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3 6 0 KÜLÖNFÉLÉK. 

A gróf Hunyadiak érdeklődvén az erdélyi Hunyadiak iránt, 
megbízottjukat, Karsay Sándort leküldöttók Erdélybe, hogy az itteni 
Hunyadiak régi iratait átnézze. 

Zajkányból visszatérő útjában szíves volt jegyzeteit megmutatni, 
melyből közérdekű voltánál fogva közöljük az alábbiakat, tolmácsol
ván kérését, hogy a kinek adata van a Hunyadi családok egyik 
vagy másik ágára s tagjára, közölje Karsay Sándor úrral Örmény
ben (Nyitra m.), mint a ki a Hunyadi családnak eredetére és tör
ténetére való adatokat régibb idő óta kutatja. 

Karsay Sándor feljegyzése a Zajkányi Hunyadiakról' igy szól : 
A zajkányi (Imnyadmegyei) Hunyadiakra nézve a nálok talál

ható iratokból, azok szóbeli közléseikből a következő megjegyezni 
valókat találtuk: 

1. A Hunyadi-család Pászka Károly ottani állami tanító köz
lése szerint 1507. kapja nemességét. Az eredeti oklevelet előmutatni 
nem tudták, de a.nevezett tanító a másolat megszerzésére vállalko
zott s azt kilátásba helyezte. 

2. Hunyadi János Zajkány község bírájánál van egy 1510-
beli eredeti oklevél, a melyben nyolcz zajkányi (nobilcs) nemes 
embert, köztük Hunyadi Miklóst is Zajkányban birtokkal ajándékoz 
meg Ulászló király, illetve őket eddigi birtokaikban megerősíti. Erről 
másolat készült. 

3. A zajkányi Hunyadiak Hunyadi János kormányzótól való 
leszármazásukat nem igen emlegetik, de a vidéki intelligentia a kor
mányzó oldalági utódainak tartja őket. 

4. Nagy előszeretettel használják a János keresztnevet. így a 
mostani H. Jánosnak apja H. János volt, ennek az apja H. Péter, 
ennek az apja újból H. János. Ők egyedül Hunyadi János kor
mányzót jelölik „Nagy" jelzővel. 

5. Mint irataikból kitűnik, a zajkányi Hunyadiak a 18. és 19. 
században még a következő nevek alatt fordulnak elő : Egy Mária 
Teréziához benyújtott kérésben 1761-ben nemes IJanyacza alias 
Hunyadi Jánosról van szó. Egy 1787-iki okmányban Gáspár alias 
Hunyad, egy 1806-iki okmányban Bel alias Hunyad olvasható. 

6. A zajkányi Hunyadiaknak czímere s előneve eddig isme
retlen. Talán az említett 1507-iki nemeslevélben fordulnak elő. De 
ők, nevezetesen a most élő Hunyadi János a hollós czímert használja. 

7. Bárha á zajkányi Hunyadiak az 1510. oklevél szerint dona-
tios'nemesek, mégis egy 1793-iki kérésben, melyet Hunyadvárme-
gyéhez azért nyújtanak be, hogy a katonai szolgálat alól fölmen
tessenek, más hunyadmogyei községek nemeseivel igy írják alá: 
„alázatos szolgái: a katonaság alól szabadult nemesek, melyek úgy-
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nnut Bajesdi, (felső-) Szálláspataki, Pávosi, Livádia és Zajkányi 
egyházi ' nemesek. 

Egy 1806. évi birtokperben pedig így: 
Testis nobilis limitaneus Hunyad Hunyad annorum 50. 
Testis nobilis limitaneus Joannes Bel alias Hunyad. 
Továbbá egy 1771. évi okmányban : „nobilis et miles Hunyad 

Hunyad, nobilis et miles Petrus Hunyad, nobilis et miles János 
Hunyad, nobilis et miles Gáspár Hunyad." 

8. Megjegyzésre való még azon körülmény, hogy ezen Hunyadi
család tagjai előszeretettel használják a Hunyad nevet keresztnév 
gyanánt is, mint a fennebbi pontból kitűnik. És pedig hol d-vel, 
hol t-vél a végén, mint Hunyar/, Hunyaí. 

9. A Hunyadiak okmányai között alig találhatók íbntosabbak. 
Többnyire birtokbevezetés-, birtokháborítás- vagy birtokcserére vo
natkoznak. 

10. Jelenleg két Hunyadi-család él Zajkányban. Középmódú, 
élhető földmívesek. Az ifjabbak mindannyian beszélnek magyarul és 
írni-olvasni tudnak. Vallásuk görög-katholikus. Középzömök terme
tűek ós fekete színűek, különösen a 70 éves Hunyadi Gáspár, magas, 
széles homlokkal, szóles vállakkal, vastag fekete baj uszszal, oly szép 
karakterisztikus magyar typus, hogy maga a nagy Hunyadi János 
nem lehetett szebb férfiú. Kivételt képez a mostani községi bíró : 
Hunyadi János, a ki szőkébe hajló hosszú bajuszt visel, inkább 
szikár alak. Azt mondják, az anyja krassó-szöiénymegyei Radu famí
liából való volt s ahoz hasonlít. A család nőtagjai elég csinosak, 
különösen a két Hunyadi Marisha nagy fekete szemmel határozot
tan Szépnek mondható. 

A zajkányiak II. Ulászló királytól kapott adománylevele így 
hangzik : 

Nos Uladislaus Dei Gratia Rex Hungáriáé et Bohemie etc. 
memorie commendamus tenoré presentium significantes quibus ex-
pedit universis, quod nos cum ad non nullorum fidelium nostrorum 
humillime sujjplicantium instantiam, quae per eos pro parte nobilium 
Joannis More, Martini, Georgii, filii quondam Halmagy, Vulkul, filii 
quondam Tatul, ae Romanaeza, Zajko et Nicolai Hunyad, Joannis 
Ábrahám, Jankul, Thesalo, Fijat filii olim Ladislai, Majestati nostre 
faetae sünt, verő attentis et oonsideratis fidelitate et servitiis eorum-
dem Joannis More et Martini ao aliorum predictorum per eo sacre 
imprimis hujus ragui nostri Hungáriáé corone, et'deinde Majestati 
nostre juxta ipsorum possibilitatis exigentiasex hibitas et impensas : 
totalem possessionem Zajkan vocatam in comitatu Hunyadiensi et 
in districtu de Haczag existentem habitam, in cüjus pacifico dominio 

1 T. i. egy-egy házzal bíró nemesek, kiknek jobbágyok nincs. Szerk. 


