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MERÉNyI-METZGER GÁBOR

A GRÓF BELEZNAY CSALÁD TAGJAI

Az alábbi — adattár jellegű — publikációban a gróf Beleznay család tagjaival, 
illetve az egyes személyek legfontosabb életrajzi adataival ismerkedhetünk meg. 
A genealógiai és helytörténeti szakirodalom1, illetve az ezekben közreadott csa-
ládfák2 ugyanis a famíliának jóval kevesebb tagjáról tesznek említést, mint az 
a valóságban volt. Nagy Iván például mindössze 12 személyt3, a Magyar Nem-
zetségi Zsebkönyv és Kempelen Béla pedig sem sokkal többet, 15–15 személyt4 
sorol fel. Ráadásul ezek a munkák nem igen térnek ki az egyes családtagok anya-
könyvi adataira, azaz a születéseknek, házasságoknak és halálozásoknak a he-
lyeire és időpontjaira. Jómagam tehát arra vállalkoztam, hogy összegyűjtöm az 
anyakönyvi és egyéb, életrajzi adatokat tartalmazó dokumentumokat (nyomtatott 
gyászjelentések, közjegyzői- és bírósági iratok, etc.) és ezek alapján ismertessem 
a gróf Beleznay família tagjait. Illetve, hogy a felkutatott források birtokában sok, 
a családdal kapcsolatos adatot javítsak, pontosítsak és kiegészítsek.

A BELEZNAy CSALÁD5

A Beleznay család a Somogy megyei Belezna községről vette a nevét. Első ismert 
ősük — akinek nevét azonban az oklevelek nem őrizték meg — a XIII. század-
ban élt. Az első név szerint is ismert tagjai a családnak Beleznay Tamás és Péter 

1 Borovszky, 1910. 422. p.; Csilló, 1994.; Kempelen, 1911. 47–48. p.; MNZs, 1888. 39–40. p.; 
Nagy, 1857. 281–284. p.; Nagy, 1868. 126 p.; Nyáry, 1937. 177–182. p.; Ocztos, 2000. 41–
49. p.; Reis, 2005. 56–64. p.

2 Nagy, 1857. 281. p.; Kempelen, 1911. 48. p.; Reis, 2005. 43. p.
3 Nagy, 1857. 281. p.; Nagy, 1868. 126. p.
4 MNZs, 1888. 39–40. p.; Kempelen, 1911. 48. p.
5 A Beleznay család történetéről ld.: Áldásy-Czobor, 1940. 542–543. p.; Áldásy-Czobor, 1941. 

105–108. p.; Borovszky, 1910. 422. p.; Csilló, 1994.; Kempelen, 1911. 47–48. p.; Kőszeghi, 
1899. 34. p.; Merényi-Metzger, 1998. 10–17. p.; MNZs, 1888. 39–40. p.; Nagy, 1857. 281–
284. p.; Nagy, 1868. 126. p.; Nyáry, 1937. 177–182. p.; Ocztos, 2000. 41–49. p.; Reis, 2005. 
56–64. p.; Szerencs, 1900. 228–229. p.; Szluha, 1998. 75–76. p.
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voltak, akiknek özvegyei egy 1450-ből származó iratban, mint Belezna birtokosai 
szerepelnek.

A família nemességét 1635. január 17-én újította meg II. Ferdinánd király, ami-
kor a Sopronban kelt oklevelével címeres nemeslevelet adományozott Beleznay 
Ferencnek, feleségének, Stanchich Ilonának és két lányának, Jusztinának és Zsó-
fiának, valamint unokatestvérének, Beleznay Andrásnak. 

A család felemelkedése ez utóbbi unokájával, Beleznay Jánossal vette kezde-
tét. Nevezett még a beleznai jószágon látta meg a napvilágot 1673 körül. Katonai 
pályára lépett és részt vett a Rákóczi-féle szabadságharcban, majd ennek leverése 
után császári szolgálatba állt és mint cs. kir. altábornagy fejezte be az életét 1754-
ben. Felesége az ugyancsak ekkoriban felemelkedő Grassalkovich családból szár-
mazó Zsuzsanna volt. Házasságukból hét gyermek születetett, akik közül a két 
felnőtt kort megélt fiú, Miklós és Mihály vitte tovább a famíliát.

Az 1722-ben született Beleznay Miklós apjához hasonlóan a katonai pá-
lyát választotta és mint cs. kir. tábornok hunyt el 1787-ben. Feleségétől, báró 
Podmaniczky Anna Máriától származó négy gyermeke azonban mind kiskorában 
hunyt el, így ez az ág Miklós tábornokkal kihalt.

A másik fiú, az 1728-ban született Beleznay Mihály szintén katonatiszt lett és 
mint nyugalmazott cs. kir. alezredes hunyt el 1789-ben. Feleségétől, báji Patay 
Erzsébettől összesen hét gyermeke született, de közülük csak hárman élték meg 
a felnőtt kort. Zsuzsanna (később báró Jósika Dánielné), Erzsébet és Sámuel, a 
család továbbvivője.

Ez utóbbi, az 1763-ban született Beleznay Sámuel szerezte meg a família szá-
mára 1800. október 30-án a bárói-, majd 1805. október 25-én a grófi rangot. A 
főnemesi címek elnyerésével a Beleznay család további emelkedése — amely 
Sámuel nagyapjának, Beleznay János altábornagy katonai sikereivel kezdődött 
és mely nagybátyja, Beleznay Miklós tábornoknak a protestáns egyházpolitikai 
terén kifejtett jelentős tevékenységével folytatódott — biztosítva látszódott. Ti-
zenhárom évvel később azonban ez a folyamat megakadt. A família történeté-
ben ugyanis 1818-ban bekövetkezett az a tragédia, amely szinte megbélyegezte 
a Beleznayakat és a család bukásának kezdőpontja lett. Ez év július 5-én, a Pest 
vármegyei Pilisen Sámuel gróf legidősebb fia, ifjabb Sámuel ugyanis agyonlőtte 
az édesapját. Az apagyilkost pedig a következő évben, 1819. június 21-én lefe-
jezték Pesten. 1835-ben Beleznay Sámuel gróf másik két fia, (II.) Ferenc és János 
veszett annyira össze, hogy az előbbi súlyosan megsebesítette a másikat, valamint 
annak nejét és egy éppen náluk tartózkodó vármegyei tisztviselőt. Ez utóbbi bele 
is halt a sérüléseibe. Gróf Beleznay (II.) Ferencet is halálra ítélték, de felesége 
családjának a közbenjárására sikerült elkerülnie a kivégzést.
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Gróf Beleznay Sámuel felesége a köznemesi családból származó Barsy Zsu-
zsanna volt. Házasságukból tíz gyermek, Mihály, Zsuzsanna (később fáji Fáy 
Péterné), Erzsébet (később kostyánfalvi Kostyán Sándorné), (II.) Sámuel, János, 
Ferenc, Klára (később gróf Laszberg Rudolfné), Julianna (később kóji Komáromy 
Györgyné), Károly és (II.) Ferenc származott.

A felnőttkort megélt Beleznay fiútestvérek közül János 1842-ben, Károly 
1846-ban, (II.) Ferenc pedig 1867-ben hunyt el. Közülük Károlynak és (II.) Fe-
rencnek születtek utódai, de a família 1909. szeptember 16-án, gróf Beleznay 
(II.) Ferenc fiának, Árpádnak a halálával fiágon törvényesen magvaszakadt, azaz 
kihalt.

