
Fodor László
A kisjeszeni Jeszenszky család Szatmárban

Szatmárban a 18. század legvégén, illetve a 19. század legelején tűnt fel a Jeszensz-
ky család. Valójában azt mondhatjuk, hogy mintegy varázsütésre, hiszen ennek 
a névnek azelőtt nyoma sincs itt, ebben az időben azonban már egyszerre több 
tucatnyian is viselik, ami első ránézésre talán rejtélyesnek tűnik. Senki sem gon-
dolhatja ugyanis, hogy egy család tagjai, testvérek és unokatestvérek, feleségükkel 
vagy férjükkel, kisgyermekeikkel, egyszerre költöztek volna a megye több telepü-
lésére, úgymint Mátészalkára, Hodászra, Iklódra, Kántorjánosiba és Zsarolyánba. 
Ha mégis ezt feltételeznénk, s a feltűnésük előtti időszakban az ország más tájain 
keresnénk őket, nem találnánk arra utalást, hogy bárhonnan is elköltöztek, „el-
tűntek” volna. A Jeszenszky nevet viselő személyeket és őseiket tehát már a 19. 
század fordulója előtt sem kereshetjük máshol, mint Szatmárban. A rejtély kulcsa 
nyilvánvalóan egy névváltoztatásban keresendő, aminek időpontja a 19. század 
fordulójára esett. Csakis ez lehet a magyarázat arra, hogy a 19. század elején – az 
anyakönyvek szerint ezen a néven – meg nem született, de a Jeszenszky nevet 
viselő ifjak kötnek házasságot, hogy édes testvérek (vagy édesanyjuk) családneve 
kereszteléskor különböző, s e néven meg nem keresztelt öregeket temetnek. 

De hogyan lehetett „csak úgy” nevet változtatni? Akkoriban nevet viszonylag 
könnyen lehetett változtatni, akár uralkodói engedély, vagy adomány nélkül is. A 
magyar nemesek névviselésének jogát (még) nem szabályozták írott törvények, s 
nem voltak hiteles állami anyakönyvek, amelyek a neveket „kőbe vésték” volna. Ez 
persze nem jelentett teljes szabadságot a névviselésben, a szokásjog szerint a vál-
toztatás mögött valamilyen indoknak, (pl. birtokra vonatkozó) jognak kellett állnia. 
Egy jó hírű család nevét pedig nem lehetett következmények nélkül felvenni, hacsak 
nem sikerült a család valamely tagjától való, fi ági leszármazást bizonyítani. 

Az indok a nevet változtató számára is fontos volt, s egyben erős érdek kellett, 
hogy legyen, hiszen a korábbi név továbbviseléséhez is fűződhettek jogok és ér-
dekek, pl. a család hírneve vagy nemesi kiváltságainak megvédése körében. Ezen 
érdekek mérlegelése vezethette a 19. század elején, Mátészalkán élő Jeszenszky 
Jánost, a református egyházközségnek több ízben megválasztott főkurátorát, hogy 
rávegye az egyházközség prédikátorát az anyakönyv több, 1790 körüli bejegyzésé-
nek a kikaparására és felülírására. A kikapart név (a kifelejtett vagy talán lényegte-
lennek tartott bejegyzésekből tudhatóan) a Szilágyi volt. A nevezett urat – akárcsak 
rokonait – tehát azelőtt Szilágyinak hívták, s így keresztelték gyermekeit is. Ez tehát 
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az a név, amit a család előzőleg viselt, a 19. század fordulóján azonban valamilyen 
(az anyakönyvekben le nem írt) indoknál fogva, a Jeszenszkyre cserélt fel. 

Jómagam először egy Szilágyi Julianna nevű ősanyámat kerestem, aki komoróci 
Komoróczy Péter felesége volt Hodászon, az esketési anyakönyv bejegyzése (1769) 
szerint. Komoróczy özvegyét később (halála után, 1815-ben) azonban már kisjeszeni 
Jeszenszky Juliannaként említik a családi iratok (ld. alább). Először – akárcsak 
a család több nőtagja esetében – arra gondoltam, hogy az anyakönyvek hiányos-
ságáról lehet szó, vagyis a lelkész elmulasztott bejegyezni egy későbbi (második) 
házasságkötést. Megfi gyeltem azonban, hogy a keresztnevek (mint az említett 
esetben a Julianna) mindig azonosak, a magyarázatot tehát vélhetőleg a családnév 
körül kell keresni. 

Jeszenszky János és a lelkész közös „okirat-hamisítása” volt az első (és egyet-
len közvetlen) bizonyíték a névváltoztatásra, amit találtam, azt azután közvetett 
bizonyítékok egész sora követte. Ezekből egyúttal kirajzolódik a család múltja, név-
használata és annak indoka, valamint hogy a Jeszenszky név használata egyáltalán 
nem önkényes vagy mások jogait sértő. Ennek belátásához azonban vissza kell 
forgatnunk az idő kerekét újabb másfélszáz esztendővel, s meg kell vizsgálnunk, 
honnan származnak a Jeszenszkyek.

A kisjeszeni Jeszenszky családról a családtörténeti szakirodalomból viszonylag 
sokat megtudhatunk, így azt is, hogy eredeti lakhelye Szatmártól távol eső vidék: 
Túróc megye. Onnan azonban (a szegénység elől menekülve, többnyire a 17. 
században) számos családtag elköltözött, és az ország más-más vidékén alapított 
családot, a Jeszenszkyek egy-egy újabb ágát. Ezen ágazatok többnyire más-más 
nevet is használtak. A szatmári Jeszenszkyek a család ún. Simkovics ágához tar-
toznak, saját, felvett nevük pedig – mint láttuk – a Szilágyi volt.

A nagycsalád ágai közül többnek (így a másutt élő Simkovicsoknak is) született 
szakirodalmi feldolgozása,1 a szatmári ág ezekben azonban csak érintőlegesen sze-
repel, annak a túróciakhoz való kapcsolatáról pedig a szerzők semmit sem árulnak 
el. Sőt, amennyiben a család eredetére utalnak, azt tévesen teszik. Nagy Iván, pl. a 
kisjeszeni és a nagyjeszeni Jeszenszky családokat egynek vélte, s ennek megfelelő-
en a szatmári családtagok bemutatásánál is tévedett.2 A Borovszky-féle vármegyei 
monográfi a szerzői (s úgy tűnik, a 20. század fordulóján maguk a családtagok is) 
a Paulovics ág tagjainak vélték a szatmári Jeszenszkyeket, ráadásul a kiemelkedő 
családtagok közé keverték a család baranyai ágának egyes tagjait.3

A Jeszenszkyek szatmári ágát érintő legújabb munka Szluha Mártoné, aki a fel-
vidéki, közelebbről a túróci családok közt, természetesen megemlékezik a kisjeszeni 
Jeszenszkyekről is.4 Még a távoli Mátészalkán élő családtagokról is közöl egy csa-
ládfa-részletet, persze azzal a megjegyzéssel, hogy az nem illeszthető az egészhez. 
A szatmáriak túróci eredetéről, illetve többet a család tagjairól ő sem ír.

1. Így pl. SIKABONYI ANGYAL Pál: Magyarország családai, Kis-jeszeni Jeszenszky, Baranyavármegyei ágazat, 
= Nagy Iván Családtörténeti Értesítő, I., szerk. Komáromy András, Pettkó Béla, Bp. 1899, 65–69.; Nemesi 
évkönyv 1924, szerk. Daróczy Zoltán, Bp., 1924, 108–138.; KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok, 
VIII., Bp., (1911–1931), 216–218.; NAGY Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi 
táblákkal, IX., Pest, (1857–1868), 164–167.

2. NAGY: i. m. V., 336–343.
3. Nyilvánvalóan nem tartozott a szatmári családtagok közé az egykori szigetvári parancsnok. Ld. Szatmár 

vármegye, szerk. Borovszky Samu, Bp., 1907, 592.
4. SZLUHA Márton: Felvidéki nemes családok I-II. – Árva, Trencsén, Zólyom, Sáros, Túróc, Bp., 2007, CD-

rom.
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Az alábbiakban igyekszem e hiányosságokat és tévedéseket orvosolni, s átte-
kinteni a család túróci gyökereit, névhasználatát, Szatmárba kerülésének körül-
ményeit, majd rekonstruálom ottani társadalmi helyzetét és rokoni kapcsolatait. 
A lehetőségekhez mérten egyes családtagok életéről is szólok. Mindehhez fel-
használtam a család- és helytörténeti szakirodalmi adatokat, a család nemességi 
pereinek dokumentumait és a különböző (inszurrekciós-, birtok-) összeírások 
adatait a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárból, illetve több település – első 
sorban Hodász, Zsarolyán, Mátészalka, Kántorjánosi (utóbbinak Iklód a fi liája volt) 
– református anyakönyveit, a kezdetekről nagyjából az állami anyakönyvezésig 
(1895).5 Néhány irathoz, adathoz végül a rokonságom, illetve több leszármazottal 
való személyes kapcsolat révén jutottam hozzá. 

Túróci eredet, túróci név (pontosabban nevek)

A család első ismert őseként Járdáni Temérdek6 András túróci várjobbágyot tart-
ják számon, akit 1255-ben Achilles nevű fi ával együtt IV. Béla király megerősített 
Járdán, a későbbi Kisjeszen birtokában.7 Utódai – György és fi ai: Mátyás, János 
és György – 1489-ben Mátyás királytól kaptak új adományt erre az ősi birtokra. 
A Simkovics ág előde az a Simon, aki 1493-ban Szentmártoni Péterrel együtt 
Szklabinya várának gyalogos katonáit vezetve hatalmaskodott koromházi Korom 
Bálint birtokain, s annak marháit a várba hajtotta. 1522-ben említik még, mint 
szomszéd birtokost.8 Egyik fi a László (meghalt 1579 előtt), akinek utóda Mihály, 
annak fi a pedig Menyhért. Erről a Menyhértről azt tudjuk, hogy 1598-ban zálogba 
vette Tamás nevű nagybátyja birtokát. 

