt a költő nagyapja. 
E Tompa György (szül. 1769 szept. 3-án) nagyon szerény 
vagyont örökölt: kis alacsony házat, mely azóta régen össze
omlott, néhány hold földet s a gazdag, büszke, harmincz-negyven-
holdas igriczii nemesek között csak a »gyalog«-ok lenézett osztá
lyához tartozott, kik ló, kocsi hiányában gyalog voltak kénytele
nek járni. Különben a nemzetség Igricziben állandóan a szegények 
közé tartozott s sem a községi, sem az egyházi életben nem sze
repelt. Tompa György 1789 febr. 23-án vette nőül Tóth István 
igriczii lakos leányát Katalint (szül. 1770 jún. 30.), kivel 51 évig 
élt s a kitől egy leánya és öt fia született: Zsuzsanna, ki har
madféléves korában meghalt, Mihály, a költő apja, István, György 
és János ikrek, András. Valamennyit Gellén Gábor igriczii ref. 
lelkész és neje tartották keresztvízre. A fiúk közöl György 14 éves 
korában elhalt, Mihály, mint vándorló csizmadialegény Rimaszom
batba került, István és András az apa mellett földmívelők marad
tak, János, mivel születésén kívül egyéb adata nincs az igriczii 
anyakönyvbe vezetve, bizonyosan mint iparos vagy szolga ismeretlen 
helyre költözött. 
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A költő szüleire vonatkozó adatok részben ismeretesek. 
Tompa Mihály, a költő atyja 1794 szept. 27-én született Igriczi-
ben, csizma diamesterséget tanult s vándorlásai közben Rimaszom
batba került, hol 1817 júl. 19-én nőül vette Bárdos Zsuzsannát 
Bárdos János rimaszombati csizmadiamester és neje Jakab Erzsé
bet leányát (szül. 1788 decz. 1.). Érdekes, hogy a Bárdos-család 
szintén beköltözött volt s azóta a városból régen elhúzódott. A fiatal 
házaspár nagy szegénységéről a Tompa Mihály (előbb Málé-, majd 
Szentkirályi-utcza 26. számú ház) rendkívül kicsiny, egy ablakos,, 
mestergerendás udvari szobája beszél, melyben a költő 1817 szept. 
28-án, édes testvére József pedig 1822 márcz. 25-én született. 
Mindkettőjüket Kozmái Sándor és neje Foktövi Zsuzsanna tar
tották keresztvízre s Mihályt Ardai Janka József ref. lelkész 
keresztelte. Különös, hogy az anya halálozási adata a rimaszom
bati különben pontosan és tisztán vezetett anyakönyvbe nincs 
bejegyezve; lehetséges, hogy a család még az anya halála előtt 
(1822—25 között) elköltözött a városból. 

Az édesanya korai halála után a 4—5 éves Mihály Igriczibe 
nagyszüleihez került, hol a háznál három nagybátyja tartózko
dott : István, János, András. Atyja Miskolczra költözött, hol másod
szor nősült. 1825 jún. 7-én elvette Bóka Juliannát, néhai Bóka 
András és László Klára árva leányát (szül. 1803 decz. 8.) Meg
halt 1859 jul. 1-én 65 éves korában. A szőlőben cseresznyét 
szedett, a fán szél érte s holtan lefordult. Felesége 1867 jan. 15-én 
halt meg tüdősorvadásban. 

A költőnek két fiú- és két leánytestvére volt. Édes testvére 
József, csinos, zömök, pirospozsgás henteslegény volt s 26 éves 
korában halt meg 1848 decz. 24-én Miskolczon agyvelőgyuladás-
ban. Mostoha testvérei Juliánná, Ferencz és Borbála voltak. Mig a 
két leány kis korában elhalt, Ferencz ügyes, értelmes, de vézna,, 
meggörbült, púpos teremtés 22 évet élt s a miskolczi porczellán-
gyárban az edén3'ekre díszítményeket festett. Utóbb sülybe esett 
s mindkét lábára elnyomorodott. Szorgalma a betegágyban sem 
hagyta el, a környék edényeit, czímtábláit ő festegette ki. Meghalt 
1858 jul. 28-án. Az egész család az avasi temető egy sírjában 
nyugszik. 