I. GENERÁCIÓ

Nemes [1800-tól báró,6 1805-től gróf7] Beleznay Sámuel 

Beleznay Mihály és Patay Erzsébet fia. 
Született — a pándi református egyház matrikuláiban található bejegyzés sze-

rint — a Pest vármegyei Pilisen és megkereszteltetett ugyanott, 1763. október 
20-án.8

Házasságot kötött — a monori református egyház matrikuláiban található be-
jegyzés szerint — Pilisen, 1793. július 9-én Barsy István lányával, a református 
vallású Barsy Zsuzsannával.9 Majd tőle, egy hosszú, 1811 és 1817 között lefoly-
tatott bontóperben törvényesen elvált.10 Gróf Beleznay Sámuelné született Barsy 
Zsuzsanna — a budapesti Kálvin téri református egyház matrikuláiban található 
bejegyzés szerint — 72 és ½ éves korában, öregségi elgyengülés következtében, 
Pesten, a józsefvárosi Stáció utca 608. szám alatt, 1849. augusztus 9-én hunyt el 
és a pesti református templom kriptájában, 1849. augusztus 10-én temették el.11 

6 MOL A 57. LX. köt. 357–363. p.
7 MOL A 57. LXI. köt. 793–804. p.
8 MOL X 2355. I. köt. Vegyes anyakönyvek. Kereszteltek. 4. p.
9 MOL X 2329. VI. köt. Házasultak és meghaltak anyakönyve. Házasultak. 28. p.
10 PML IV. 31. e. 190. dob. 20/1816.
11 BKTREI Vegyes anyakönyvek. II. köt. Meghaltak. 47. p.
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Meghalt, pontosabban Sámuel fia meggyilkolta Pilisen, 1818. július 5-én. Ha-
lálesete két egyházi anyakönyvben is szerepel. A pilisi evangélikus egyházközség 
matrikuláiban található bejegyzés szerint 55 éves korában, gyilkosság követke-
zében, 1818. július 5-én elhunyt gróf temetésére a pilisi családi kriptában, 1818. 
július 8-án került sor.12 A pándi református anyakönyvi bejegyzés pedig így szól: 
„Pilisen Méltóságos Gróf Beleznai Beleznay Sámuel Úr Ő agysága a maga Sámu-
el fia által háromszori lövéssel meg öletett.”13

II. GENERÁCIÓ

1. Nemes Beleznay Mihály

Beleznay Sámuel és Barsy Zsuzsanna első gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen és megkereszteltetett ugyanott, 1793. szep-
tember 10-én.14

Meghalt — a pilis evangélikus egyház matrikuláiban található bejegyzés sze-
rint — három hónapos korában, „in fantili ordin” következtében, Pilisen, 1793. 
december 17-én és ugyanott, a családi kriptában temették el.15

2. Nemes [1800-tól báró,16 1805-től gróf17] Beleznay Zsuzsanna 

Beleznay Sámuel és Barsy Zsuzsanna második gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen és megkereszteltetett ugyanott, 1795. március 
3-án.18

12 MOL X 3447. XII. köt. Meghaltak anyakönyve. 155–156. p.
13 MOL X 2355. II. köt. Vegyes anyakönyvek. Meghaltak. 2. p.
14 MOL X 2329. II. köt. Kereszteltek anyakönyve. 72. p.
15 MOL X 3447. IV. köt. Vegyes anyakönyvek. Meghaltak. 62. p. 
16 MOL A 57. LX. köt. 359. p.
17 MOL A 57. LXI. köt. 798. p.
18 MOL X 2329. II. köt. Kereszteltek anyakönyve. 76. p.
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Házasságot kötött — a budapesti Kálvin téri református egyház matrikuláiban 
található bejegyzés szerint — Pesten, 1815. április 9-én a református vallású fáji 
Fáy Péter cs. kir. kapitánnyal.19 Fáy Péter — a szakirodalmi források szerint — 
fáji Fáy Péter és Szathmáry-Király Anna fiaként látta meg a napvilágot20 és — a 
szepsi (ma a szlovákiai Moldava nad Bodvou) református egyház matrikuláiban 
található bejegyzés szerint — 68 éves korában, vérhas következtében, az Abaúj 
vármegyei Bodollón (ma a szlovákiai Budulov), 1847. február 16-án hunyt el, 
majd ugyanott, 1847. február 19-én temették el.21

Meghalt — a szepsi református egyház matrikuláiban található bejegyzés sze-
rint — 50 éves korában, száraz betegség következtében, Bodollón, 1845. március 
7-én és ugyanott, 1845. március 11-én temették el.22

3. Nemes [1800-tól báró,23 1805-től gróf24] Beleznay Erzsébet 

Beleznay Sámuel és Barsy Zsuzsanna harmadik gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen és megkereszteltetett ugyanott, 1797. március 
15-én.25

Házasságot kötött — a szakirodalmi források szerint — ismeretlen helyen és 
időpontban a római katolikus vallású kostyánfalvi Kostyán Sándorral.26 Az esküvő 
helyét és időpontját tehát nem ismerjük. Annyi bizonyos csupán, hogy arra 1818 
előtt kerülhetett sor, mivel ezen év augusztus 10-én, az Pest vármegyei Tápiószelén 
látta meg a napvilágot házaspár feltételezhetően első gyermeke, Kostyán László 
Sándor Károly, majd itt született a következő kettő, 1819-ben Regina Mária és 

19 BKTREI Vegyes anyakönyvek. I. köt. Házasultak. 10. p.
20 Kempelen, 1912. 53 p.; Nagy, 1868. 229. p.
21 SAK. ZCM. Inv. č. 485. Reformovavỳ farskỳ úrad v Moldave nad Bodvou. Matrika zomretých. 

Str. 43.
22 SAK. ZCM. Inv. č. 485. Reformovavỳ farskỳ úrad v Moldave nad Bodvou. Matrika zomretých. 

Str. 36.
23 MOL A 57. LX. köt. 359. p.
24 MOL A 57. LXI. köt. 798. p.
25 MOL X 2329. II. köt. Kereszteltek anyakönyve. 80. p.
26 Kempelen, 1911. 48. p.; MNZs, 1888. 40 p.; Nagy, 1857. 281. p.
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1820-ban Erzsébet Mária is.27 Ennek ellenére a helyi római katolikus plébánia mat-
rikuláiban nem történik említés a házasságkötésről. 1821-ben, illetve 1827-ben a 
pesti józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban két további gyermeküket, 
Jusztina Máriát és Regina Zsuzsannát keresztelték meg.28 De ezen egyházközség, 
valamint a szomszédos belvárosi és terézvárosi plébániák esketési anyakönyvei-
ben szintén nem esik szó a házasságkötésről. Bizonyos továbbá, hogy az esküvőre 
nem Pilisen — mivel a bejegyzés nem szerepel sem a monori református és a 
pándi református, illetve a pilisi evangélikus, továbbá az albertirsai római kato-
likus és a monori római katolikus egyházak matrikulákban — és nem is a pesti 
Kálvin téri református, illetve az óbudai református egyházközségek templomai-
ban került sor. Kostyán Sándor — a szakirodalmi források szerint — kostyánfalvi 
Kostyán János és farádi Veres Anna fiaként, ismeretlen helyen, 1790-ben látta meg 
a napvilágot és ismeretlen helyen és időpontban hunyt el.29

Meghalt — a budapesti Kálvin téri református egyház matrikuláiban található 
bejegyzés szerint — 63 éves korában, tüdőlob következtében, Pesten, a Szent Ró-
kus kórházban, 1863. április 27-én és a Kerepesi úti köztemetőben, 1863. április 
29-én temették el.30

4. Nemes [1800-tól báró,31 1805-től gróf32] Beleznay (II.) Sámuel 

Beleznay Sámuel és Barsy Zsuzsanna negyedik gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen és megkereszteltetett ugyanott, 1798. június 
21-én.33

Meghalt, pontosabban az édesapja, gróf Beleznay (I.) Sámuel meggyilkolá-
sa miatt kivégezték — a szakirodalmi források szerint — Pesten, 1819. június 
21-én.34 A korabeli sajtó így számolt be a kivégzésről: „Pesten Junius 21-dikén 