Noha ebben az időszakban a Mihály és a Menyhért név egyaránt igen népszerű 
volt a kiterjedt családban, (de másik, Mihály nevű apának Menyhért nevű fi áról 
nem tudunk) feltételezhető, hogy ez a Menyhért volt a szatmári ág őse, tehát az ő 
fi a volt az a kisjeszeni Simkovicz János, aki egy 1643-ban kelt túróci bizonyságlevél 
szerint Szatmárban letelepedett.9

A nagycsalád tagjai a 14. században még a Kisjeszen-i nevet viselték birtokuk 
után, a szlávos Jeszenszky névváltozat (a latin de Jeszen, illetve a magyar Jeszeni 
megfelelőjeként) csak a 15. században került használatba. Akkor sem vált azonban 
általánossá, helyette (vagy azzal felváltva) ugyanis többnyire az egyes ágakat egy-
mástól is megkülönböztető neveket használtak, pl. az 1493–1522 között említett 
Simon utódai a Simkovics, Mátyásé a Matyasovics (Matthiae) nevet, de ismert ezek 
mellett, pl. Paulovics nevű ág is. Mindezeken túlmenően tulajdonságról, szerzett 
birtokról, máshová költözvén a megyéről, stb. is neveztek egy-egy ágat, így pl. 
5. A család kutatását kb. 12 éve kezdtem el, s mivel időközben egy-egy forráshoz időközben többféleképpen 

is hozzáfértem, a források jelölése nem egységes (pl. mert egyes könyvek az elmúlt években megjelentek 
CD-romon). A forrásjelölést – az adatok nagy számára tekintettel – az anyakönyvek esetében mellőzöm 
az alábbiakban. A mátészalkai, hodászi és zsarolyáni anyakönyveket az egyházközségeknél kutathattam, 
míg a kántorjánosit a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárában, mikrofi lmen. A mikrofi lmek-
nek a (MOL Mikrofi lmtárával megegyező) levéltári jelzete sorrendben: A 2516, A 2497, A 2590, A 2501. 
Ugyancsak kerülöm a többszöri hivatkozást olyan adatoknál, amelyek forrása nyilvánvalóan azonos 
(pl. az összeírások adatai a család különböző ágai esetén).

6. E magyar ragadványnév András zömök, vaskos termetére utal. A névmagyarázatra ld. KÁZMÉR Miklós: 
Régi magyar családnevek szótára: XIV–XVII. sz. Magyar Nyelvtudományi Társaság.  Bp., 1993, 1059.

7. JESZENSZKY Lajos: Járdáni Temérdek András ivadékai, Turul, 1915/3–4., 57–64.; Nemesi évkönyv, i. 
m. 108.

8. JESZENSZKY: Járdáni Temérdek András ivadékai, i. m., 61.
9. JESZENSZKY: Járdáni Temérdek András ivadékai, i. m., 63., illetve ld. a következő pontot!
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használatos volt még a Jámbor, a Rakovszky, a Feja, a Turóczy, a Madarász, a 
Tóth, stb. családnév is. A Kisjeszeni családnévből pedig nemesi előnév vált.

A Jeszenszky név használata egyébként nem volt problémamentes, annak 
kizárólagos jogáért a család egyes ágai (köztük a Simkovicsok) a 18. században 
hosszas, de végül eldöntetlen vitát folytattak a nagyjeszeni Jeszenszky családdal, 
amelyhez őket vérség csak házassági kapcsolatok, de nem közös eredet révén kötött. 
A nagyjeszeni Jeszenszkyek Túrócban eljárást indítottak ugyanis ellenük, amely-
ben egyenesen hamis név alatt bujkálóknak titulálták őket. A birtokadományaik 
érvényességét is kétségbe vonták, és arra kérték a vármegye hatóságait, hogy a 
Kisjeszenieket tiltsák el a névhasználattól. A hatóságok azonban végül jogalap és 
hatáskör hiányában eldöntetlenül zárták le az ügyet, tehát a Jeszenszky nevet a 
család tagjai zavartalanul és jogszerűen használhatták tovább.10

A 16–17. század folyamán a család tagjai szétszóródtak az országban. Túróc 
mellett megjelentek Nyitrában, Nógrádban, Trencsénben, majd Baranyában, Pest 
megyében, Erdélyben, Vas megyében, Szabolcsban és Szatmárban is. Az egyes 
ágak és a családtagok nagy száma miatt a család – talán helyesebben: nagycsalád 
 – teljes leszármazását összeállítani gyakorlatilag lehetetlen.11

Érdekes, hogy a család egyes ágainak nem csak a neve, hanem a címere is kü-
lönböző volt. A 20. század elejére azonban a Simontól való származás, s az azzal 
járó Simkovics név is feledésbe merült, ráadásul a családtagok – úgy tűnik – a 
Paulovics ághoz tartozónak tekintették magukat. Így történhetett, hogy a vármegyei 
monográfi a a szatmári családtagok címereként a Paulovics címert mutatja be.12 A 
legismertebb kisjeszeni Jeszenszky címer kétség kívül a Paulovics ágé volt, amely 
1521-ből származott. Ettől azonban a többi, akárcsak a Simkovics ágé, eltért, noha 
fő motívumuk, a szarvas, mindegyikben közös volt. A Pest megyei családtagok 
iratai szerint a Simkovics címer leírása a következő: a pajzs kék mezejében lebegő 
leveles koronából növekvő, jobbra fordult, nyakán nyíllal hátulról átlőtt dámünő; 
sisakdísz a pajzsalak, a takarók színe pedig kék–arany, vörös–ezüst. 

A szatmári családtagok címerhasználatára nem találtam bizonyítékot, az egyet-
len nyom Szilágyi Zsigmond pecsétnyomata egy 1760-ban, általa írt jegyzőkönyvön. 
A pecsétnyomat mintázata azonban mára sajnos egészen elmosódott. Azt tehát, 
hogy maguk a családtagok éltek-e egyáltalán a családi címer használatának jogával, 
s ha igen, milyen címert is használtak, nem tudjuk.13

10. JESZENSZKY Lajos: A kisjeszeni és nagyjeszeni Jeszenszky-család viszálya azonos családnév használata 
miatt, Turul, 1936/3–4.  (DVD könyvtár IV., Arcanum)

11. Túróc megye hatósága a 18. században egyedül a Simkovics ág tagjainak 13 nemesi bizonyítványt 
(bizonyságlevelet) állított ki, amelyek közül egy Szatmárba szólt (erről szólok még az alábbiakban), a 
többi Szabolcsba, Pest megyébe, Nyitrába, Nógrádba, Vas megyébe és még ismeretlen helyekre is került. 
Ez azt jelenti, hogy csak a Simkovicsoknak 13 alágazata jött létre, az ország különböző vidékein. Vö. 
JESZENSZKY: Járdáni Temérdek András ivadékai, i. m., 61.

12. Szatmár vármegye, i. m., 588.
13. A címer kérdéséhez ld. JESZENSZKY: Járdáni Temérdek András ivadékai, i. m., 64.; Nemesi évkönyv, i. 

m., 113. A kisjeszeni Jeszenszkyek címere „a Siebmacher” szerint vörös mezőben zöld halmon lombos 
fa, előtte nyíllal átlőtt nyakú szarvas jobbra elfutóban, sisakdísz a szarvas növekvő alakja, takarók: 
kék-arany, vörös-ezüst. Vö. J. Siebmachers Grosses und allgemeines Wappenbuch, Magyarország, 
Horvát-Szlavónia és Erdély nagy címerkönyve, szerk. Nagy Iván és társai, Nürnberg, 1885–94., pk. 71., 
és 47. tábla. Ehhez egyes források (vélhetőleg családi közlés alapján) hozzáteszik, hogy a pajzsfőben 
jobbról csillag, balról félhold látható. Ld. még KEMPELEN: i. m. V., 271. A Paulovics-ág 1521-ben külön 
címert kapott, a szarvas ennek is része. Vö. KEMPELEN: i. m. VIII., 216.
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A Túrócból Szatmárba költözés útja és a névváltoztatások

A család túróci eredete abból a bizonyságlevélből ismerhető meg, amelyet 
kisjeszeni Simkovicz14 János számára Túróc vármegye hatósága Szentmártonban 
állított ki, 1643-ban.15 A dokumentum szerint a megyei közgyűlés előtt személyesen 
megjelent a tekintetes és nemes nagyjeszeni Jeszenszky András és Kisjeszeni Szabó 
Máté, valamint hozzátartozó barátjuk, az ifjú nemes kisjeszeni Simkovicz János, aki 
előadásuk szerint vitézül szolgálta a királyt, s ezért számos alkalommal részesült 
felsőbb elismerésben. Most ez a János azt kérte, hogy a közgyűlés tanúsítsa az ő 
túróci származását, amely kérésnek a megye hatósága eleget is tett. 

A másolatban fennmaradt irat több információt is rejt számunkra. Talán a leg-
fontosabb, hogy a kiállítás időpontjában Simkovicz János már Szatmárban élt. Ott 
lehetett szüksége származásának igazolására, s ehhez kérte a bizonyságlevelet. A 
dokumentum leírja, hogy szegény állapotú, de mindkét néhai szülője révén valódi 
és ősi nemesi családból származott. Apja Menyhért volt, nagyapja pedig Mihály. 
Az irat még édesanyját és annak szüleit is megnevezi: édesanyja draskóczi Ivánka 
Katalin volt, Jeromos és Vachot Anna úrnő leánya.

Túrócból Szatmár megyébe tehát ez a Kisjeszeni Simkovicz János költözött a 
17. század első harmadában. Előtte azonban még Erdélyben szolgált katonaként, 
ami névváltozást eredményezett: szatmári lakhelyén ugyanis a Szilágyi név ragadt 
rá. 

Utódai a 17–18. században ezzel a névvel éltek, ami mellett csupán a nemesség 
igazolásához volt szükségük az eredeti, Túrócból hozott nevükre. Emiatt a nemessé-
gi iratok többségében „Szilágyi, másként Sinkovics” (esetenként Szimkovits) néven 
szerepelnek. Más hivatalos iratokban azonban a családtagok (mint pl. Szilágyi 
Zsigmond, akivel tanúként vagy a megye határozott kézírású írnokaként több ízben 
találkozhatunk az 1760-as években) kizárólag a Szilágyi nevet használták. Sőt, egy 
családi iraton még a Szilágyi de eadem (azaz szilágyi Szilágyi) névváltozattal is ta-
lálkoztam. Egyes családtagokat emellett esetenként Tóthnak is hívtak, ami a család 
ősi lakhelyére és az onnan hozott névre, esetleg szokásokra utal (Szatmárban mind 
az -ics, mind a -szky végződésű nevek idegenül csengtek).16 A Jeszenszky nevet 
egyes szatmári családtagok az 1790-es évektől (először 1792-ben, aztán 1795-től 
egyre gyakrabban) kezdték használni, majd végül 1800-tól ez vált általánossá. A 
névhasználattal kinyilvánították a nagycsalád többi ágához, tagjához való tartozá-
sukat, s az ősi kisjeszeni örökség iránti – legalábbis formális – igényüket.