A költő családi életének adatai szintén ismeretesek. Tompa 
Mihály utóbbi nejével Zsoldos Emiliával 1847 decz. 16-án Fügén 
Szakái Lajosné Lévay Etelka úrnő névestélyén ismerkedett meg. 
A kedves, gyöngéd és vidám teremtés lelkére mély benyomást tett. 
Ámde a költő ekkor aranyérben állandóan betegeskedett s borús 
kedélyével az életről is lemondott. Testi-lelki egyensúlyát a graefen-
bergi fürdőben nyerte vissza (1848 május—jul.). Ekkor ismét 
kereste az alkalmat, hogy a leánynyal, kiben lelke gyöngéd mását 
látta, közelebbről megismerkedjék. 1848 őszén Szabó István runyai 
ref. lelkész egy értekezletre hívta, melyet a runyai és környékbeli 
úri családok a haza sorsának megbeszélése végett tartottak. 
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Tompa az összejövetelre elment s ez alkalommal Zsoldos Emiliát 
is felkereste. E látogatás sorsát megpecsételte. Félév múlva elnyer
vén a bejeinél jövedelmezőbb keleméri papságot, beköszöntője után 
egy héttel 1849 május 1-én Zsoldos Emiliát Runyában oltár 
•elé vezette. 

Zsoldos Emilia előkelő, ősrégi gömöri birtokos családból 
származott. A runyai Soldos, a hanvai Darvas, Sándor és a hanvai 
•és gömörszkhárosi Hanvay családokkal együtt Sigismundus Hunt
tói származtatta magát s 'a Hanvay Zoltán által összeállított nagy 
nemzetségtábla a rimaszombati Gömörmegyei múzeumban látható. 
Atyja R. Soldos Benjamin (1799 szept. 1.—1860 szept. 24.), anyja 
lisznyai Damó Johanna Losonczról (1799—1862 márcz. 12). 
Három testvére volt: Amália (utóbb Borbély Lévay Miklósné), 
Eleonóra (utóbb Lossonczy Bertalanné), József (ikertestvére, szület
tek 1831 ápr. 1.) 

A költő házasságából két gyermek származott: Kálmán, szül. 
1850 márcz. 10., azonban pár hét múlva 1850 máj. 18-án meg
halt Kelemérben. Géza szül. 1853 jan. 13-án, meghalt vörhenyben 
1857 okt. 23-án Hanván. 

Tompa, mint ismeretes, szívtúltengésben szenvedett, melynek 
fokozott tünetei 1865 őszén jelentkeztek s a mely hosszú és kinos 
szenvedés után 1868 július 30-án kivégezte. Neje férjét túlélte. 
Külső foglalkozásból tüdőlobot kapott s 1880 nov. 29-én Putno-
kon meghalt. 

A költő családi ága tehát kihalt. Az Igricziben jelenleg 
virágzó Tompa-családok részben az öreg Tompa György bátyjá
nak Istvánnak, fiának Andrásnak, részben pedig a Csáthról és 
Gelejről beköltözött Tompák utódai. Az igriczii ref. egyház jegyző
könyve szerint az 1793. évben egész bért fizető gazdák gyanánt 
találtattak: geleji Tompa István, csati Tompa István és Tompa 
György. E geleji Tompa István 1750 körül született s 1781—3 
között költözött Igriczibe. Neje Kása Erzsébet, majd ennek 1795 
márcz. 30-án 36 éves korában történt halála után Kádár Sára 
Palkonyáról. Gyermekei: András (1783—1791), Sára (1785), Erzsé
bet (1791—99), Judit (1794—96),. József (1796), Zsuzsanna 
(1799—1805). Meghalt 1800 körül, halálozási adata az igriczii 
anyakönyvből hiányzik. 

Egy 1813. évi nemesi összeírásban Igricziből a következő 
Tompák szerepelnek: Tompa István 32 éves, Tompa István 53 
éves, ennek fia József 29 éves, Tompa György 44 éves, ennek fiai 
Mihály 18 éves, István 12 éves, János és György ikrek 6—6 
évesek, András 1 éves. Az első Tompa István az egyházi anya
könyvben csati jelzővel szerepel, tehát Mezőcsáthról költözött be 
nejével Szabó Juliannával együtt. Meghalt 1818 jan. 1-én 36 éves 
korában Igricziben. Gyermekei: Erzsébet (1801—2), Sámuel (1803), 
Erzsébet (1809—18). 

A nemesi jegyzékben nem szerepel ugyan, de azért Igricziben 
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lakott az a Tompa István, ki 1803—21. között öcscsével János 
geleji lakossal nemességigazoló (productionalis) pert folytatott. 
E Tompa István Tisza-Tarjánban született s kis korában került 
Igriczibe, a hol végleg le is telepedett. 