27 MOL X 6617. III–IV. köt. Kereszteltek anyakönyve.
28 MOL X 2008. IV. köt. Kereszteltek anyakönyve.
29 Nagy, 1860. 382. p.
30 BKTREI Vegyes anyakönyvek. III. köt. Meghaltak. 103. p.
31 MOL A 57. LX. köt. 359. p.
32 MOL A 57. LXI. köt. 798. p.
33 MOL X 2329. II. köt. Kereszteltek anyakönyve. 83. p.
34 Kempelen, 1911. 48. p.; MNZs, 1888. 39. p.; Nagy, 1857. 281. p.
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reggel 6 óra tájban a’ Soroksár felé álló vesztőhelyre kivitetett azon 22 esztendős 
ifiú, a’ ki taval Julius 5-én írtoztató kegyetlenséggel az Attyát agyon lőtte, s’ a’ 
fő Törvényszékeknek helyben-hagyatott ítélete szerént a’ hóhér pallosa által fejét 
elveszette.”35 Az ifjú gróf halotti anyakönyvi bejegyzését azonban nem sikerült 
megtalálni. Pedig tudjuk, hogy az utolsó útjára a pesti református segédlelkész, 
Szikszai József kísértre el, aki — „Imádságok, mellyeket Pesten Junius 21-dikén 
1819-ben szerentsétlenűl meghólt G. B. S. szomorú környülállásaihoz képest ké-
szített Szikszai József Pesti Református Káplán, mint a’ szerentsétlennek utólsó 
óráiban vígasztalója” címmel — meg is jelentette Pesten, 1819-ben a gyászbe-
szédét, de ennek ellenére a halotti anyakönyvi bejegyzése nincs a budapesti Kál-
vin téri református egyházközség matrikuláiban. Az továbbá nincs a cs. kir. 5. 
huszárezred, a cs. kir. pesti tábori kórház, a cs. kir. budai tábori főpapi hivatal, il-
letve az óbudai református, a rákospalotai református, a szigetszentmiklósi refor-
mátus, a monori református és a pándi református, valamint a pilisi evangélikus 
és a Budapest-soroksári római katolikus, a Budapest-belvárosi római katolikus, a 
Budapest-józsefvárosi római katolikus és a Budapest-terézvárosi római katolikus 
egyházközségek anyakönyveiben sem. Kivégzésének menete, pontos részletei 
megtalálhatóak a Pest Megyei Levéltárban. Ezen dokumentumokból pedig az is 
kiderül, hogy az ifjú grófot valóban 1819. június 21-én fejezték le Pesten.36

5. Nemes [1800-tól báró,37 1805-től gróf38] Beleznay János 

Beleznay Sámuel és Barsy Zsuzsanna ötödik gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen és megkereszteltetett ugyanott, 1800. május 
8-án.39

Házasságot kötött — az albertisrai római katolikus egyház matrikuláiban ta-
lálható bejegyzés szerint — ismeretlen helyen, 1824-ben Schayer Erasmus öz-
vegyével, a római katolikus vallású Fritz Antóniával.40 Gróf Beleznay Jánosné 

35 HsKT, 1819. 50. sz. 1.
36 PML IV. 31. b. 25. dob. 370/1819.
37 MOL A 57. LX. köt. 359. p.
38 MOL A 57. LXI. köt. 798. p.
39 MOL X 2329. II. köt. Kereszteltek anyakönyve. 89. p.
40 MOL X 6557. II. köt. Mixtra Matrimonia. 202. p.
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született Fritz Antónia — az albertirsai római katolikus egyház halotti matrikulá-
iban található bejegyzés szerint — 71 éves korában, „apoplexia”, azaz gutatütés, 
szívszélhűdés következtében, a Pest vármegyei Alsó-Nyáregyházán (ma a Pest 
megyei Nyáregyháza), 1858. július 5-én hunyt el és ugyanott, a helyi római kato-
likus temetőben, július 8-án temették el.41

Meghalt Pilisen, 1842. április 23-án. Halálesete két egyházi anyakönyvben 
is szerepel. A pilis evangélikus egyházközség matrikuláiban található bejegyzés 
szerint a 42 éves korában, szélütés következtében, 1842. április 23-án elhunyt 
gróf temetésére a pilisi családi kriptában, 1842. április 26-án került sor.42 A pándi 
református anyakönyvi bejegyzés így szól: „Beleznai Gróf Beleznay János. 42 
éves. A test felnyittatván, egy régibb lövés következtében megholtnak nyilvání-
tatott az Orvosok által. Prédikácziót mondott felette a Pilisi Ágostai Vallásnak 
Templomában a Pándi Ref. Préd. /Benedek László/ Orátiót Kecskeméti Profesz-
szor T. Tatai András Úr. — énekeltek a Kecskeméti Fő Iskola Nővendékei, — s 
mind ezek végeztetvén a nevezett Templom alatt lévő Családi Sírboltba tétettek 
le a hideg tetemek nyugalmukra, várva a feltámadás nagy napját.”43 (Megemlí-
tendő, hogy azt a bizonyos lövést Ferenc nevű öccse adta le 1835-ben.) A Pilisen, 
1842. április 24-én kiadott gyászjelentése szerint pedig „Fritz Antónia és gyer-
mekei Schayer József, Sándor és Franciska szomorodott szívvel jelentik forrón 
szeretett férjének, illetőleg mostoha édes atyjokak néhai méltóságos beleznai gróf 
BELEZNAY JÁNOS ő nagyságának, több tekintetes Nemes vármegyék táblabí-
rájának, Szentivány és Bankháza örökös urának, néhány napokig tartott beteges-
kedése következtében e’ folyó hónap 23-kán délután 1 órakor, életének 42-dik, 
boldog házasságoknak 18-dik évében idegguta ütés által történt igen reménytelen 
gyászos halálát. A boldogultnak hideg tetemei Pest vármegyében helyzett Pilis 
mező városbeli jószágában a’ szokott egyházi szertartás szerint, folyó hó 26-kán 
délelőtt a’ Beleznay grófi nemzetiség sírboltjába fognak eltakaríttatni.”44

41 MOL X 6557. XIII. köt. Meghaltak anyakönyve. 184. p.
42 MOL X 3447. XII. köt. Meghaltak anyakönyve. 293. p.
43 MOL X 2355. X. köt. Meghaltak anyakönyve. 6. p.
44 OSZK PéKt. Beleznai gróf Beleznay János gyászjelentése (Pilis, 1842. április 24.)
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6. Báró Beleznay Ferenc

Báró Beleznay Sámuel és Barsy Zsuzsanna hatodik gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen és megkereszteltetett ugyanott, 1802. július 
4-én.45

Meghalt Pesten, 1802. december 26-án. Halálesete két egyházi anyakönyv-
ben is szerepel. A budapesti Kálvin téri egyházközség matrikuláiban található 
bejegyzés szerint a fél éves korában, nyavajatörés következtében, Pesten, 1802. 
december 26-án elhunyt gyermek holttestét 1802. december 28-án Pilisre szállí-
tották át.46 A pilisi evangélikus anyakönyvi bejegyzésből pedig azt is megtudhat-
juk, hogy a gyermek temetésére a pilis családi sírboltban, 1802. december 30-án 
került sor.47 

7. Báró [1805-től gróf48] Beleznay Klára 

Báró Beleznay Sámuel és Barsy Zsuzsanna hetedik gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen és megkereszteltetett ugyanott, 1804. január 
28-án.49

Házasságot kötött — a pilisi evangélikus egyház matrikuláiban található 
bejegyzés szerint — Pilisen, 1838. október 28-án az evangélikus vallású gróf 
Laszberg Rudolf cs. kir. főhadnaggyal.50 Gróf Laszberg Rudolf György cs. és 
kir. ezredes — a szakirodalmi források szerint — Georg Graf von Laszberg és 
Friderika Hirsch fiaként, a bajorországi Randersacker-ben, 1806. január 14-én 
látta meg a napvilágot és a Felső-ausztriai Urfahr bei Linz-ben, 1870. július 20-án 
hunyt el.51

45 MOL X 2329. II. köt. Kereszteltek anyakönyve. 94. p.
46 BKTREI Vegyes anyakönyvek. I. köt. Meghaltak. 4. p.
47 MOL X 3447. XII. köt. Meghaltak anyakönyve. 25–26. p.
48 MOL A 57. LXI. köt. 798. p.
49 MOL X 2329. II. köt. Kereszteltek anyakönyve. 99. p.
50 MOL X 3447. X. köt. Házasultak anyakönyve. 103. p.
51 MNZs, 1888. 508. p.
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Meghalt — a szakirodalmi források szerint — a Baranya vármegyei 
Kácsfaluban (ma a horvátországi Jagodnjak), 1877. január 21-én.52 Halálesetét 
minden valószínűség szerint a kácsfalusi evangélikus, vagy a laskafalusi (ma 
Čeminac) református — ennek volt a leányegyháza Kácsfalu — matrikuláiba je-
gyezhették be, de sajnálatos módon ezek az anyakönyvek nem találhatóak meg az 
Eszéki Állami Levéltárban (Državni arhiv u Osijeku). A kácsfalusi evangélikus 
matrikulák másodpéldányai ugyan megvannak a Baranya Megyei Levéltárban, de 
az 1877. év sajnos nem található meg köztük. Kácsfalu a laskafalvi római kato-
likus plébánia filiája volt, de ezen egyházközség matrikuláiba — melyek ugyan-
csak az Eszéki Állami Levéltár őrizetében találhatóak — azonban nem került 
bevezetésre a haláleset.