Összegezve: a szatmári ág esetében négy név volt használatban: a Szilágyi, a 
Sinkovics, a Tóth, s végül a Jeszenszky. A szatmári Simkovics ág névhasznála-
tára láthatóan ugyanolyan – a rokoni kapcsolatok kibogozását és a hasonnevű 
családoktól való elhatárolást nehezítő – változatosság jellemző, mint a nagycsalád 
egészére. Amiatt, hogy néhány keresztnevet többen is viseltek a családban, ugyan-

14. A két szlávos névnek, azaz a Simkovicsnak (Szimkovits, Simkovitz) és a Jeszenszkynek (Jessensky, 
Jesentzki, Jesenszki, Jeszenszky) egyaránt számos alakjával találkoztam. A családneveket azonban 
általában a mai helyesírási szabályoknak megfelelően írom, s csak konkrét forrásra hivatkozás esetén 
élek a korabeli írásmóddal.

15. Pontos keltezése: feria proxima quinta ante dominicam misericordiae. Az iratra a család 1763-as 
nemességi perének anyagában találtam, mégpedig egy 1762-ben hitelesített másolat formájában. 

16. Megjegyzem, a távoli vidék magyar nevei hasonlóan idegennek tűnhettek, azokat az egyik átmásolás 
során ugyanis eltorzították, pl. Vachot helyett Vacsóz, Ivánka helyett Juránka. A Tóth név egyébként 
a Jeszenszkyek más ágainál is előfordult. Ld. KŐSZEGHI Sándor: Nemes családok Pestvármegyében, 
1899, 157.
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csak nehezebb az eligazodás. Ezért alább az érintett, férfi  családtagokat (római 
számmal, nemzedékenként haladva) sorszámokkal látom el.

A család nemességének igazolásai Szatmárban

A nemes családokat időről időre kiváltságaik igazolására szólították fel, az erre 
irányuló eljárások az illetékes vármegye hatósága előtt folytak. Tekintve, hogy a 
Jeszenszkyek nem tősgyökeres szatmáriak voltak (illetve kiváltságaik publikálá-
sára nem itt került sor), ezekben az eljárásokban többnyire mindkét (Szatmár és 
Túróc) megye hatósága közreműködött. Ezekben az eljárásokban a nemes szár-
mazást, esetleg a kiváltság keletkezését és a kiváltságban részesült személytől való 
leszármazást, s az előjogok folyamatos gyakorlását kellett bizonyítani, illetve – a 
számunkra is fontos – dokumentumokkal alátámasztani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Levéltárban négy nemességigazolás adatait találtam meg.17

Az első nemességigazolásra 1727-ben került sor, amikor is Szilágyi (I.) László 
a nagyapja, Simkovicz (I.) János nevére (1646-ban, Túróc megye közgyűlése által) 
kiállított bizonyítvánnyal igazolta nemességét. Ez még nem egy nemesi per során 
történt, hanem nemesi összeíráson, a szatmári közgyűlés előtt.18

Az első olyan eljárás, amelynek a teljes iratanyaga fennmaradt, 1763-ban folyt.19 
Ez év augusztus 3-án Hodászon, majd október 5-én Komlódtótfaluban tanúkat 
hallgattak ki Szilágyi másként Sinkovics (I.) Zsigmond, hodászi lakos nemességének 
bizonyítására.20 A feltett kérdések a következőkre irányultak: (I.) Ferencnek hívták-e 
(I.) Zsigmond nagyapját? Melyik vármegyéből kerültek ide? Melyik az igazi nevük 
(nem a Sinkovics-e)? (I.) Zsigmond, apja és nagyapja nemesi szabadságban éltek-
e? Igaz-e, hogy a néhai (I.) Ferenc Zsarolyánból házasodott Hodászra, és Szováthy 
Borbálát vette el? Végül, milyen nemességi iratukról tud a tanú?

A meghallgatott tanúk (nemes Eördögh Ferenc, mintegy 67 éves, hodászi la-
kos; nemes Demeter György, kb. 70 éves hodászi lakos; nemes Eördögh János, 
mintegy 56 éves hodászi lakos; nemes Eördögh István, kb. 52 éves hodászi lakos; 
nemes Pápay Ferenc özvegye, Palóczy Katalin, kb. 70 éves, hodászi lakos; nemes 
Bartha Péter, kb. 50 éves gyulaji lakos) többnyire személyesen ismerték Szilágyi 
(I.) Zsigmondot, illetve annak néhai apját, (II.) Jánost, s az idősebb tanúk még a 
nagyszüleit, (I.) Ferencet és Szováthy Borbálát is. Tudtak a család túróci szárma-
zásáról, zsarolyáni kapcsolatairól, nemesi szabadságáról, nevének eredetéről is, de 
mindemellett vallomásuk életszerűségét jelzi, hogy további részleteket is elárultak. 
Így pl. azt, hogy a néhai (I.) Ferencet a Szilágyi név mellett Tóthnak is hívták, de 
ő maga az igazi nevének a Sinkovicsot tartotta. Tudták azt is a tanúk, hogy a 

17. Lelőhelyüket ld. alább. A legtöbb nemesi pernek az anyagát egyébként nem csak a megyei levéltár, 
hanem a Magyar Országos Levéltár is őrzi. Illéssy János a Helytartótanácsi Levéltár anyagaira támasz-
kodva, a szerinte Szatmár, Heves, Szabolcs, Turóc, Pest megyékben, illetve a Nagykunságban honos 
Sinkovics-Szilágyi-Jeszenszky család nemesi pereit az alábbi jelzetekkel említi: C 57 - Helytartótanácsi 
Levéltár (a továbbiakban HL) - Departamentum nobilitare (alább DN) - 1796 - F. 43.; C 57 - HL - DN 
- 1795 - F. 38.; C 57 - HL - DN - 1794 - F. 9.; C 57 - HL - DN - 1846 - F. 101.; C 57 - HL - DN - 1845 
- F. 113.; C 57 - HL - DN - 1844 - F. 60.; C 57 - HL - DN - 1791 - F. 84.; C 57 - HL - DN - 1793 - F. 
191. Vö. Illésy gyűjtemény, S286 sorszám, CD-Rom, Arcanum.

18. SzSzBMLt. IV. A. 501. 230. cs., összeírások 1549–1789.
19. Vélhetőleg erre az eljárásra vonatkozik az a szakirodalmi adat, amely szerint a Szilágyi, másként 

Simkovich család Hodászon élt, illetve Péter és társai a néhai (I.) János által Túrócban, 1643-ban kapott 
bizonyságlevél felmutatásával igazolták a nemességüket. Ld. BILKEI GORZÓ Bertalan: Szatmár vármegye 
nemes családjai, Nagykároly, 1910, 119., illetve őrá hivatkozva: KEMPELEN: i. m. X., 177.

20. SzSzBMLt. IV. A. 501/e. 227. cs. (S alatt)
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családnak Túróc megye hatóságától bizonyságlevele volt kiváltságairól. Említést 
érdemel, hogy ebben az időszakban három helyen – Zsarolyánban, Hodászon és 
Iklódon – éltek a család tagjai, de a tanúknak feltett kérdések egyáltalán nem 
vonatkoztak az iklódi családtagokra, s ez később, a többi nemességi vizsgálat so-
rán is hasonlóan történt. Sőt: a későbbi igazolásokból ez az ágazat teljesen ki is 
maradt. Az 1763-ban használt dokumentumok egyikére (a túróci bizonyságlevél 
felzetére) felvezették az akkor élt családtagok nevét és lakhelyét, s ezen az egyetlen 
helyen (még) szerepel az Iklódon lakó (II.) Ferenc is, mégpedig több fi ával, akiknek 
a nevét azonban nem tudták, ezért nem is jegyezték fel. Mindezt azért indokolt 
kiemelnem, mert ezen az egyetlen utaláson kívül az iratok azt sugallják, mintha 
a hodászi és iklódi Szilágyiaknak semmi közük nem lett volna egymáshoz. Ennek 
a magyarázata ma már aligha deríthető ki. Valószínű azonban, hogy az iklódiak-
kal a többi családtag nem tartotta a rokonságot valamilyen családi viszály miatt. 
Ugyanakkor azt is feltételeznünk kell, hogy az iklódiaknak nem (vagy esetleg Sza-
bolcsban) kellett nemességüket bizonyítaniuk, hiszen nem maradt arra vonatkozó 
adat sem, hogy ők valaha (a hodászi, zsarolyáni rokonoktól függetlenül) ilyen 
eljárást folytattak volna.

Nemesi igazolásra sor került 1794-ben is, ekkor a Szilágyi, másként Jeszenszky 
családot a Mátészalkán lakos Szűcs, Balaton és Mándy családokkal együtt vonták 
eljárás alá.21 Minden bizonnyal azért – ahogyan később a Szűcs család tanúi emlé-
keztek – mert e családok egyes tagjai, mint elöljárók, nemes esküdtek (esetünkben 
nyilvánvalóan III. János) a nemesi közösség képviseletében visszafoglaltak egy 
„nagydarab hegyes-völgyes földet” Sulyok Jánostól. Az említett uraság saját birtokát 
a közös nemesi földekből kívánta gyarapítani, amikor pedig kudarcot vallott vele, 
bosszúból nemességük valótlanságával vádolta meg a nevezett családokat.22 Egy 
későbbi alkalommal, 1795-ben, a nemesség bizonyítása érdekében újabb tanúval-
latásra került sor, ekkor a tanúkat a zsarolyáni és a hodászi, illetve mátészalkai 
családtagok nemességéről kérdezték részletesen. A legfontosabb kérdések: Zsaro-
lyánban ismeri-e (II.) Lászlót és fi ait? Ki volt (II.) László apja, nagyapja, azoknak 
voltak-e testvérei, amazoknak utódaik, s ha igen, ők hol élnek? Honnan került a 
család Zsarolyánba? Ismeri, illetve ismerte-e Mátészalkán (III.) Jánost és Hodászon 
(IV.) Ferencet, azok fi ait, apját, nagyapját? Mit tud nemességükről?