Végül a nemzetség nemességi pereiről kell még röviden meg
emlékeznünk. A Tompa-nemzetségnek három nemességi pere volt. 
Kettőt körülbelül egy időben 1750 körül indított Békésmegye 
Tompa Farkas és Borsodmegye Tompa István s Mihály csáthi 
lakos testvérek ellen. Az egyik vizsgálat hamar befejezést nyert; 
Heves-külső Szolnok vármegye 1754 aug. 7-én Egerben tartott 
gyűléséből hivatalosan bizonyította Tompa Farkas Tisza-Roffon és 
Tisza-Szentimrén lakott elődeinek állandó nemességi gyakorlatát 
s Békésmegye 1754 nov. 20-án tartott gyűlésében Tompa Farkas 
nemességét elismerte. A Borsodmegye által István és Mihály test
vérek ellen indított nemességi vizsgálat tanúvallomási jegyzőkönyvei 
1756 márcz. 10-én keltek s a czímerlevél adatain kívül a testvérek 
leszármazását tartalmazzák. A vizsgálat 1769-ben nyert kedvező 
befejezést, midőn a két testvér nemességét a megye, hivatkozván 
az I. Lipót által 1665 ápr." 25-én adományozott nemeslevélre, 
jegyzőkönyvileg elismerte. (Stephanus & Michael fratres carnales 
et ambo Tompha in oppido Csáth in gremio comitatus huius 
commorantes fine legitimandae nobilitatis suae produxerunt aut-
henticas super publicatione armalium .per augustissimum piae 
memoriae condam Imperatorem & Regem Hungáriáé Leopoldum 
Viennae, Austriae sub subscriptione . . . Georgii Szelepcsényi 
archiepiscopi Colocensis aulae cancellarii nec non Stephani Orbán 
secretarii regii anno 1665 vicesima quinta Április pro parte Georgii 
Tóth ac per eum filii Stephani, Stephani item Andreáé & Nicolai 
fratrum eiusdem nec non Joannis & Stephani Tomphae filiique 
Joannis Michaelis . . . sub sede iudiciaria huius comitatus in confi-
niario oppido Ónod 11-a mensis Április 1668-vo celebrata emana-
tas testimoniales . . . Vármegyei jegyzőkönyv 1767-—9. XXXIV. 
kötet 642. lap.). 

Harmadszor 1803 szept. 26-án Tompa István igriczii és 
Tompa János geleji lakos testvérek indítottak nemességigazoló 
(productionalis) pert. Azt bizonyították, hogy ők a Tiszába fúlt 
János testvérének Mihálynak másodízben való leszármazottjai. 
E Tompa János fiainak, a Csáthra költözött Istvánnak és Mihály
nak nemességét Borsodmegye 1769-ben elismervén, kérték, hogy 
az ő nemességüket is ismerje el. Bizonyították, hogy nagyatyjuk 
Mihály s atyjuk István állandóan Tisza-Tarjánban lakott s atyjuk 
korai halála után anyjukkal Gelejre kerültek, János ott is maradt, 
Istvánt pedig egyik rokona Igriczibe vitte. A per 1822-ben ért 
véget, a megyei törvényszék 1821 aug. 21-én kelt felterjesztése 
szerint kielégítően bebizonyították Mihály és János testvérséget s 
nemességüknek elismerését ajánlotta. 

DR. NAGY SÁNDOR. 



A Tompa-család nemzetségtáblája. 
Nemességszerzők: Tompa János, István (s János fia Mihály) Tisza-Kesziben. 

Mihály (a nemeslevélben szerepel) 
Tisza-Kesziből Tisza-Tarjánba költözött. 

Mihály 
Tisza-Tarjánban élt. 

I 

János 
neje ns Barta Erzsébet Mezőcsáthról 
1736 körül Tarján alatt a Tiszába fúlt. 

János 
Tisza-Kesziből Tisza-Roffra költözött. 

János Mihály György 
János és Mihály Tisza-Kesziben, György Tisza-Roffon született. 

Utóbb mindhárman Tisza-Szentimrére költöztek. 
István 

Tisza-Tarjánban élt. 
István János 

igricii lakos geleji lakos 
1803—22. productionalis 

port folytattak. 

János István 
sz. 1727. sz. 1733. Tisza-Tarjánban, 1756. dec.2-án 

Tisza- nőül vette Fazekas János csáthi lakos 
Tarjánban leányát Borbálát Mező-Csáthon. 1761—65 

t 1749. között Igricibe költözött, f 1791. márc. 8. 
Mező- 58 éves korában Igriciben ; felesége 1789. 

Csáthon. jan. 22-én 46 éves korában. 

Mihály 
nőül vette 1756. dec. 3. Murányi 

Tóth István csáthi lakos leányát 
Katalint Mező-Csáthon.Állandóan 

Csáthon maradt. Gyermekei: 
1759. szept. 12. sz. Zsuzsanna, 

1763. júl. hóban sz. Erzsébet stb. 