8. Gróf Beleznay Julianna

Gróf Beleznay Sámuel és Barsy Zsuzsanna nyolcadik gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen és megkereszteltetett ugyanott, 1806. április 
28-án.53

Házasságot kötött — a szakirodalmi források szerint — ismeretlen helyen és 
időpontban a református vallású kóji Komáromy (Comáromy) Györggyel.54 Az 
esküvő helyét és időpontját tehát nem ismerjük. Annyi bizonyos csupán, hogy 
arra 1825 előtt kerülhetett sor, mivel ezen év április 29-én, az Abaúj vármegyei 
(ma Borsod-Abaúj-Zemplén megyei) Selyeben látta meg a napvilágot házaspár 
feltételezhetően első gyermeke, Komáromy Emma, majd itt születtek a többiek, 
Sándor, Ida, Otília Borbála, Klementina és (II.) Ida is.55 Ennek ellenére a helyi 
református egyházközség matrikuláiban nem történik említés a házasságkötésről. 
Bizonyos továbbá, hogy az esküvőre nem Pilisen — mivel a bejegyzés nem sze-
repel sem a monori református és a pándi református, illetve a pilis evangélikus, 
továbbá az albertirsai római katolikus egyházak matrikulákban — és nem is a 
pesti Kálvin téri református és óbudai református, valamint a kassai református 
egyházközségek templomaiban került sor. Komáromy György — a szakirodalmi 

52 Kempelen, 1911. 48. p.; MNZs, 1888. 40. p
53 MOL X 2329. II. köt. Kereszteltek anyakönyve. 104. p.
54 Kempelen, 1911. 48. p.; MNZs, 1888. 40. p.; MNZs, 1905. 498. p.; Nagy, 1857. 281. p.
55 MOL X 2921. I. köt. Vegyes anyakönyvek. Kereszteltek.
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források szerint — kóji Komáromy György fiaként, ismeretlen helyen és idő-
pontban látta meg a napvilágot56 és — a selyebi református egyház matrikuláiban 
található bejegyzés szerint — 52 éves korában, sorvadás következtében Selyeben, 
1836. június 9-én hunyt el, majd ugyanott, 1836. június 12-én temették el.57

Haláláról sajnálatos módon nincsenek bővebb információink. Annyi bizo-
nyos csupán, hogy 1858-ban még élt, mivel a neve („gróf Beleznay Júlia N. Kóji 
Comáromy György özvegye”) szerepel lánya, Péchy Istvánné született Komáromy 
Ida Selyeben, 1858. szeptember 1-én kiadott gyászjelentésében.58 Tudjuk tovább, 
hogy ő maga is Selyeben élt,59 de ennek ellenére a halálesete nincs bejegyezve 
sem a helyi református egyház matrikuláiba, sem pedig a selyebi állami anya-
könyvekbe. Az nincs továbbá bevezetve a budapesti Kálvin téri és az óbudai re-
formátus egyházközségek matrikuláiba sem, valamint a kázsmárki református és 
a fancsali evangélikus anyakönyvekben sem.

9. Gróf Beleznay Károly

Gróf Beleznay Sámuel és Barsy Zsuzsanna kilencedik gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen és megkereszteltetett ugyanott, 1808. január 
21-én.60

Házasságot kötött — a versegi római katolikus egyház matrikuláiban található 
bejegyzés szerint — a Pest vármegyei Versegen, 1829. március 22-én a római 
katolikus vallású, 16 éves nemes Majthényi Emíliával.61 Gróf Beleznay Károlyné 
született Majthényi Emília — a szakirodalmi források szerint — kesseleőkeői 
Majthényi Károly és dacsólámi és keszihóczi Dacsó Anna lányaként, Versegen, 
1813. május 7-én látta meg a napvilágot62 és — a gyászjelentése szerint — élete 
62. évében, Budapesten, 1875. április 15-én hunyt el, majd ugyanott, a Kerepesi 

56 Kempelen, 1912. 28. p.
57 MOL X 2921. I. köt. Vegyes anyakönyvek. Meghaltak. o. sz. n.
58 OSZK PéKt. Kóji Comáromi Ida gyászjelentése (Selyeb, 1858. szeptember 1.)
59 Dienes, é. sz. n. 9.
60 MOL X 2329. II. köt. Kereszteltek anyakönyve. 108–109. p.
61 PML IV. 482. 452. dob. Verseg. Római katolikus egyház. Házassági anyakönyvek. 1829. 1. p.
62  Szluha, 2005. 72–73. p.
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úti köztemetőben, 1875. április 17-én temették el.63 Megemlítendő még, hogy 
nevezett hölgy — a szakirodalomi források szerint — Pesten, 1861. június 30-án 
feleségül ment Sassy Sámuelhez.64

Meghalt Pesten, 1846. június 7-én. Halálesete két egyházi anyakönyvben is 
szerepel. A budapesti Kálvin téri református egyházközség matrikuláiban találha-
tó bejegyzés szerint a 39 éves korában, gutaütés következtében, a krisztinavárosi 
[azaz budai!] Fő utca 414. szám alatt, 1846. június 7-én elhunyt gróf holttestét 
1846. június 8-án átszállították Pilisre.65 A pilisi evangélikus anyakönyvi bejegy-
zés így szól: „Gróf Beleznay Károly Ő Nga. Pesten meghalván a’ Nemzetségi 
Sírboltba eltétetett” 1842. június 9-én.66 A Pesten kiadott gyászjelentése szerint 
pedig „Keselőkői Majthényi Emilia maga, Mihály és Pál fiai ’s Anna leánya ne-
vükben megszomorodott szivvel jelenti : hogy felejthetetlen jó férjének ’s illető-
leg atyjuknak méltóságos gróf beleznai Beleznay Károly úrnak halotti végtiszte-
lete e’ f. é. julius 12.dik délelőtti 9 ½ órakor itt Pesten a’ helvét vallást követőek 
szentegyházában fog tartatni.”67

10. Gróf Beleznay (II.) Ferenc

Gróf Beleznay Sámuel és Barsy Zsuzsanna tizedik gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen és megkereszteltetett ugyanott, 1810. szep-
tember 9-én.68

Házasságot kötött — a Deák téri német evangélikus egyház matrikuláiban 
található bejegyzés szerint — Pesten, 1830. május 11-én Matkovich István ud-
vari tanácsos lányával, az evangélikus vallású Matkovich Apollóniával.69 Gróf 
Beleznay Ferencné született Matkovich Apollónia — a gyászjelentése szerint — 
élete 91. évében, végelgyengülés következtében, a Pest vármegyei (ma Budapest, 

63 OSZK PéKt. Kesseleőkeői Majthényi Emilia gyászjelentése (Budapest, 1875. április 16.)
64 Szluha, 2005. 73. p.
65 BKTREI Vegyes anyakönyvek. II. köt. Meghaltak. 11. p.
66 MOL X 3447. XII. köt. Meghaltak anyakönyve. 48. p.
67 OSZK PéKt. Gróf beleznai Beleznay Károly gyászjelentése (Hely és é. sz. n.)
68 MOL X 2329. II. köt. Kereszteltek anyakönyve. 115. p.
69 MOL X 2137. VII. köt. Házasultak anyakönyve. 24. p. 
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XI. kerületi) Albertfalván, 1891. március 11-én hunyt el és ugyanott, a helyi evan-
gélikus temetőben, 1891. március 13-án temették el.70