Ezek a tanúvallomások már sokkal színesebbek a néhány évtizeddel korábbiak-
nál. A zsarolyáni családtagok javaslatára megkérdezett tanúk (Egry Péter, 68 éves 
zsarolyáni nemes; Fűsűs János, 82 esztendős nagyszekeresi nemes; Szőke György, 
75 éves zsarolyáni nemes) ismerték Szilágyi, másként Szinkovits (II.) Lászlót, s an-
nak fi ait is, akik közül Imre Ungban pap, (I.) József nagyari iskolamester volt, (II.) 
István pedig apja házánál lakott. Tudták, hogy (II.) László nagyapja a néhai Péter, 
egy időben hodászi lakos volt, akinek (I.) László nevű testvére utód nélkül halt meg. 
Ezek apja (I.) István volt. Ennek az (I.) Istvánnak volt egy testvére, (I.) Ferenc, aki 
Hodászra házasodott a tatárfutás után. Tudtak a tanúk a család túróci eredeté-
ről, s hogy az ide költözött (I.) János Egey Zsuzsannát vette el, akinek zsarolyáni 
birtokával a Szilágyiak még az eljárás idején is rendelkeztek. Mivel a család két 
ága szoros rokonságot tartott, a tanúk a mátészalkai és hodászi családtagokat is 
gyakran személyesen ismerték, azok házánál is jártak. Egybehangzóan állították 
továbbá, hogy a Szilágyi család tagjai mindenkor nemesi szabadságban éltek.
21. SzSzBMLt. IV. A. 501. 199. doboz, fasc. 2. a.n. 57/1794.
22. FODOR László: Adatok két kisebb mátészalkai családról – A Szűcs (másként Kotman) és a Pap (másként 

Kisvárdai) család, Turul, 2006/1–2., 28.
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A család másik ága érdekében kikérdezett tanúk (Szováthy Ferenc, 60 éves 
hodászi nemes; Lakatos János, 69 éves hodászi nemes; Császlai Ferenc 70 éves 
hodászi jobbágy, aki korábban Szilágyi I. Zsigmondot sokáig szolgálta) ugyancsak 
ismerték az akkor élő hodászi Szilágyiakat (IV. Ferencet), a mátészalkaiakat (III. 
Jánost), azok apját, nagyapját, s a Hodászra letelepedett (I.) Ferencről is megem-
lékeztek. Ezen túl a zsarolyáni családtagokat is jól ismerték, s elmondták ezek 
rokoni kapcsolatait, illetve hogy ki hol élt. Tudtak a család osztatlan zsarolyáni és 
hodászi birtokáról, az első szatmári ősanyákról (Egey Zsuzsannáról és Szováthy 
Borbáláról), s azt is megemlítették, hogy a Szinkovits nevet a család tagjai csak 
azóta használták, amióta azzal igazolták nemességüket.23

1796-ban, egy következő eljárás során a család felhasználta az előző évi tanú-
vallomásokat, valamint beszerzett egy újabb igazolást Túróc megye közgyűlésétől.24 
Ez a bizonyságlevél kiemeli, hogy a megyei nyilvántartások és jegyzőkönyvek adatai 
alapján a Szatmárban élő Jeszenszkyek, illetve Simkoviczok, a birtokadományos 
családok közé tartoznak, s ősi birtokaik a túróci atyafi aknál illetve zálogbirtoko-
soknál még mindig megvannak.25

A zsarolyáni ág

A család első szatmári lakhelye Zsarolyán, ahová a tanúvallomások szerint Egey 
Zsuzsanna, (I.) János felesége révén (illetve annak birtokára) kerültek.26 Szilágyi (I.) 
János gazdálkodásának körülményeiről csupán egy apró részletet sikerült feltárni: 
1648-ban 26 polturáért („ugymint az drágasághoz képest egy kenyérnek árán”) 
zálogba vett egy kaszálót Soldos Jánostól.27 Míg (I.) János egyik fi a, (I.) Ferenc, 
Hodászra költözött, addig a másik, (I.) István, Zsarolyánban maradt. (I.) István a 
Rákóczi-szabadságharc idején (1706) gyalogos strázsamesterként szolgált Esze Ta-
más ezerében, fegyvere kard volt.28 1712-ben (I.) László nevű fi ával együtt tanúként 
szerepelt egy másik zsarolyáni család nemességi perében.29 A nemességvizsgálatok 
során a tanúk (I.) Istvánról megemlítették, hogy a tatárok 1717-ben elrabolták 
Zsarolyánból. Miután (12 év múlva) „a barátok kiváltották”, s hazakerült, „földig érő 
ujjas juh bőr bundában” járt, ami a nemesi perek során kikérdezett tanúknak még 
évtizedek múltán is emlékezetében maradt, csakúgy, mint az, hogy szülőfalujában 
halt meg, és sírhelye a templomtorony alatt van. Alakja, személyes sorsa eggyé vált 
23. SzSZBMLt. IV. A. 501. 199. doboz, fasc. 3. a.n. 20/1795. Ehhez az irategyütteshez egyébként utólag 

(1907) hozzátették a kisjeszeni Matthiae család anyagát (egy túróci bizonyságlevéllel 1647-ből).
24. A tanúvallatásra Nagykárolyban, 1795. június 22-én került sor. Az igazolás pedig 1795. október 31-

én, Szentmártonban kelt. SzSzBMLt. IV.A.501. 200. d. fasc. 4. a. n. 24/1796.
25. Kisjeszen egyik felét közösen bírta a család Simkovics, Matyasovics és Piatrovics ága. Jeszenszky: 

Járdáni Temérdek András ivadékai, i. m., 60–61.
26. 1679-ben Egey László és Zsuzsanna 6 magyar forintért megveszik idős nagynénjük, a debreceni 

lakos Nagy Borbála asszonynak, Kozma Péter özvegyének zsarolyáni örökrészét egy telekben. A vevők 
Egey Gergely és Nagy Erzsébet gyermekei, zsarolyáni Nagy Mátyás unokái. Nem zárható ki, hogy az 
említett Zsuzsanna azonos volt Simkovics Jánosnéval. SzSzBMLt. IV. A. 501/e, 221. doboz (az Egey 
család iratai közt).

27. A kaszáló a Botos bakán (ma Botos bákány) nevű vizenyős területen volt Zsarolyán határában, Sámely 
Ferenc és Márton László földje szomszédságában.  Az iratra a zsarolyáni Cséke család nemesi perének 
anyagában találtam rá (ld. a 32. sz. jegyzetet), a földrajzi névre ld. KÁLNÁSI Árpád: A fehérgyarmati járás 
földrajzi nevei. Debrecen, 1984, 488.

28. Esze Tamás ezredében, a felső-tiszavidéki vármegyék (Bereg, Szabolcs, Ugocsa és Ung) hadfogó ne-
meseinek 1706. évben készült lajstroma, közli Hegedüs István, = Helytörténeti tanulmányok IX., szerk. 
Gyarmathy Zsigmond, Nyíregyháza, 1993, 319.

29. SzSzBMLt. IV. A. 501. 223. cs., a Kapusy család nemességi ügyében említik őket.
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a település történetével, amit több, szakirodalmi adat is igazol. Szirmay Antal 1810-
ben, pl. megemlíti, hogy 1717-ben a falut „…A’ Tatárok felprédálták, és akkor egy 
Szilágyi nevű Nemes embert elvittek magukkal, a’ ki az után idővel haza kerülvén 
holtig Tatár Szilágyinak neveztetett”.30 E forrásra hivatkozva Nagy Iván családtör-
téneti alapmunkájában is szerepel, noha azzal a téves feltételezéssel, miszerint a 
szilágysomlyói Szilágyi család tagja lett volna.31 (I.) Istvánnak (I.) László nevű fi a, aki 
nemességét 1727-ben igazolta, 1744-ben, illetve 1747-ben – ekkor magát 68 évesnek 
vallva – még tanúként szerepelt Zsarolyánban. Esküdt nemes, azaz a település egyik 
elöljárója volt. 32 Későbbi adat nincs róla, (fi ú-) utód nélkül halt meg.

A zsarolyáni ágat (I.) István Péter nevű, második fi a vitte tovább, aki egyébként 
egy időben unokatestvérénél lakott, Hodászon. 1763-ban három fi ával, Mihállyal, 
(III.) Ferenccel és (II.) Lászlóval együtt szerepelt a nemességi eljárásban. Azok kö-
zül (II.) Lászlónak (aki az 1795-ös nemesi eljárásban is szerepelt, s az anyakönyv 
szerint 1805-ben halt meg, 72 évesen) maradtak Zsarolyánban utódai: három fi ú 
és egy leány. Közülük (I.) Imre református prédikátorként Ung megyébe költözött, 
utódairól nincs adat. (II.) József iskolamester (tanító) volt előbb Nagyaron (a tanúk 
erről szóló vallomásait a nagyari anyakönyvek is igazolják 1794 és 1797 között, 
amikor többször is szerepelt „oskola rectorként” Szilágyi József néven a kereszt-
szülők között), majd Szamoskóródon (ma Corod, Romániában). Az 1809-es inszur-
rekciós összeíráskor már az utóbbi településen vették fel, 45 esztendős korában. 

(II.) István, a legkisebb fi ú, Zsarolyánban maradt, apja házánál. Felesége Tóth 
Sára volt (1791). (III.) Istvánt a Szilágyi, illetve a későbbi Jeszenszky név mellett 
Tóthnak is nevezték. Apjához hasonló, hosszú életet élt: az anyakönyv tanúsága 
szerint 1768-ban született, s 1840-ben halt meg, 72 éves korában. 