Farkas (Volfgangus) 
1769-ben békési szolgabíró, 

nádudvari birtokos, 
több vmegye táblabírája. 

János István András 
sz. 1758. dec. 15. sz. 1761. ápr. 15. Mező-Csáthon, sz. 1765. 
Mező-Csáthon, 177J—81 között nőül vette Egri Kis Annát dec. 5. 

f 1776. máj. 23. más községből Igriciben, f 1831. jun. 8. Igriciben, 
18 éves korában 73 éves korában Igriciben. Neje 1835-ben, elhalt 

Igriciben. 75 éves korában Igriciben. Élő fia maradt kiskorában 
József (sz. 1784. máj. 24.) 1806-ban elvette 

ns Molnár Juditot Igriciben. 

György 
sz. 1769. szept. 3. Igriciben, 

nőül vette 1789. febr. 23-án Tóth 
István, igricii lakos leányát Katalint 
(sz. 1770. jún. 30.). f 1840. jan. 17-én 
70 éves korában, felesége 1844. okt. 29, 
74 éves korában, mindketten öregkori 

végelgyengülésben. 

Mihály András János Zsuzsanna János 
sz. 1771. jún. 23. sz. 1773. sz. 1777. sz. 1779. sz. 1781. 
Igriciből nőül- dec. 3. ápr. 20. dec. 9. ápr. 26. 

vette Virág t 1777. f 1777. f 1779. Több adata 
Máriát s azután jún. 11. ápr. 24. dec. 20. nincs. 
Csáthra költö

zött. 

Zsuzsanna Mihály István 
sz. 1792. sz. 1794. szept. 27. Igriciben. Csizmadia lett. Nőül vette sz. 1801. okt. 20. 
márc. 13. 1817. júl. 19-én Rimaszombatban Bárdos Zsuzsannát, Bárdos Megnősült 1837. 

f 1794. János és Jakab Erzsébet leányát (sz. 1788. dec. i.). Ennek febr. 1. 
dec. 14. 1822 körül történt halálakor Miskolcon 1825. jún. 7-én Bóka Meghalt utód nélkül 

Juliannát Bóka András és László Klára árva leányát (sz. 1819. okt. 26. 
1803. dec. 8.). Miskolcon él t ; f 1859. júl. 1. szélütésben, 

felesége 1867. jan. 28-án tüdősorvadásban. 

György és János 
ikrek, sz. 1807. febr. 21. 

György meghalt 1821. ápr. 13. 
nehéz nyavalyában. Jánosnak 
többi adata hiányzik,valószinű-
leg Igriciből más helyre került. 

Első nejétől: Mihály 
sz. 1817. szept. 28. Rimaszombatban. Nőül vette 
mint keleméri pap 1849. máj. 1. runyai Soldos 
Emiliát, R. Soldos Benjámin és Lisznyai Damó 
Johanna leányát Runyáról (sz. 1831. ápr. 1.). 
Meghalt mint hanvai pap Hanván 1868. júl. 30 án 
szívtúltengésben. Neje 1880. nov. 29-én tüdőlob

ban Putnokon. 

József 
sz. 1822. márc. 25. 
Rimaszombatban. 

Meghalt mint hentes
legény 1848. dec. 24-én 
Miskolcon agyvelő-

gyuladásban. 

Második nejétől: Julianna 
sz. 1828. 
nov. 2*2. 

Miskolcon. 
Elhalt kis 
korában. 

Ferenc 
sz. 1836. máj. 29. 
Miskolcon; meg
halt mint edény
festő 1858. júl. 
28-án sülyben. 

Borbála 
sz. 1841-ben. 

t 1854. 
jún. 21. 

hagymáz-
ban. 

András 
sz. 1812. aug. 30. Nősült első izben 
1833. aiig. 5 én, másodízben 1849. 
máj. 18-án. Első nejétől Nagy Sárá
tól született József fia 1844. febr. 
17-ikén, ki elhalt utód nélkül 1896. 
jún. 16-án. Második nejétől Balajti 
Erzsébettől született András fia 
1863. aug. 18-án s máig is él. 
(Gyermekei: Eszter sz. 1896. dec. 
25 én, András sz. 1900. nov. 7-én). 
Az öreg Tompa András meghalt 

1869. júl. 16. 

Kálmán 
sz. 1850. márc. 10. 

f 1850. máj. 18. 
Kelemérben. 

Géza 
sz. 1853. jan. 13. 
t 1857. okt. 23. 

Hanván (vörhenyben). 