Meghalt Pesten, 1867. február 26-án. Halálesete két egyházi anyakönyvben 
is szerepel. A budapesti Kálvin téri református egyházközség matrikuláiban talál-
ható bejegyzés szerint 56 éves korában, hagymáz következtében Pesten, a Király 
utca 70. szám alatt, 1867. február 26-án elhunyt gróf holttestét 1867. február 28-
án átszállították Pilisre.71 A monori református anyakönyvi bejegyzés megemlíti 
még, hogy a mellhártyalobban elhunyt gróf temetésére 1867. március 1-én került 
sor Pilisen, a templom alatti sírboltban.72 A Pesten, 1867. február 26-án kiadott 
gyászjelentése szerint pedig „Gróf Beleznay, szül. Matkovich Apollonia, gróf 
Beleznay Árpád és neje Rácz Susánna, leányával Luizával, gróf Beleznay Mária 
Alexandrina és férje Naményi Antal, fájdalmas szívvel jelentik, férjének és illető-
leg édes atyjoknak BELEZNAI GRÓF BELEZNAY FERENCZ urnak f. február 
hó 26-án d. u. 2 órakor, 56. éves korában, házassága 37-ik évében tüdő-szélhüdés 
folytán bekövetkezett elhunytát. Hideg tetemei február 28-án d. u. 4 órakor a 
helv. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetvén, Pilisre a családi sírboltba fog-
nak szállíttatni.”73

III. GENERÁCIÓ

9/1. Gróf Beleznay István

Gróf Beleznay Károly és Majtényi Emília első gyermeke. 
Született — a budapesti Kálvin téri református egyház matrikuláiban található 

bejegyzés szerint — Pesten, 1830. szeptember 1-én és megkereszteltetett ugyan-
ott, a pesti református egyházközség templomában, ugyanazon a napon.74

Meghalt — a budapesti Kálvin téri református egyház matrikuláiban találha-
tó bejegyzés szerint — két napos korában, görcsök következtében Pesten, 1830. 

70 OSZK PéKt. Özv. gróf Beleznay Ferenczné gyászjelentése (Albertfalva, 1891. március 11.)
71 BKTREI Vegyes anyakönyvek. IV. köt. Meghaltak. 45. p.
72 MOL X 2329. IX. köt. Meghaltak anyakönyve. 95. p.
73 OSZK PéKt. Beleznai gróf Beleznay Ferencz gyászjelentése (Pest, 1867. február 26.)
74 BKTREI Vegyes anyakönyvek. I. köt. Kereszteltek. 55. p.
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szeptember 1-én és másnap, 1830. szeptember 2-án temették el Pesten, vagy ek-
kor szállították el a földi maradványait Pilisre.75

9/2. Gróf Beleznay (II.) Mihály

Gróf Beleznay Károly és Majthényi Emília második gyermeke. 
Született — a budapesti Kálvin téri református egyház matrikuláiban található 

bejegyzés szerint — Pesten, 1832. szeptember 14-én és megkereszteltetett ugyan-
ott, pesti református egyházközség templomában, 1832. szeptember 15-én.76

Meghalt Budán, 1864. november 18-án. Halálesete két egyházi anyakönyvben 
is szerepel. A pilisi evangélikus matrikula szerint 32 éves korában, hosszas szen-
vedés után Budán, 1864. november 18-án hunyt el és a temetésére a pilisi evan-
gélikus templom alatti kriptában, 1864. november 21-én került sor.77 A monori 
református anyakönyvi bejegyzés ezen kívül közli még a halál okát is, mely tüdő-
vész volt.78 Érdekes azonban, hogy a Budán elhunyt gróf halotti bejegyzése nem 
szerepel sem a pesti Kálvin téri, sem pedig az óbudai (Budán ekkoriban még nem 
volt önálló kálvinista egyházközség) református egyház matrikuláiban.

9/3. Gróf Beleznay Gábor Károly

Gróf Beleznay Károly és Majtényi Emília harmadik gyermeke. 
Született — a budapesti Kálvin téri református egyház matrikuláiban található 

bejegyzés szerint — Pesten, 1836. július 11-én és megkereszteltetett ugyanott, a 
pesti református egyházközség templomában, 1836. július 12-én.79 

Meghalt Pesten, 1837. augusztus 18-án. Halálesete két egyházi anyakönyvben 
is szerepel. A pilisi evangélikus matrikula szerint a 13 hónapos korában, nehéz-
ségben elhunyt gyermek a családi sírboltba, 1837. augusztus 20-án lett eltemet-
ve.80 A budapesti Kálvin téri református egyházközség anyakönyveiben található 

75 BKTREI Vegyes anyakönyvek. I. köt. Meghaltak. 46–47. p.
76 BKTREI Vegyes anyakönyvek. I. köt. Kereszteltek. 62. p.
77 MOL X 3447. XIII. köt. Meghaltak anyakönyve. 74. p.
78 MOL X 2329. IX. köt. Meghaltak anyakönyve. 147. p.
79 BKTREI Vegyes anyakönyvek. I. köt. Kereszteltek. 79. p.
80 MOL X 3447. XII. köt. Meghaltak anyakönyve. 284. p.
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bejegyzés ezen kívül közli még, hogy a kiszáradásban, a Bel-Lipótváros 188. 
szám alatt meghalt fiú holtteste, imádság után kivitetett Pilisre, a nemzetségi sír-
boltba.81

9/4. Gróf Beleznay Pál János Károly

Gróf Beleznay Károly és Majtényi Emília negyedik gyermeke. 
Született — a budapesti Kálvin téri református egyház matrikuláiban található 

bejegyzés szerint — Pesten, 1840. január 20-án és megkereszteltetett ugyanott, a 
pesti református egyházközség templomában, 1840. január 21-én.82

Házasságot kötött először — a versegi római katolikus egyház matrikuláiban 
található bejegyzés szerint — a Pest vármegyei Versegen, 1862. november 24-én 
Majthényi Pál lányával, a római katolikus vallású, 19 éves nemes Majthényi Her-
minával.83 Majd tőle törvényesen elvált. A válás időpontjáról csak annyit tudunk, 
hogy az 1877. október 9-e előtt történt, mivel ezen a napon, Budapesten házas-
ságot kötött Majthényi Hermina dr. Bohus Rezső polgári iskolai igazgatóval.84 
Dr. Bohus Rezsőné (korábban gróf Beleznay Pálné) született Majthényi Hermina 
— a szakirodalmi források szerint — kesseleőkeői Majthényi Pál és farádi Ve-
res Johanna lányaként, a Hont vármegyei (ma Nógrád megyei) Csesztvén, 1845. 
szeptember 29-én látta meg a napvilágot85 és — a gyászjelentése szerint — Bu-
dapesten, 1878. október 2-án hunyt el, majd a Kerepesi úti köztemetőben, 1878. 
október 3-án temették el.86

Házasságot kötött másodszor — egy bírósági okirat szerint — Budapesten, 
1882. január 29-én dr. Maczanek István ügyvéd özvegyével, a római katolikus 
vallású Haskó Amáliával.87 Gróf Beleznay Pálné született Haskó Amália — a Bu-
dapest-belvárosi római katolikus egyház halotti matrikuláiban található bejegyzés 
és a gyászjelezése szerint — élete 50. évében, veselob következtében, Budapes-

81 BKTREI Vegyes anyakönyvek. I. köt. Meghaltak. 76–77. p.
82 BKTREI Vegyes anyakönyvek. I. köt. Kereszteltek. 102. p.
83 PML IV. 482. 452. dob. Verseg. Római katolikus egyház. Házassági anyakönyvek. 1862. 2. p.
84 BFL IV. 1411. b. 02793/1878.
85 Szluha, 2005. 73. p.
86 OSZK PéKt. Dr. Bohus Rezsőné gyászjelentése (Budapest, 1878. október 2.)
87 BFL VII. 2. c. I.984/1894.



Genealógia

248 

ten, a IV. kerületi (ma V. kerületi) Kalap utca 22. szám alatt, 1890. június 17-én 
hunyt el és a Németvölgyi úti sírkertben, 1890. június 19-én temették el.88

Házasságot kötött, harmadszor — egy bírósági okirat szerint — Budapesten, a 
pesti unitárius templomban, 1890. szeptember 14-én az evangélikus vallású Ber-
zsenyi Szeréna Rózával.89 Majd tőle — miután 1894. október 29-én benyújtot-
ta a válókeresetet — Budapesten, 1900. január 16-án törvényesen elvált.90 Gróf 
Beleznay Pálné született Berzsenyi Szeréna ismeretlen helyen és időpontban szü-
letett, illetve hunyt el.