Az 1809-es inszurrekcióban ténylegesen a család (ide értve a hodásziakat, 
mátészalkaiakat és  iklódiakat is) egyetlen tagja sem vett részt,33 de az összeírás 
alkalmával számba vették őket is a nemes családfők között. Az összeírás jegyző-
könyvét pedig 1811-ben és 1813-ban aktualizálták, további adalékokat szolgáltat-
va ezzel a család történetéhez. (III.) Istvánról, pl. azt jegyezték fel, hogy 40 éves, 
köszvényes, fi ai pedig a 15 éves Benjámin és a 9 esztendős (IV.) József. 34 Egy 
1811-es megyei birtokösszeírásban is szerepel a neve, de birtokának megjelölése 
nélkül.35 Két, még az 1790-es években született kisfi a sorsáról, az amúgy megle-
hetősen hiányos zsarolyáni anyakönyvek sajnos semmit nem árulnak el, azokban 
(több, csecsemőkorban elhalt gyermek mellett) szerepel viszont még egy felnőtt 
kort megérő lánytestvérük, Zsuzsanna (1803–1853.), aki 1830-ban Szerdahelyi 
(másként Szereday) János felesége lett. Ebből az ágból való (II.) László leánya, Er-
zsébet, aki előbb (1798) Kiss Istvánné, majd (1812) a Csengersimán lakó surányi 
Nagy Pál felesége lett. Végül minden bizonnyal ide tartozott az a Mária is, akinek 
a településsel szomszédos faluban lakó, és ott birtokos borzovai Nagy Ferenctől 
1770–1784. közt gyermekei születtek.36

30. SZIRMAY Antal: Szathmár megye fekvése, története és polgári esmérete, II., Buda, 1810., 219.
31. NAGY i. m. X., 710.
32. A Cséke család nemessége ügyében kérdezték. SzSzBMLt. IV. A. 501/e. 221. cs. (Cs alatt); SzSzBMLt. 

IV. A. 501/e. 226. cs.,  a Petry család ügyében (P alatt)
33. RUGONFALVI KISS István: Az utolsó nemesi felkelés, II., Bp. 1911, 212–216, 343–351.
34. SzSzBMLt. IV. A. 501. 231. cs.
35. Ez arra utal, hogy önálló birtok helyett osztatlan közös tulajdonban, illetve nemesi közös birtokban 

lehetett része. SzSzBMLt. IV. A. 501. 232. cs., 1811-es szatmári nemesi birtokösszeírás. Ekkor egyéb-
ként Hodász és Iklód egyaránt Szabolcshoz tartozott, az ottani családtagok hasonló adatait ezért nem 
szerepeltethetem.

36. BORZOVAI D. NAGY Ottó: A Borzovai Nagy család, Turul, 1909/2, 68.
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A hodászi ág

Hodászra Szilágyi (I.) Ferenc költözött az 1700-as évek elején. Mint említettem, 
egy zsarolyáni tanú vallomása szerint ez a „tatárfutás” (1717) után történt, más 
levéltári adatok szerint azonban Szilágyi (I.) Ferenc már korábban Hodászon lakott. 
1711-ben ugyanis a „nem birtokos” nemesek közt e településen szerepelt a megye 
nemeseinek összeírásában.37 Felesége Szováthy Borbála volt, akinek örökségét 
utódai Hodászon sokáig birtokukban tartották. (A kántorjánosi ág tárgyalásakor 
térek ki másik feleségére, akiről a hodászi utódok és tanúk nem emlékeztek meg.). 
Az 1795-ös tanúvallomások egy sokáig emlékezetes tragédiát örökítettek meg. A 
Hodászra szakadt (I.) Ferencről megemlítették ugyanis, hogy „valami földön egy 
pappal összekapott és ugyanattól megölettetett”. A gyilkosságra emlékeztető vörös 
zászlót a templom faláról csak sokkal később, az épület renoválásakor vették le.

Fiát, (II.) Jánost 1729-ben az egyházközség elöljárójaként említi egy feljegyzés, 
amit az első hodászi anyakönyvbe (utólag, s talán tévesen, apja helyett az ő ne-
vét megadva) vezettek be. (II.) Jánosnak és fi ának (I. Zsigmondnak) a feleségeit 
lánykori nevükről nem ismerjük, öreg Szilágyi Jánosnéként (1769), illetve Szilágyi 
Zsigmondnéként (1791) említik csak őket az anyakönyvben, a temetésükre vonat-
kozó bejegyzések. Egyikük talán a hodászi és paposi Eördögh családból kerülhetett 
ki, mert mint egy 1792-ben felvett tanúvallomásból kiderül, a Szilágyiak rokonai 
voltak az Eördögh családnak.38 Szilágyi (I.) Zsigmond 1760-ban, majd egy évvel 
később Hodászon szomszéd birtokosként, írnokként és egyben tanúként szerepelt 
több – így pl. az Eördögh család tagjai közötti – osztályos egyezség megkötésénél.39 
Nem csak a rokonság vette hasznát írástudásának, hanem a vármegye hatósága 
is, egy jegyzőkönyv tanúsága szerint ugyanis 1760-ban az egyik nemességvizsgáló 
bizottság tagja (assumptus nobilis) volt.40 1787-ben halt meg. (I.) Zsigmond legidő-
sebb fi a Mátészalkára költözött. A könnyebb áttekintés érdekében a mátészalkai 
Jeszenszkyeket, Jeszenszky (III.) Jánost és utódait a következő pontban, külön 
tárgyalom.

Minden bizonnyal (I.) Zsigmond lánya volt a bevezetőben már említett Juli-
anna, Komoróczy Péternek (idősebb Péter és Osváth Judit fi ának) a felesége. Az 
anyakönyv tanúsága szerint 1769-ben ment férjhez, s1814-ben, 65 éves korában 
halt meg, tehát 1750 körül születhetett. Három lánya, illetve egyikük gyermekei 
Hodászon, 1815. május 6-án osztályos egyezséget kötöttek. Jeszenszky Julianna 
örökségeként ekkor a következő településeken lévő (valószínűleg a család más 
tagjai által használt, osztatlan, s emiatt ezúttal is osztatlanul hagyott) birtokokat 
említették meg: Hodász, Kántorjánosi, Iklód, Zsarolyán, Gebe (a mai Nyírkáta), 
Kis- és Nagyjeszen.41 A család gebei kapcsolatairól nincs tudomásom, Komoróczy 
Péternek viszont volt ott is birtoka. A legutóbbi település említése viszont kétségte-

37. SzSzBMLt. IV. A. 501. 230. cs., 1711-es megyei nemesi összeírás.
38. FODOR László: A hodászi Lakatos család iratainak bemutatása, = Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Levéltári évkönyv XVI., szerk. Henzsel Ágota, Nyíregyháza, 2003, 313.
39. FODOR: A hodászi Lakatos család… i. m., 312. Ugyanitt egy másik iratban – amelyik az Eördögh család 

tagjainak az osztályos egyezségét rögzíti – hasonlóképp szerepel (annak 1730-ra a keltezése bizonyosan 
elírás, a legkorábbi valós időpont 1760 lehet).

40. Így szerepelt szerepelt a szomszédos Kántorjánosiban lakó Miklós család nemességvizsgálati eljárá-
sában, a tanúk kihallgatásakor. SzSzBMLt. IV. A. 501/e. 225. cs. (M alatt)

41. FODOR: A hodászi Lakatos család… i. m., 315.
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lenül tévedés, a nagyjeszeni és a kisjeszeni Jeszenszky családok eredetének akkor 
még tisztázatlan voltára utal.

Egy 1773-as anyakönyvi bejegyzés szerint Ujlaky Sándor feleségül vette Szilágyi 
Krisztinát. Ennek a bejegyzésnek nincs előzménye, és későbbi utalás sincs ennek 
a Krisztinának a kilétére. 1809-ben (a már említett inszurrekciós összeírásban) 
azonban fi aival együtt szerepel Jeszenszky Krisztina, mégpedig Rohodon, Ujlaky 
Sándor özvegyeként.42 Őt is Zsigmond lányának kell tekintenünk, akárcsak azt a 
Szilágyi Teréziát, aki 1788-ban hozzáment Geszthy Györgyhöz. Keresztanyaként 
találtam rá (1803-ban, G. Gy-né Jeszenszky Terézia néven) a kántorjánosi anya-
könyvben.

(I.) Zsigmondnak (IV.) Ferenc nevű fi a lehetett korban a következő gyermeke. 
1802-ben kisebb birtoka alapján hatodmagával állított katonát. A hodászi ágat 
ő vitte tovább:1791-ben feleségül vette Somlyódy Lídiát, Őrből. Az asszony fi a-
talon meghalt (1806-ban), (IV.) Ferenc ezután özvegyen élt, egészen 1828-ig, 64 
esztendős koráig. Nekik kilenc gyermekük közül négy ért felnőtt kort. Legidősebb 
fi uk (I.) Sándor 1796-ban született, s 1817-ben vette nőül egy másik, ugyancsak 
Túrócból Szatmárba szakadt család sarját, kossuthfalvi és udvardi Kossuth Er-
zsébetet (István lányát). Az ifjú házasok négy évig más településeken (1820-ban, 
pl. a szomszédos Gebén) laktak, nekik négy (felnőtt kort ért) gyermeküket kell 
megemlítenem. Első fi uk (IV.) István 1822-ben született, ő 1849-ben vette nőül 
géresi Balogh Rozáliát (Ádám és Demjén Julianna lányát), majd annak halála után 
(1871-ben) Szondy Esztert Nyírmeggyesről. Községi pénztárnok volt Hodászon, 
1877–1870 között,43 1887-ben halt meg. (IV.) István (III.) Sándor nevű (1860-ban 
született) fi ának a felesége (1888) Szeöcs Terézia lett, Julianna (1867) és a második 
feleségtől született lány, Erzsébet (1873) sorsáról azonban nem tudok. Édesanyja, 
Szondy Eszter ramocsaházi lakosként 1910. október 31-én adta el hodászi ingat-
lanait a kiskorú Lakatos Vilmának, 800 koronáért.44 

(I.) Sándornak két lánya volt még: Erzsébet (született 1826-ban), előbb (1849) a 
rohodon lakó szamosújlaki Ujlaky László, majd (1851, Hodász) Szikszay Pál felesé-
ge, és Mária (született 1831-ben), Kiss Gáborné (1852). (I.) Sándornak Zsigmond 
nevű fi a (1833) Hodászról Nyírbátorba költözött, ahol földműveléssel foglalkozott. 
Birta Máriától (esküvő: 1859) több gyermeke is született (Erzsébet 1870-ben, Sán-
dor 1875-ben, az ő sorsukat azonban már nem követtem nyomon).

(IV.) Ferenc második fi a a hasonnevű (V.) Ferenc volt (1811–1833.). Igen fi ata-
lon nősült, 1818-ban vette feleségül Földváry Annát. Első gyermekük, Anna, még 
1819-ben megszületett, őt 1841-ben jármi Veress Ferenc vette nőül. Több mint 
10 év kihagyással született még két gyermekük (József 1830-ban és Zsuzsanna 
1832-ben), akiknek sorsáról az anyakönyv nem árulkodik. Közülük Zsuzsannát 
megtaláltam Mátészalkán, ahol 1860-ban feleségül ment Géressy Lajoshoz (János 
és Győrffy Zsuzsanna fi ához, akinek harmadik felesége lett).

