Komlóssy család. (Komlósi.)

Egyike a legrégiebb nemes családoknak. Mint e munka folyamában már az Ilosvay családnál
emlitetett, ezzel, valamint aBilkey, Gorzó, Dolhay, Lipcsey nemes családokkal egy törzsből
eredeztetik [1120]*; és ezekkel közös czimerrel is él. A család törzseül, – mint az idézett helyén is
már mondók – Tatamerius Vlachi de Ilosva tartatik, ki 1200. tájban élt. És már ettől szakadhattak
külön a Komlóssy-ak és Ilosvay-ak, miután a följebb megnevezett többi család az 1260. tájban élt
Bilkei Lipcsey Karachon-tól származott le, mint oklevelek mutatják, és igy tán a nevezett Karachon
fia lehetett Tatamérnak, – miről azonban adataink nincsenek.
Bereg-Ugocsa megyében fekszik azon Komlós nevű helység, melytől eme család nevét és előnevét
vevé, és mely Bereg megyei helységet a család jelenleg is birja.
Nem birván a család leszármazási fáját, csak egyes adatainkat sorolhatjuk fel e családról.
1408-ban Komlósi Ugrin és Egyed panaszt emelnek Zsigmond király előtt Keriatovich herczeg
hatalmaskodásai ellen, mely szerint ez tőlök Komlós és Kövesd helységet elfoglalta, és Komlósy
Miklóst, Ugrónnak fiát munkácsi várába fogságba hurczolja [1121]*. Ez okbúl Ugrin fiának Miklósnak, ki 1412-ben is birá már Komlóst, még utóbb is pere volt nevezett Keriatovich Tivadar ellen
[1122]*.
1414-ben az Athyai nemesek perelnek Komlósy Ugrinnal a komlósi és salánki határlevelek kiadása
végett [1123]*.
Bereg megyében a család több tagja viselt megyei hivatalt; igy
1570-ben Komlóssy Máté szolgabiró.
1602-ben Albert, Sebestyén és Gergely esküdtek.
1633-ban Komlóssy Tamás országgyülési követté választatik, és 1634-ben ismét megválasztatik.
1692-ben Komlóssy Mihály egyenlő akarattal szolgabiróvá választatik.
1759-ben Komlóssy Mihály szolgabiró lesz.
A jelen század első tizedétől 1831-ig Komlóssy László hivataloskodott Beregh megyében, előbb
mint aljegyző, majd főjegyző, alispán és követ (1828.); ennek testvére Károly megyei tiszti
főügyész, (1837-ben) főjegyző, és 1832-ben követ volt.
1837-ben a fiatal korában elhalt Ferdinand alszolgabiró volt.
Lászlónak fia Albert 1846-ban aljegyző, utóbb is hivataloskodott, mit 1855-ben leköszönt.
Bihar megyében Antal 1845-ben aljegyző, István ugyanott központi szolgabiró 1845-ben.
Ugocsa megyében e század elején Szőlős-Végh-Ardón birtokosok Lajosnak özvegye, Károly,

Mihály, Lajosnak özvegye Csepén is [1124]*.
Komlóssy János jelenleg birtokos Komlóson.
A család egyik ágából egy töredék nemzékrend a következő:
Komlóssy Benedek (Pogány Zsuzsa ki előbb Bilkey Bálintnő); Erzse (Lipcsey Dániel); Bora
(Farnossy György); Ferencz (Becskey Mária); Julia (Kovács Szabó Fer.); György (Igneczey Sára);
László (Ilosvay Julia); Klára (Konger Károly); Julia (Tokay László); Mária (Gathalyi Zsigm.)

A család czimere – mint följebb a metszvény mutatja – négyfelé osztott paizs, az 1-ső osztályban
királyi korona, a 2-ikban kivont kardot tartó kar könyököl, a 3-ik osztályban két egymással
szemközt uszó hal [1125]*; a 4-ik udvarban két zöld élőfa látszik; a paizsfölötti sisak koronájából
egy magyar vitéz emelkedik ki, válán egy rudról lecsüngő két halat czipel.
Megjegyzések:
[1120]A Bánó család törzs-ősei is irattak Komlós-ról, de e néven család nem fejlett közűlök, és igy
ez ide nem zavarandó; noha e néven gyakran fordulnak elő ama család tagjai. L. Lehoczky
Stemmat. II. p. 219. L. Kaprinai Mss. B. XVIII. 157. Továbbá e Komlós helység, melyet a Bánó cs.
törzsei birtak, Sáros megyében van, a most is élő Komlóssy családra vonatkozó Komlós helység
pedig Bereg-Ugocsa megyében fekszik.
[1121]Leleszi Convent.
[1122]Szirmay C. Ugocsa pag. 152. 176.
[1123]Szirmay C. Ugocsa pag. 152.
[1124]Szirmay C. Ugocsa 77. 137.
[1125]A metsző hibájából az ábrán mind a két hal jobbfelé látszik úszni.