Házasságot kötött negyedszer — a Budapest, VIII. kerület állami anyaköny-
veiben található bejegyzés szerint — Budapesten, 1904. június 6-án Simon Lídia 
törvénytelen lányával, a római katolikus vallású, Buda-Pesten, 1862. június 1-én 
született Simon Máriával.91 Gróf Beleznay Pálné született Simon Mária ismeret-
len helyen és időpontban hunyt el.

Meghalt — a Monoron, 1910. február 5-én kiállított halotti anyakönyvi kivo-
nata szerint — 69 éves korában, szervi szívbaj következtében, a Pest vármegyei 
Monoron, az Arany János utca 17. szám alatt, 1909. július 12-én, reggel 5 óra-
kor.92 A monori római katolikus plébánia matrikuláiból ezeken kívül még azt is 
megtudhatjuk, hogy „Gróf Beleznay Pál nyugalmazott zálogházi főtiszt”-et 1909. 
július 14-én temették el a nagyközség temetőjében.93

9/5. Gróf Beleznay Anna Jozefina Hermina

Gróf Beleznay Károly és Majtényi Emília ötödik gyermeke. 
Született — a Budapest-belvárosi római katolikus egyház matrikuláiban talál-

ható bejegyzés szerint — Pesten, 1842. május 22-én és megkereszteltetett ugyan-
ott, a belvárosi római katolikus plébániatemplomban, ugyanazon a napon.94

88 MOL X 2003. LI. köt. Meghaltak anyakönyve. 157. p.; OSZK PéKt. Gróf Beleznay Pálné 
gyászjelentése (Budapest, 1890. június 17.)

89 BFL VII. 2. c. V.78/1896.
90 BFL VII. 2. c. V.78/1896.
91 BFL XXXIII. 1. a. 2887. köt. 573/1904. fsz.
92 BFL VII. 216. 0843/1907.
93 MRKPI Meghaltak anyakönyve. VII. köt. 68. p.
94 MOL X 2003. XV. köt. Kereszteltek anyakönyve. 118. p.
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Házasságot kötött — az albertirsai római katolikus egyház matrikuláiban 
található bejegyzés szerint — a Pest vármegyei Albertiben (ma a Pest megyei 
Albertirsa), 1859. szeptember 8-án az evangélikus vallású, 28 éves nemes 
Baranyay János dánosi közbirtokossal.95 Baranyay János köz- és váltó ügyvéd — 
a gyászjelentése szerint — élete 53. évében, Budapesten, az irgalmas rend téboly-
dájában, 1885. február 13-án hunyt el és a VIII. kerületi Stáhly utcai temetőben, 
1885. február 15-én temették el.96

Haláláról sajnálatos módon nincsenek bővebb információink. Annyi bizonyos 
csupán, hogy — egy közjegyzői okirat szerint — 1907-ben a Budapest X. ke-
rületéhez (ma a XIV. kerületéhez) tartozó Rákosfalván élt.97 A rákosfalvi római 
katolikus és a Budapest-erzsébetvárosi római katolikus — ennek volt a filiája 
1919 Rákosfalva — anyakönyvekben azonban nincs bejegyezve a halálesete. 
Rákosfalva 1907-ig a Budapest IX. kerületi, 1907 után pedig a Budapest X. kerü-
leti anyakönyvi kerülethez tartozott, de ennek ellenére egyik állami anyakönyv-
ben sem szerepel a grófnő halotti bejegyzése. 

10/1. Gróf Beleznay Árpád

Gróf Beleznay (II.) Ferenc és Matkovich Apollónia első gyermeke. 
Született — a budapesti Kálvin téri református egyház matrikuláiban található 

bejegyzés szerint — Pesten, 1832. június 13-án és megkereszteltetett ugyanott, a 
pesti református egyházközség templomában, 1832. június 14-én.98

Házasságot kötött először — a budapesti Kálvin téri református egyház mat-
rikuláiban található bejegyzés szerint — Pesten, 1862. október 4-én a Macsegó 
Jánostól törvényesen elvált feleségével, a református vallású, 47 éves Rácz Zsu-
zsannával.99 Gróf Beleznay Árpádné született Rácz Zsuzsanna — a szakirodalmi 
források100 és a házassági anyakönyvi bejegyzése101 szerint — parasznyai Rácz 
József és Simon Mária lányaként, a Borsod vármegyei (ma Borsod-Abaúj-Zemp-

95 MOL X 3361. VII. köt. Házasultak anyakönyve. 22. p. 
96 OSZK PéKt. Baranyay János gyászjelentése (Budapest, 1885. február 14.)
97 BFL VII. 213. 863/1907.
98 BKTREI Vegyes anyakönyvek. I. köt. Kereszteltek. 61. p.
99  BKTREI Vegyes anyakönyvek. III. köt. Házasultak. 21. p.
100  Daróczy, 1928. 294. p.
101  BKTREI Vegyes anyakönyvek. III. köt. Házasultak. 21. p.
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lén megyei) Miskolcon, 1815 körül látta meg a napvilágot és — a kispesti refor-
mátus egyház matrikuláiban található bejegyzés szerint — 54 éves korában, tüdő-
vizenyő következtében, a Pest vármegyei (ma a Budapest, IV. kerületi) Újpesten, 
az István utca 15. szám alatt, 1881. február 2-án hunyt el, majd 1881. február 4-én 
temették el az újpesti temetőben.102 

Házasságot kötött másodszor — édesanyja gyászjelentése szerint — ismeret-
len helyen, 1881 után Horváth Polatsek Teréziával.103 Az esküvő helyét és idő-
pontját tehát sajnos nem ismerjük. Annyi bizonyos csupán, hogy arra 1881. feb-
ruár 2-a, azaz az első feleségének a halála után került sor. Tudjuk továbbá, hogy 
a házasságkötésre nem a budapesti Kálvin téri református templomban került 
sor. Gróf Beleznay Árpádné született „Hlacsek [!] Terézia” — a Budapest, XIX. 
kerület állami anyakönyveiben található bejegyzés szerint — 56 éves korában, 
szervi szívbaj következtében, a Pest vármegyei (ma a Budapest, XIX. kerületi) 
Kispesten, az Üllői út 60. szám alatt, 1908. február 27-én hunyt el.104 Érdemes 
még megemlíteni, hogy gróf Beleznay Árpád Kispesten, 1908. február 18-án kelt 
végrendeletében a felesége szintén, mint „Holacsek Teréz” szerepel.105 

Meghalt — és ezzel fiágon törvényesen kihalt a gróf Beleznay család — Bu-
dapesten, 1909. szeptember 16-án. Halálesete két anyakönyvben is szerepel. A 
Budapest, VIII. kerület állami anyakönyveiben található bejegyzés szerint pedig 
„gróf Beleznay Árpád magánzó” 80 éves korában, aggkori végkimerülés követ-
keztében, Budapesten, a VIII. kerületi Práter utca 4. szám alatt, 1909. szeptember 
16-án, reggel 8 órakor halt meg.106 A budapesti Kálvin téri református egyház 
matrikuláiból ezen kívül még azt is megtudhatjuk, hogy a grófot 1909. szeptem-
ber 18-án tetemttékk el a Kerepesi úti köztemetőben.107 

102  MOL X 2415. V. köt. Meghaltak anyakönyve. 29. p.
103  OSZK PéKt. Özv. gróf Beleznay Ferenczné gyászjelentése (Albertfalva, 1891. március 11.)
104  BFL XXXIII. 1. a. 5693. köt. 71/1908. fsz.
105  BFL VII. 152. 0112/1908.
106  BFL XXXIII. 1. a. 3079. köt. 2494/1909. fsz.
107  BKTREI Meghaltak anyakönyve. XIII. köt. 148. p.
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10/2. Gróf Beleznay Mária Alexandrina

Gróf Beleznay (II.) Ferenc és Matkovich Apollónia második gyermeke. 
Született — a Deák téri evangélikus egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — Pesten, 1837. december 18-án és megkereszteltetett ugyanott, a pesti 
evangélikus egyházközség templomában, 1837. december 19-én.108