42. Az összeírás során Iklód, Mánd, Mátészalka, Nagykároly, Szamoskóród, Szatmárnémeti és Zsarolyán 
településeken 8 családfőt jegyeztek fel Jeszenszky néven. Nem mindegyiket lehet sajnos ezek közül 
elhelyezni az általam felvázolt családfán, ugyanakkor olyan családtagokról is tudok, akiket nem, vagy 
nem ezen a néven jegyeztek fel. Nem tudhatjuk, ki lehetett pl. az a Nagykárolyban élt Jeszenszky József, 
akinek az özvegye szerepelt 1809-ben.  SzSzBMLt. IV. A. 501. 231. cs.; KÁVÁSSY Sándor, Nemesi vezeték- 
és keresztnevek Szatmárban az 1809. évi inszurrekciós összeírás alapján, = Helytörténeti tanulmányok 
VII., szerk. Gyarmathy Zsigmond,  Nyíregyháza, 1989, 188.

43. FODOR: A hodászi Lakatos család… i. m., 326.
44. FODOR: A hodászi Lakatos család… i. m., 324. Szondy Esztert egyébként a szerződés – minden bizony-

nyal elírásról van szó – Jeszenszky Sándor özvegyeként tünteti fel.
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(IV.) Ferenc harmadik fi a (V.) János (1793–1848.) volt, akivel egy ízben (1820) 
tanúként találkozunk Hodászon.45 Felesége Szabó Mária (1820), akitől több fi a 
is született. Közülük (II.) György (1827) első felesége veskóci Budaházy Erzsébet 
(1847), a második pedig kirsanói Gerzsenyi Erzsébet (1864) volt Gulácsról. (II.) 
György első házasságkötésével Kántorjánosiba költözött, ahol gazdálkodott, s szá-
mos gyermeke született. Közülük (VI.) Ferenc felesége Jeney Eszter (1879, András 
és Makay Erzsébet lánya), akinek ugyancsak maradtak utódai (Zsigmond 1880-ban, 
Erzsébet 1882-ben, Katalin 1888-ban, Elek 1890-ben született). 

(II.) György lányait környékbeli földbirtokosok vették el: Eszter (1850–1894.) 
Bégányi Menyhért felesége lett (1871), majd attól elválva Bagaméry Alberthez ment 
(1889) Kislétára. Mária (1852) Jakab Sándorné (1873) Kocsordon, Julianna (1856) 
Dibáczy Györgyné (1879) Bogáton (Nyírbogát), végül Zsuzsanna (1860) Papp Péterné 
(1886) Kislétán. 1890-ben szerepel keresztanyaként Kántorjánosiban még egy Juli-
anna, Besenyey Antalné, aki vélhetőleg azonos a korábbi Dibáczynéval. (II.) György 
további öt gyermekét (akiknek a sorsáról nincs további adat) csak egy érdekes körül-
mény miatt említem meg, miszerint első feleségétől több ízben is ikrei születtek.

(VI.) János (1830–1876) felesége Mándy Zsuzsanna Kántorjánosiból (1853), 
akitől négy gyermek származott. Közülük Terézia (1860) Elek Menyhértné (1880), 
Lídia (1870) Böszörményi Ferencné (1894), míg (VII.) Ferenc (1853) és (VII.) János 
(1868) sorsát már nem fedik fel a vizsgált anyakönyvek.

(V.) János harmadik fi a (I.) Pál (1838), aki Nyírbátorba költözött. Felesége előbb 
Baratsy Erzsébet, akitől (I.) Béla nevű fi a született, a második felesége pedig Szabó 
Borbála volt. Már utóbbitól született lánya, Mária (1875) és másik fi a, (VI.) József 
(1872), aki aztán Mátészalkára került. Ez a (VI.) József az I. világháborúban front-
harcos volt és orosz fogságba esett. Róla, mint néhairól, és (II.) Pál nevű fi áról (aki 
1906-ban született, 1930-tól pedig női és úri szabómester volt) megemlékezik az 
1939-es vármegyei monográfi a is.46

(IV.) Ferenc legkisebb gyermeke Mária (1802) volt, aki előbb (1820) Újfehértóra 
ment férjhez, Tárkányi György (István és Pásztor Zsuzsanna fi a) ottani földbirto-
koshoz, majd annak halála után (1831-ben) hazakerült Hodászra, s ismét férjhez 
ment, Dibáczy Sándorhoz.

(I.) Zsigmond gyermekei közül a hodászi anyakönyv Erzsébet születését (1767) 
rögzítette először. Ő ifjabb Komoróczy Ferenchez ment férjhez (1789). Mivel azon-
ban férjét alig egy évvel később, illetve nem sokkal kislányuk születése előtt (1790) 
agyonütötték a piacon, igen korán özvegységre jutott. Háztartását így vették fel 
az 1809-es inszurrekciós összeírásba is: „Komoróczy Ferencné lányával együtt 
lakik.”47 Hosszú életet élt: 1845-ben halt meg.

(I.) Zsigmond legkisebb lánya Borbála (1773–1829.), aki Mátészalkára ment 
férjhez (1791), az ott, illetve Biharban is földbirtokkal rendelkező Mándy Ferenc-
hez (Ferenc és Izsoó Erzsók fi ához). Talán ebből az ágból való Jeszenszky Ferenc, 
kántorjánosi Mándy Thyra férje (gyermekeik Ferenc 1910, és Mária 1911), aki 
a kisjeszeni mellett használta a család egy távoli és jómódú ágának (megyefalvi) 
nemesi előnevét is,48 aminek nyilván nem volt alapja, de megfelelt a korszak szo-
kásainak.

45. FODOR: A hodászi Lakatos család… i. m., 317.
46. Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék (1924–1938), szerk. Fábián Sándor, Bp. 1939, II. rész 

(személyi adattár) 44.
47. SzSzBMLt. IV. A. 501. 231. cs.
48. KEMPELEN: i. m. VII., 57.
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 A mátészalkai ág

A család mátészalkai tagjai a leginkább ismertek, ami egyrészt birtokaiknak, 
másrészt személyes közéleti szerepvállalásuknak köszönhető. Mátészalkára (III.) 
János költözött, (1778 előtt) feleségül véve az ott birtokos Bartha Juliánnát (minden 
bizonnyal András és érszodorói Szodoray Zsuzsánna lányát49).  Utódai 1837-ben 
(az 1835-ös tagosítás eredményeképpen) azon 28 famíliához tartoztak, amelyek a 
városban ún. fordulós birtokkal rendelkeztek.50 Házasságkötések révén az eddig 
említett településeken kívül Mikolán és Nyírcsaholyban is birtokosként tartották 
számon őket.51 A család nevét Mátészalkán egyébként máig őrzi a Jeszenszky-
tanya, amelyhez egykor néhány hold szőlő is tartozott.52 1802-ben Jeszenszky 
(III.) János azon nemesek között szerepelt, akik nagyobb birtokuk alapján egye-
dül voltak kötelesek kiállítani és felfegyverezni egy katonát.53 1811-ben (egy már 
említett összeírás szerint) Mátészalkán 1 egész, 6 fél (közepes) telket és 3 szőlőt, 
Parasznyán 1 közepes telket birtokolt. Szirmay szerint a 19. század elején birto-
kos volt Iklódon, Mátészalkán és az utóbbival szomszédos Sándoron (egy később 
Mátészalka határába olvadt pusztán).54 

1809-ben 55 évesen vették fel az inszurrekciós összeírásba. Fiai közül ekkor 
(II.) Zsigmond 20 éves, Debrecenben „törvényt tanul”, míg a másik fi ú, (III.) József 
1813-ban beteges, szintén debreceni diák.55 (III.) János 1792–1802, majd 1812–
1815 között, végül 1817-től 1818. II. 2-án bekövetkezett haláláig a mátészalkai 
református egyházközség főkurátora volt. 1804-ben az egyházi tanács tagja (pres-
biter).  Személyét, „nagy bölcsességgel” végzett „kormányzását” (az egyházi vagyon 
gyarapodását, pontos számadásait, a templom bővítésének irányítását 1796-ban, 
stb.) közmegbecsülés övezte.56 

Az 1790-es évek különböző feljegyzéseiben (anyakönyvekben, jegyzőkönyvek-
ben) még Szilágyi Jánosként szerepelt, családnevét azonban (néhány, a számára 
jelentőséggel nem bíró, őt pl. keresztszülőként megnevező  bejegyzés kivételével) 
utólag kitörölték, vagy áthúzták, és a J. Jesenszkit írták a helyére. A névváltoz-
tatás időpontja szempontjából érdekes adat, hogy 1792. május 6-án, kurátorrá 
választásakor, még Szilágyinak nevezte magát, de a felesége által az egyháznak 
ugyanezen év második felében adományozott arany csipkés selyemkeszkenő szé-
lére már a Jeszenszky János név rövidítését hímezték: „:Je:J: Barta Juliánna”.57 A 
család társadalmi helyzetéről árulkodik az egyházközség első, 1804-ben kezdődő 
jegyzőkönyve és az 1828-as anyakönyvi bejegyzés is, amelyek T. N. Vtő. (vitézlő) 

49. A szülőkre ld. NAGY: i. m. X., 779.  A mátészalkai anyakönyv szerint Bartha András 1782-ben halt 
meg Károlyban (Nagykároly, ma Carei, Romániában), özvegye, szodorói Szodoray Zsuzsánna pedig 
1800-ban, Mátészalkán. 

50.  A 28 család (44 családfő) 46 (valamivel több, mint 58 holdas) telket (összesen 1833 katasztrális holdnyi 
területet) bírt, 3 – 3 fordulóban. CSOMÁR Zoltán: Mátészalka. Mátészalka, 1968, 121, 223.; Mátészalka 
története. szerk. Ujváry Zoltán. Ethnica.  Debrecen, 1992, 185, 215.

51. Szatmár vármegye, i. m., 592.
52. KÁLNÁSI Árpád:  A mátészalkai járás földrajzi nevei. KLTE Debrecen, 1989, 238.
53. SzSzBMLt. IV. A. 501. 203. cs.
54. SZIRMAY: i. m.,  86, 113, 116 (Sándor falu esetében a szerző csak a Jeszenszky családnevet említi, a 

körülmények alapján azonban itt is III. Jánosra kell gondolnunk).; Ezt hivatkozza Mátészalka és Iklód 
említésével NAGY,  i. m. V., 343.

55. SzSzBMLt. IV. A. 501. 231. cs.
56. PAPP Artúr: A Máté-Szalkai Ev. Ref. Egyház története, Szatmár, 1883, 91–95, 109, 121.
57. PAPP: i. m., 127.
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Kisjeszeni Jesenszky Jánosné Barta Juliánnát (halálakor 68 éves, özvegy) nagy-
asszonynak titulálják. Ebben a korban az asszony megjelölés is a különös tisztelet 
jele volt, a még azt is felülmúló nagyasszony kifejezés, pedig igen ritka (noha a 
városban ekkor több előkelő nemesasszony is élt, ez a megszólítás rajta kívül csak 
a már említett Sulyok János feleségét illette meg).

(III.) Jánosnak, mint láttuk, két fi a született, akiket az inszurrekciós összeírás 
is megnevezett. Közülük (II.) Zsigmond (1788–1839.) 1823–1826. között az egy-
házközség főkurátora volt. Megválasztására annak reményében került sor, hogy 
apja nyomdokait fogja követni. A templom zsindelyezéséhez az ő idejében vették 
a zsindelyt, s fogadták fel a mestereket.58 Az egyháznak egyébként ez előtt és ezt 
követően is aktív tagja volt. Így, pl. 1818. IV. 30-án részt vett a mátészalkai re-
formátus egyházközség gyűlésén és aláírta az egyházközség rendtartását. Ugyan-
ebben az évben testvérével, (II.) Józseffel együtt „iskolai vizitátorrá” választották. 
Ugyancsak presbiterek voltak mindketten 1822-ben és 1831-ben, (II.) Zsigmond 
ezen kívül 1829-ben is.59 (II.) Zsigmond mikolai Mikolay Juliannát (1814, György 
árvája, Egriből) vette feleségül. Egyetlen fi át ugyancsak (III.) Zsigmondnak hívták. 
Akárcsak apja, (III.) Zsigmond (1818–1863.) is a debreceni főiskola diákja volt, 
ahonnan azonban huszárnak állt. Apja csak sok utánajárással tudta onnan ki-
szabadítani. A főiskola elvégzése után Korda Lőrinc első alispán mellett szolgált 
patvaristaként, majd 1848-ig táblabíróként szerepelt a megyei közgyűléseken. Az 
1848-ban alakult mátészalkai nemzetőrszázad egyik hadnagya volt, részt vett a 
dési csatában.60

(III.) Zsigmondot az egyházközségben (beteg nagybátyja helyett) ugyancsak meg-
választották „főfelvigyázónak,” e hivatalt 1843–1845. között töltötte be. 1859-től 
egyike volt azoknak, akik a csekély fi zetésre tekintettel heti egyszeri alkalommal 
ingyen kosztolták a tanítókat. 1844, 1848-ban és még 1860-ban is presbiter. Fe-
lesége a szomszédos Papos községben közbirtokos Horváth Katalin volt (az esküvőt 
Paposon tartották 1842-ben, az asszony 1878-ban, 56 évesen halt meg), akivel 
sokgyermekes családot alapítottak.61 

Fia, (II.) Sándor 1878-ban 10 forintot adományozott az egyháznak új harang 
vásárlására. 1882-ben választott községi képviselőtestületi tag, járásbírósági tisztvi-
selő, később (1907–1910. között biztosan) a község főbírája.62 Felesége nagyilosvai 
Ilosvay Hermina (1872, a néhai Gáspár és bulyi Jékey Erzsébet lánya) volt. Nekik 
öt gyermekük született. Közülük (IV.) Sándor szatmári várnagy. (I.) Béla (Mátészal-
ka, 1877 – Debrecen, 1931.) szatmári szolgabíró, 1922-ben Mátészalkán községi 
képviselő.63 Az ő felesége veskóci Budaházy Erzsébet (Sándor és Szőllőssy Ilona 
lánya) Nyírparasznyáról, az ő két fi uk (III.) Béla és Endre. (V.) Zsigmond pénzügyi 
titkár, tartalékos hadnagy, felesége Tajti Kata volt, míg Mária Magyar Endre fe-
lesége lett, az ötödik gyermek, Gusztáv, pedig előbb tiszthelyettes a cs. k. 85. sz. 
gyalogezrednél, végül őrnagy, 1933-ban még nőtlen.64 
58. PAPP: i. m., 96.
59. PAPP: i. m.,42, 47.
60. CSOMÁR: i. m., 230., PAPP, i. m., 100. Egy helyen (Szatmár vármegye, i. m., 592.), vélhetőleg a család-

tagoknak a valóságot kissé megszépítő bemondása alapján, századosként is említik. Erre vonatkozó 
levéltári adattal nem találkoztam, a szabadságharc tisztjeinek szakirodalmi feldolgozása pedig – mint 
arra Bona Gábor felhívta fi gyelmemet – a nemzetőr tisztekre általában nem terjed ki. 

61. Részben fi a, (II.) Sándor közléseire, részben anyakönyvi adatokra épül rövid életrajza. PAPP: i. m.,100–
101, 111–112. SZLUHA adata, amely szerint már 1858-ban meghalt volna, ezek alapján téves.

62. CSOMÁR: i m., 283.; Mátészalka története, i. m., 234., Szatmár vármegye, i. m., 592.
63. Mátészalka története, i. m., 240.
64. Utóbbiak SZLUHA adatai.
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(III.) Zsigmond lányain folytatva a sort, közülük ketten már lánykorukban szerepel-
tek az egyházközség adományozói között: Katalin 1865-ben ezüsttel és gyöngyökkel 
hímzett selyemkendőt adott, Juliska pedig egy évvel később saját maga hímzett se-
lyemmel egy fehér abroszt az egyház részére.65 Emma (1862-ben, 19 évesen) Fogarassy 
Gyula okleveles ügyvéd, később mátészalkai főbíró; a mindössze 22 évet élt Albertina 
(1868-ban, 21 évesen) rétszentmiklósi Éles Béla szatmári esküdt, köz- és váltóügyvéd; 
Katalin pedig (1874-ben, 22 évesen) császári Komoróczy Aladár felesége lett. A 21 éves 
Julianna az 50 esztendős Tajthy Timótheus csendbiztos felesége lett (1875) Kisvárdán, 
Anna-Ilona (1879-ben, 22 évesen) császári Komoróczy Lajos, Ilona (1880-ban, 19 
évesen) Császári Komoróczy Péter szatmári szolgabíró, végül Erzsébet (1878-ban, 16 
éves korában) nagyilosvai Ilosvay Endre későbbi szatmári (mátészalkai) főszolgabíró 
felesége lett. A több említett, azonos családnév egyébként többszörös rokonságot sejtet 
az említett házastársak között, s a szakirodalmi, illetve anyakönyvi adatok ezt alá is 
támasztják. Ilosvay Hermina és Endre testvérek voltak,66 a néhai (III.) Zsigmond három 
leánya, pedig a Komoróczy család kántorjánosi ágának egy-egy tagjához, ugyancsak 
testvérekhez (Péter és csepei Zoltán Otília fi aihoz) mentek férjhez. 

(II.) Zsigmond lánya lehetett Anna, aki szoboszlai Mészáros Sándor özvegyeként 
100 forintot ajándékozott a mátészalkai református egyháznak.67  Mészárosék Mikolán 
(ma Micula, Románia) éltek, nyilván a Mikolay Juliannától örökölt birtokon.68

(III.) János másik fi a, (III.) József (1793–1843) többek közt 1836-ban presbiter, 
1828–29., majd 1838–1841. között pedig főkurátor volt. Az ő idejében bádogozták 
le a templomtorony kőtetejét, illetve cserepezték a templomot. Hivataláról lemon-
dott, majd 1843-ban újra megválasztották, de a megbízatást betegsége miatt már 
nem fogadta el.69 Közéleti szerepvállalásáról más forrásból is tudunk. Egy 1829-
es adat szerint fi skális, azaz ügyvéd,70 emellett (1832-ben már biztosan) szatmári 
táblabíró volt.71 A 19. sz. első felében a bihari Veress család egyik hodászi telké-
nek zálogbirtokosa.72 Felesége, akitől gyermeke nem született, Hunyady Julianna 
(Sámuel és huszti Nagyiday Erzsébet lánya, esküvőjükre adatot nem találta, de 
bizonyosan 1831 előtt volt).73

Az iklódi ág74

A Hodásszal és Kántorjánosival is szomszédos Iklódon a 18. század közepén már 
bizonyosan jelen voltak a Jeszenszkyek ősei. Az iklódi ág megalapítója nem lehe-

65. PAPP: i. m., 128.
66. PETROVAY György: Az Ilosvay család leszármazása (harmadik, befejező közlemény), Turul, 1896/3. 

(DVD-könyvtár IV, Arcanum).
67. PAPP: i. m., 134. A szerző 1839-et jelöli meg az adományozás időpontjaként, annak azonban az életrajzi 

adatok alapján legalább két évtizeddel későbbinek kellett lennie. 
68. NAGY: i. m. VII., 453.
69. PAPP: i. m., 97–98, 100, 111.
70. A Gebei (Nyírkátai) Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyvében említik így, 1829-ben.
71. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (a továbbiakban HBMLt.), IV. B. 456/d. (Reszegi Lajos gyűjteménye) 18. 

doboz (forrása: Kgy. 1832. 1204)
72. FODOR: A hodászi Lakatos család… i. m. 312.
73. KEMPELEN: i. m. V., 144.; LEHOCZKY Tivadar: Beregvármegye monographiája, III., Ungvár, 1881, 

768–769.
74. Az iklódi jelző a vizsgált időszakban megfelelőnek tűnik a család eme ágának a megkülönböztetésére. 