Házasságot kötött — a dabasi református egyház matrikuláiban található be-
jegyzés szerint — a Pest vármegyei Alsó-Dabason (ma Pest megyei Dabas), 1857. 
augusztus 29-én a református vallású, 37 éves nemes Naményi Antal újfehértói 
közbirtokossal.109 Majd tőle — a házassági anyakönyvben található megjegyzés 
rovat szerint — Pesten, 1869. február 4-én törvényesen elvált.110 Naményi Antal 
Pest vármegyei tisztviselő — a budapesti Kálvin téri református egyház matri-
kuláiban található bejegyzés szerint — a Szabolcs vármegyei Újfehértón, 1818 
körül látta meg a napvilágot és 68 éves korában, aggaszály következtében, Bu-
dapesten, a VII. kerületi Síp utca 5. szám alatt, 1886. szeptember 18-án hunyt el 
és másnap, 1886. szeptember 19-én temették el Budapesten.111 Említésre méltó 
adat, hogy az anyakönyvi bejegyzésben az elhunyt, mint nőtlen családi állapotú 
férfi van feltüntetve. Naményi Antal azonban nem nőtlen, hanem a feleségétől 
törvényesen elvált személy volt.112

Haláláról sajnálatos módon nincsenek bővebb információink. Annyi bizonyos 
csupán, hogy 1916-ban még élt, mivel neve szerepel az ez évi budapesti czím- és 
lakcímjegyzékben. Ezen kiadvány szerint „gróf Beleznay Mária Alexandrina ma-
gánzónő” a III. kerületi Zápor utca 65. szám alatt lakott. A Budapest, III. kerületi 
állami anyakönyvekben azonban nincs bejegyezve a halálesete. Az továbbá nem 
lett bevezetve sem az óbudai evangélikus, sem pedig az óbudai református egy-
házközségek matrikuláiba se.

108  MOL X 2137. II. köt. Kereszteltek anyakönyve. 186. p.
109  MOL X 2432. II. köt. Kereszteltek és házasultak anyakönyve. Házasultak. 36. p.
110  MOL X 2432. II. köt. Kereszteltek és házasultak anyakönyve. Házasultak. 36. p.
111  BKTREI Meghaltak anyakönyve. VIII. köt. 64. p.
112  MOL X 2432. II. köt. Kereszteltek és házasultak anyakönyve. Házasultak. 36. p.
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IV. GENERÁCIÓ

9/4/1. Gróf Beleznay Anna Mária Hermina Paulina

Gróf Beleznay Pál és Majthényi Hermina első gyermeke. 
Született — az albertirsai római katolikus egyház matrikuláiban található be-

jegyzés szerint — a Pest vármegyei Pilisen, 1864. május 21-én és megkeresztel-
tetett ugyanott, 1864. május 28-án.113

Meghalt — a haláleset-felvételi lapja szerint — 29 éves korában, Budapesten, 
a VII. kerületi Erzsébet szegényházban, 1894. szeptember 30-án, mint hajadon 
és szegényházi ápolt.114 A Budapest-erzsébetvárosi római katolikus plébánia mat-
rikuláiból pedig még azt is megtudhatjuk, hogy az agylágyulás következtében 
elhunyt grófnőt Budapesten, 1894. október elején temették el.115

9/4/2. Gróf Beleznay (II.) István Pál

Gróf Beleznay Pál és Majthényi Hermina második gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen, az alsó kastélyban, 1865. augusztus 11-én és 
megkereszteltetett ugyanott, 1865. augusztus 22-én.116

Haláláról sajnálatos módon nincsenek bővebb információink. Annyi bizonyos 
csupán, hogy még gyermekkorában, valamikor 1878 előtt hunyt el, mivel a neve 
már nem szerepel édesanyja Budapesten, 1878. október 2-án kiadott gyászjelen-
tésében.117 Halálesete nincs bejegyezve azonban sem a pilisi evangélikus, sem 
pedig a monori református, a pándi református, a pesti Kálvin téri református, az 
újpesti református és az óbudai református egyházközségek matrikulákba se.

113 MOL X 6557. VI. köt. Kereszteltek anyakönyve. 61. p.
114 BFL IV. 1411. b. 02793/1878.
115 MOL X 2005. XLI. köt. Meghaltak anyakönyve. 117. p.
116 MOL X 2329. III. köt. Kereszteltek anyakönyve. 228. p.
117 OSZK PéKt. Dr. Bohus Rezsőné gyászjelentése (Budapest, 1878. október 2.)
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9/4/3. Gróf Beleznay Rudolf Károly

Gróf Beleznay Pál és Majthényi Hermina harmadik gyermeke. 
Született — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 

szerint — a Pest vármegyei Pilisen, az alsó kastélyban, 1866. augusztus 5-én és 
megkereszteltetett ugyanott, 1866. augusztus 11-én.118

Meghalt — a monori református egyház matrikuláiban található bejegyzés 
szerint — öt éves korában, a pilisi kastélyban, 1871. június 15-én. Temetésének 
pontos dátumát a monori református egyház halotti anyakönyvének hiányos ve-
zetése miatt nem tudjuk. Ott csupán annyi szerepel, hogy az aszkórban elhunyt 
gyermeket Pilisen, a templom alatti kriptában, 1871 júniusában temették el.119

9/4/4. Gróf Beleznay Mária Hermina

Gróf Beleznay Pál és Majthényi Hermina negyedik gyermeke. 
Született — az albertirsai római katolikus egyház matrikuláiban található be-

jegyzés szerint — a Pest vármegyei Pilisen, 1868. április 27-én és megkeresztel-
tetett ugyanott, 1868. május 9-én.120

Meghalt — az albertirsai római katolikus egyház matrikuláiban található be-
jegyzés szerint — nyolc éves korában, torokgyík következtében, Pilisen, 1872. 
augusztus 9-én és ugyanott, 1872. augusztus 10-én temették el.121

9/4/5. Gróf Beleznay [1877-től Bohus] Ilona Hermina 

Dr. Bohus Rezső és Majthényi Hermina törvénytelen, majd 1877-ben törvényesí-
tett gyermeke, aki 1877-ig a gróf Beleznay vezetéknevet viselte.

Született — a pilisi evangélikus egyház matrikuláiban található bejegyzés 
szerint — a Pest vármegyei Pilisen, 1874. november 11-én és megkereszteltetett 
ugyanott, 1876. január 8-án [!].122 A vérszerinti édesapa, dr. Bohus Rezső polgári 

118 MOL X 2329. III. köt. Kereszteltek anyakönyve. 241. p.
119 MOL X 2329. IX. köt. Meghaltak anyakönyve. 140. p.
120 MOL X 6557. VI. köt. Kereszteltek anyakönyve. 115. p.
121 MOL X 6557. XIV. köt. Meghaltak anyakönyve. 114. p.
122 MOL X 3447. VII. köt. Kereszteltek anyakönyve. 253. p.
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iskolai igazgató, miután Budapesten, 1877. október 9-én feleségül vette a gróf 
Beleznay Páltól törvényesen elvált Majthényi Herminát, a nevére vette.123 Bohus 
Ilona tehát nem volt a gróf Beleznay család sarja!

9/4/6. Gróf Beleznay [1877-től Bohus] Hermina Ilona 

Dr. Bohus Rezső és Majthényi Hermina törvénytelen, majd 1877-ben törvényesí-
tett gyermeke, aki 1877-ig a gróf Beleznay vezetéknevet viselte.

Született — a pilisi evangélikus egyház matrikuláiban található bejegyzés 
szerint — a Pest vármegyei Pilisen, 1875. december 30-án és megkereszteltetett 
ugyanott, 1876. január 8-án.124 A vérszerinti édesapa, dr. Bohus Rezső polgári 
iskolai igazgató, miután Budapesten, 1877. október 9-én feleségül vette a gróf 
Beleznay Páltól törvényesen elvált Majthényi Herminát, a nevére vette.125 Bohus 
Hermina tehát nem volt a gróf Beleznay család sarja!

9/4/7. Berzsenyi [1890-től gróf Beleznay, 1897-től Berzsenyi] Ferenc

Berzsenyi Szeréna és „talán” gróf Beleznay Pál törvénytelen gyermeke, akit az 
apa 1890-ben törvényesnek, majd 1897-ben ismét törvénytelennek nyilvánítta-
tott. 

Született — a Deák téri evangélikus egyház matrikuláiban található bejegy-
zés szerint — a Bács vármegyei, adai illetőségű, evangélikus vallású Berzsenyi 
Szeréna törvénytelen fiaként, Budapesten, 1887. február 19-én és megkeresztel-
tetett ugyanott, a Deák téri evangélikus egyházközség templomában, 1887. feb-
ruár 27-én.126 Berzsenyi Ferenc azonban — a keresztelési anyakönyvi bejegyzése 
megjegyzés rovata szerint — gróf Beleznay Pál és Berzsenyi Szeréna 1890. szep-
tember 14-én történt házasságkötése után törvényes születésű és gróf Beleznay 
vezetéknevű személy lett.127 Hét évvel később, 1897. augusztus 31-én viszont 
a kiskorú gróf Beleznay Ferencet — ugyancsak a keresztelési anyakönyvi be-

123 BFL IV. 1411. b. 02793/1878.
124 MOL X 3447. VII. köt. Kereszteltek anyakönyve. 253. p.
125 BFL IV. 1411. b. 02793/1878.
126 MOL X 2136. XVII. köt. Kereszteltek anyakönyve. 251. p.
127 MOL X 2136. XVII. köt. Kereszteltek anyakönyve. 251. p.
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jegyzése megjegyzés rovata szerint — gróf Beleznay Pál kérésére a m. kir. Curia 
ismét törvénytelen származásúnak mondta ki és egyben kötelezte a Berzsenyi 
vezetéknév használatára.128 Amúgy gróf Beleznay Pál a törvénytelenítéssel kap-
csolatos keresetét — melyben nem ismerte el fiának Ferencet — már három év-
vel korábban, 1894. október 23-án benyújtotta a budapesti kir. ítélőtáblának.129 
Berzsenyi Ferenc tehát nem bizonyos, hogy a gróf Beleznay család vérszerinti 
sarja volt!

Berzsenyi Ferencről annyit lehet még tudni, hogy 1909-ben kivándorolt 
az Amerikai Egyesült Államokba. Internetes forrásokból tudjuk, hogy — a m. 
kir. Curia ítélete ellenére — „Francis Beleznay” néven, 1909. augusztus 29-én 
érkezett meg németországi Hamburg-ból az Illinois állambeli Chicago-ba.130 
Tudjuk továbbá, hogy 1920-ban Wisconsin állambeli Millwaukee-ban, „Frank 
J. Beleznay” néven élt.131 Az 1930. évi országos összeírás szerint pedig „Frank 
Beleznay” továbbra is Millwaukee-ban lakott.132 Bizonyos továbbá, hogy a halála 
1942 után következett be. Ezen időpontot onnan lehet kikövetkeztetni, hogy az 
1942. évi világháborús regisztrációs lapja szerint a Magyarországon, Budapesten, 
1887. február 19-én született „Frank Beleznay” még élő személy volt.133 Végeze-
tül szeretném még megemlíteni, hogy Berzsenyi Ferencről fennmaradt egy fotó 
is, mely Milwaukee-ban készült és melyet „pilisi gróf Beleznay-Berzsenyi Fe-
renc” néven írt alá.134 

10/1/1. Matsego [1862-től gróf Beleznay] Lujza 

Macsegó (Matsego) János és Rácz Zsuzsanna gyermeke, akit 1862-ben gróf 
Beleznay Árpád örökbefogadott.

Született ismeretlen helyen és időpontban, valamikor 1850 előtt. Gróf 
Beleznay Árpád, miután Pesten, 1862. október 4-én135 feleségül vette le Macsegó 

128 MOL X 2136. XVII. köt. Kereszteltek anyakönyve. 251. p.
129 BFL VII. 2. c. I.0984/1894.
130 https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JX1N-62D
131 https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/MFVH-2ZT
132 https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/X99L-MKW
133 https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/X5SM-HZK
134 http://axioart.com/index.php?op=live_item&id=345936
135 BKTREI Vegyes anyakönyvek. III. köt. Házasultak. 21. p.
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Jánosné született Rácz Zsuzsannát, örökbe fogadta és a nevére vette. És honnan 
tudjuk, hogy Rácz Zzuzsanna lánya 1850 előtt született? Nos, gróf Beleznay Luj-
zának Pesten, 1864-ben, Éjvirágok címmel megjelent egy verses kötete136 és azt 
nagy valószínűséggel nem írhatta 14 éves koránál fiatalabban.

Haláláról sajnálatos módon nincsenek bővebb információink. Annyi bizonyos 
csupán, hogy valamikor 1878 és 1891 között hunyt el. Neve — mint rákospalotai 
(ma Budapest, XV. kerületi) háztulajdonos — ugyanis még szerepel egy, ebben 
az évben kiállított közjegyzői okiratban,137 de már nincs feltüntetve „nagyanyja”, 
gróf Beleznay Ferencné született Matkovich Apollónia Albertfalván, 1891. már-
cius 11-én kiadott gyászjelentésében.138 A rákospalotai református egyház anya-
könyvekben azonban nincs bejegyezve a halálesete. Az továbbá nem lett bevezet-
ve sem a budapesti Kálvin téri, sem pedig az újpesti református egyházközségek 
matrikuláiba se.

FORRÁSOK

BFL = Budapest Főváros Levéltára

IV. 1411. b. = Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai. Általános iratok.
VII. 2. c. = Budapesti Királyi Törvényszék iratai. Polgári peres iratok.
VII. 152. = Zimányi Alajos közjegyző iratai.
VII. 184. = Weinmann Fülöp közjegyző iratai. 
VII. 213. = Kiss Aladár közjegyző iratai.
VII. 216. = Jeszenszky István közjegyző iratai.
XXXIII. 1. a. = Állami anyakönyvek. Anyakönyvek másodpéldányai.

BKTREI = Budapest Kálvin Téri Református Egyházközség Irattára

136 Szinnyei, 1891. 786. p.
137 BFL VII. 184. 1039/1878.
138 OSZK PéKt. Özv. gróf Beleznay Ferenczné gyászjelentése (Albertfalva, 1891. március 11.)
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MOL = Magyar Országos Levéltár

A 57. = Magyar Kancelláriai Levéltár. Libri Regii.
X 2003. = A Budapest-belvárosi római katolikus egyház anyakönyveinek mikro-
filmmásolatai.
X 2005. = A Budapest-erzsébetvárosi római katolikus egyház anyakönyveinek 
mikrofilmmásolatai.
X 2008. = A Budapest-józsefvárosi római katolikus egyház anyakönyveinek mik-
rofilmmásolatai.
X 2136. = A Budapest-Deák téri magyar evangélikus egyház anyakönyveinek 
mikrofilmmásolatai. 
X 2137. = A Budapest-Deák téri német evangélikus egyház anyakönyveinek mik-
rofilmmásolatai.
X 2329. = A monori református egyház anyakönyveinek mikrofilmmásolatai.
X 2355. = A pándi református egyház anyakönyveinek mikrofilmmásolatai.
X 2415. = A Budapest-újpesti református egyház anyakönyveinek mikrofilmmá-
solatai.
X 2432. = A dabasi református egyház anyakönyveinek mikrofilmmásolatai.
X 2921. = A selyebi református egyház anyakönyveinek mikrofilmmásolatai.
X 3361. = Az alberti evangélikus egyház anyakönyveinek mikrofilmmásolatai.
X 3447. = A pilisi evangélikus egyház anyakönyveinek mikrofilmmásolatai.
X 6557. = Az albertirsai római katolikus egyház anyakönyveinek mikrofilmmá-
solatai.
X 6617. = A tápiószelei római katolikus egyház anyakönyveinek mikrofilmmá-
solatai.

MRKPI = Monori Római Katolikus Plébánia Irattára

OSZK = Országos Széchényi Könyvtár
PéKt = Plakát- és Kisnyomtatványtár.

PML = Pest Megyei Levéltár
IV. 31. b. = Pest-Pilis-Solt Vármegye Törvényszékének iratai. Törvényszéki ira-
tok.
IV. 31. e. = Pest-Pilis-Solt Vármegye Törvényszékének iratai. Bevégzett polgári 
perek.
IV. 482. = Pest-Pilis-Solt és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye felekezeti anya-
könyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye.
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SAK = Štátny archív v Košiciach 
ZCM = Zbierka cirkevnỳch matrík.
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