Az iklódi ág eredetileg Iklódon élt, 1917-ben azonban Iklód beolvadt Kántorjánosiba. A XX. században 
Kántorjánosiban élt családtagok ezért egyaránt származhattak az iklódi és az imént említett hodászi 
ágból. Vö. KÁLNÁSI: A mátészalkai járás…i. m., 117.
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tett más, mint ugyanaz a (I.) Ferenc, akitől a hodászi ágat is származtatjuk. Ezt, 
illetve az iklódi Szilágyiaknak a családhoz tartozását csak közvetett bizonyítékok 
támasztják alá, mivel az iklódi reformátusokat is magában foglaló kántorjánosi 
anyakönyvek ehhez túl késeiek, illetve hiányosak, s a nemességi eljárásokban ez 
az ág – mint láttuk – gyakorlatilag nem szerepelt. 

Periratokból azonban tudunk egy Szilágyi Ferencről, akinek felesége komoróci 
Komoróczy Éva (György leánya) volt. Gyermekeik, Ferenc és Erzsébet (az idősebb), 
Szucsányi György felesége, számos pert indítottak a Komoróczy család többi tagja 
ellen, a nagyapai örökség megosztása érdekében.75 Az ifjabbik Ferenc együtt sze-
repelt Balogh Zsófi ával (1765), aki vélhetőleg a felesége volt.76

Azt is tudjuk, hogy Iklódon éltek, hiszen Erzsébet, Szucsányi György özvegye, 
60 éves iklódi lakosként tanú volt 1768-ban,77 s az anyakönyv szerint itt halt meg 
1773-ban, csakúgy, mint testvére, Szilágyi Ferenc 1782-ben, 68 évesen. Az érintett 
időszakban csak egyetlen Szilágyi Ferenc élt a településen. Ekkortájt (1763) történt 
az is, hogy a Simkovicsokhoz tartozó Szilágyi Ferencet a nemesi igazolás során több 
fi ával együtt említették, iklódi lakosként. Ezek az egybevágó körülmények alátá-
masztják azt, hogy a Komoróczy Évát feleségül vevő Szilágyi Ferenc a Simkovicz, 
másként Szilágyi család tagja volt. Azt megmondani azonban, hogy Ferencnek ez 
volt-e az első házassága, vagy amelyet Szováthy Borbálával kötött, ma már nem 
lehet. A Jeszenszkyek iklódi öröksége (s részben talán a hodászi is) vélhetőleg a 
Komoróczy családtól eredt, de a birtok elhelyezkedése alapján valószínűsítenünk 
kell az Iklódy családdal való rokonságot is.78

Meg kell még említeni, hogy a településen (akárcsak Hodászon) más Szilágyiak is 
éltek. A minket érdeklő család tagjait azonban többnyire (amennyiben a következő 
nemzedékkel sikerül őket összekapcsolni, vagy későbbi forrás is említi őket) meg 
tudjuk különböztetni azoktól.  A Simkovics, vagyis Szilágyi család tagjai ugyanis a 
18. század végén elhagyták a Szilágyi nevet, s egyöntetűen a Jeszenszkyre tértek át, 
míg a más családhoz tartozók Szilágyiak maradtak. A következőkben csak azokat 
említem, akik bizonyosan a Jeszenszkyek közé tartoztak. Az adatok bizonytalansága 
miatt így valószínű, hogy néhány családtag kimarad a bemutatásból. Ahol pedig 
a családi kapcsolatra nincs közvetlen bizonyíték, a mellékelt családfán szaggatott 
vonalat használok.

Szilágyi (IV.) László felesége előbb (1775) a besenyődi származású Lőrinczy 
(Lóránth?) Zsuzsanna volt, majd (1780) Szentmiklóssy Erzsébet Karászról.  Gyer-
mekei Erzsébet (1775), (I.) György (1781), Borbála (1782) és Zsuzsanna (1785) 
voltak. Közülük Jeszenszky Borbála Kriston István felesége 1800-ban (a Kriston 
család nem kántorjánosi eredetű, de az ifjú házasok itt telepedtek le, s gyermekeik 
itt születtek), a többiekről nem tudni semmit (valószínűleg korán elhaltak).

Szilágyi (II.) István lányai Ágnes (1785) és Sára (1787).  Jeszenszky István 
néven 1802-ben 47 éves, iklódi lakos.79 Kisebb birtoka után tizedmagával állított 

75. A nádudvari birtokért, pl. 1748-ban. SzSzBMLt. Szatmár m. iratai, actorum anni 1748, fasc. 49. Nro. 
293. Egy másik per 1753-ban zajlott, fasc. 54., a. nro. 628/1758 (Vityi Zoltán adatai). Ld. még SzSzBMLt. 
Elenchus Rerum Judiciarum, IX. kötet, S 361 sz. (fasc. 53. a. nro. 65; prot. 21., fol. 227/1752). 1764-
ben ugyancsak fontos per zajlott, SzSzBMLt. IV. A. 501. prot 39. (fol. 31, 251.), stb. Feltételezésemmel 
nincs ellentétben, hogy a Komoróczy-rokonságban az egykori pertársak között egyszerre két Szilágyi 
Ferenc is szerepelt.

76. SzSzBMLt. IV. A. 501. Prot. 40. 2. lap
77. Az Almásy család nemességéről kérdezték. SzSzBMLt. IV. A. 501/e. 220. cs. (A alatt)
78. Utóbbira utal Szatmár vármegye, i. m., (DVD-könyvtár, IV., Arcanum)
79. HBMLt., IV. B. 456/d. (Reszeghy Lajos gyűjteménye) 18. doboz (forrása: N. P. 200/D)
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katonát. Az inszurrekciós összeírás során (1809) 54 évesen jegyezték fel Iklódon, 
mint aki nős, de gyermektelen (azaz nincs fi a), és a szabolcsi Kemecsén rendel-
kezik birtokkal. Iklódon (I.) Jeszenszky Józsefről ugyanekkor azt jegyezték fel, 
hogy nőtlen (ami éppen jelenthetett özvegyet is, minden esetre az anyakönyvezés 
1761-es megkezdése óta a faluban nincs nyoma), 70 éves. Az 1802-es katonaállí-
tás iratai említik még Mihályt is, aki maga állt katonának („készületét” az Iklódy 
testvérek fi zették). Felesége Demjén Erzsébet volt (1786). Mihállyal 1809-ben már 
nem találkozunk, gyermekével, az árva Ferenccel (született 1794-ben) viszont igen, 
Kántorjánosiban, a bejegyzés szerint 18 esztendősen. E fi ú sorsa – több rokonához 
hasonlóan – ismeretlen.

Szilágyi Mátyás is szerepelt az 1802-es katonaállításkor, befi zetett öt forintját a 
nyoma veszett pénzek között tartották számon. Felesége Bartha Sára volt (1776). 
Gyermekeik Julianna (1779–1842), Mária (1784), Borbála (1795) és (IV.) János 
(1801–1847). Közülük Julianna 1800-ban (már Jeszenszky néven) házasságot 
kötött a Hodászra való Lakatos Péterrel, s vele felváltva Hodászon és Iklódon 
élt.80 Mária Szombathy László felesége lett (1815 táján már gyermekei születtek). 
Borbáláról mit sem tudunk, míg az anyakönyvben gazdaként szereplő (IV.) Jánost 
az iklódi ág egyetlen továbbvivőjeként tarthatjuk számon. Feleségétől, Tar Julian-
nától (vélhetőleg a helybeli Murányi alias Tar család tagjától) 1826 után számos 
gyermeke született. Hármójukról szolgál (a keresztelésen kívül további) adatokkal 
az anyakönyv: Julianna (1830) Miklósy Józsefné (1847), talán azonos azzal a 
Juliannával, aki később (1856) Bartha Ferencné lett, majd annak özvegyeként 
(1876-ban) egy Szilágyi Mihály nevű dohánytermelőhöz ment feleségül. Eszter 
(1834–1874) a Jármiba való Süldő János felesége lett (1853-ban esküdtek, s azt 
követően Kántorjánosiban laktak). Végül a földműveléssel foglalkozó (V.) József 
(1843–1884.) Bartha Erzsébetet vette feleségül (1863) Gyulajból, akitől számos 
gyermeke született. A legidősebb, (II.) Imre (1864–1900.) a keresztelési bejegyzés-
hez utólag fűzött megjegyzés szerint Amerikában halt meg. Johanna (1865) Dobos 
Zsigmondné (1888), majd Várady Sándorné (1893), Erzsébet (1872) pedig vajai 
és ibrányi Ibrányi Lászlóné (1891).81 (VII.) János (1880) sorsa már kívül esett a 
vizsgált korszakon.

Zárszó

A kisjeszeni Jeszenszky család egyik tagja – Szilágyi néven – a 17. század közepén 
telepedett le Szatmárban. A 20. század fordulójáig végzett kutatás nagyszámú 
utódját fedte fel, akik jól illeszkedtek a vidéki kisnemesek, illetve tisztviselők tár-
sadalmi rétegébe. A róluk szóló tanulmány mégsem teljes. További kutatások (pl. 
romániai levéltárakban) sok részletet tárhatnának még elénk a múltból. S azt se 
feledjük, hogy a család története az általam szabott korszakhatárral nem zárult 
le, Jeszenszkyek – köztük a szatmáriak utódai – ma is élnek Magyarországon, s 
esetleg máshol is. A 8–9 generáció, illetve mintegy 250 esztendő áttekintése talán 
mégsem önmagáért való munka, hiszen a családi múlt feltárásán túl adalékokat 
szolgáltatott közel 50 másik család, illetve számos település – az egykori lakóhe-
lyek – történetéhez is. Fontos eredmény továbbá a korábbi szakirodalmi adatok 

80. FODOR:  A hodászi Lakatos család… i. m., 311.
81. Az Ibrányiak kántorjánosi ágára ld. KEMPELEN: i. m. V., 158.
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összekapcsolása, illetve a családdal kapcsolatos, téves megállapítások és feltéte-
lezések tisztázása.

A fentebb írtak jobb áttekinthetősége érdekében mellékelek egy családfát. 
Ezen általában a családtagok keresztnevét, a szövegben is szereplő sorszámot, a 
legkorábbi és legkésőbbi említés évszámát, elköltözés esetén a település nevét (a 
mai írásmód szerint), a viselt tisztséget, a házastárs nevét, tisztségét és (eltérés 
esetén) származási helyét szerepeltetem. Noha a felvázolt kép teljessége igényelné, 
a nagyszámú, kisgyermekkorban elhunyt családtag feltüntetésétől helytakarékos-
sági okból eltekintek. Ugyanígy járok el a tanulmányban legutolsóként említett 
nemzedék egyes tagjaival, akiknek a sorsát születésüket követően nem követtem 
nyomon. 
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