A BEREGI KOMLÓSYAK

GENEALÓGIÁJA
1674.
Egy család eredetének, történetének a 19-ik szárad előtt keletkezett
leírása meglehetősen ritka.
A következőkben bemutatjuk azt
a családtörténeti leírást, mely
Ujlaky György és Komlósy Mária
17 éves korában meghalt egyetlen,
még élő fiának temetési szertartását
megörökítő, a család által 1674-ben
nyomtatásban
kiadott
könyvben
maradt fenn.
A szöveget az eredeti tipográfiával
sorszinkronban és eredeti helyesírással,
de
ma
használatos
karakterkészlettel is közöljük.
A könyv
címe a mai fülnek kissé
szokatlan,
azonban
akkoriban
a
latinból átvett „pompa” szót még
az eredeti (=szertartás) értelmezésben használták.
A könyv 160 oldal terjedelmű, melyet
iránti tiszteletből hasonmás kiadásban
elkészíttettünk.

őseink

Az Anyai ágrol így vött eredetet: A' régi Nemzetes Tarpai familiábol volt egy Ember , Tarpai
Mihály nevű; ki Király előtt valo hűséges szolgálattyával találta volt magának a' Komlosi joszágot, nevével edgyütt. Ennek voltanak két fiai:
Miklos , és Thamás.
Miklos , a' nagyobbik , az után neveztetett ,
Ugron Miklosnak ; kinek maradéki sok ágakra
terjedtenek.
Thamásnak , a ' kissebiknek, voltanak két fiai:
András, és Mihály.
Komlosi Mihálynak , a' kissebbiknek voltanak fiai , kik ismét sok ágakra terjedtenek.
Komlosi Andrásnak, a' nagyobbiknak, voltanak öt fiai: Első, Komlosi Thamás , ki, a' méltoságos Groff Nádasdi Komornyikja volt. De meg
holt , s' magva szakatt.
Második ,Komlosi Ferencz ; Ennek is magva
szakatt.
Harmadik , Komlosi Mihály; Ez is a' méltoságos Groff Nádasdi Vdvari Hadnahya volt.Meg
holt ,magva szakatt.
ötödik , Komlosi György; Ennek voltanak két
fiai : Komlosi Farkas; Ez a ' Komlosi Farkas volt
Nemes Bereg Vármegyei Vice Ispán. Ez, meg
halván , a' fiui ágon deficiált.
Komlosi Menyhért.
Negyedik , Komlosi jános; ki fel nevelkedvén,
vött magának feleséget a'boldog emlékezetű Szürtei familiábol , Szürtei juliánát. Ettül voltanak
Komlosi jánosnak négy Fiai : Máthé , jános , Albert, és Sebestyén : Ezek fel nevelkedvén, Albert,
Munkács főtisztet viselvén megholt
A'
fiui ágon ezis deficiált.
Sebestyén , vötte magának feleségül , a' régi jo
emlékezetű Vitéz Nagy Ugrai Sándor Leányát U
grai Annát (Ugrai Annának pedig édes Annya,
úgy mint az Vgrai Sándor Vram Felesége , Vjhelyi
Anna, az Vjhelyi jános Vram Leánya.) Vgrai
Annátul volt Komlosi Sebestyénnek két fia : Thamás és György. Komlosi Sebestyén a' Báttyához , Komlosi Farkashoz hasonlo tisztet viselvén,
magajavaiért a' Tolvajoktul meg öletett. Két fia
fel nevelkedvén , Komlosi Györgynek , (a'kissebbiknek ) voltak sok gyermeki, kik közzül csak
egy él , Komlosi Mihály.
Komlosi Thamás, (a' nagyobbik fia Sebestyénnek ) vötte feleségül , Kerepecsi Katát , a' jo emlékezetü , Farnasi Péter unokáját.
Ez a' Farnasi Péter , vött magának feleséget, a' Zai familiábol , a' Néhai Tekintetes Nagyságos Zai Mátyás Leányát Zai Katát , melytül
volt két gyermeke : edgyik Fiu, s'a' másik Leány.
A fiának neve volt, Farnasi István ; Ennek
maradéki a' Cassai Gyarmathi jános Vram mostoha fiai a'kik neveztetnek , (az Vgocsában lako
Farnasiaktul valo meg külömbözterésétt ) Guti
Farnasiaknak, mert ott volna derekas lako helyek,
de most Madán laknak. Ez a Gut nevü hely pedig vagyon Bereg Vármegyében.
A' Leánynak neve volt Farnasi Frusina. Ezt vötte volt feleségül Kerepecsi György. Ennek Leánya
Kerepecsi Kata; Ennek voltanak három ferjei :
Az elsö , Somogyi Lukács , ettül volt egy fia :
Somogyi Gábor: ez valami rosz emberektül , komloson , meg lövöldözteték ártatlanul, kiért az Annya halálig keserge.
A' második , Sándor Thamás. Ettül volt egy
Leánya , Sándor Ersébeth ; ezt vötte volt feleségül , Kende András. Ennek fiai ezek :
Kende Márton
Kende jános
Kende Ferencz
A' harmadik , s' utolsó , Komlosi Thamás.
Komlosi Thamással is, Kerepecsi Katának , a '
fellyebb emlitett Farnasi Péter unokájának , nem
maradot több , hanem csak egyedül, a' mostan kesergö édes Anya, KOMLOSI MÁRIA.
KOMLOSI MÁRIÁT , Istennek rendelése
szerént, a' Tekintetes és Nemzetes Bocskai Ujlaki György el vevén Házas Társul , Isten négy fiakkal , és két leányokkal meg látogatta vala: kiknek négyét még kisded idejekben , Isten ez világbol ki szolitotta.
Az ötödiket Vjlaki Ferenczet , edgyetlen edgy
jo erkölcsü fiokat , szintén leg uirágzobb részében életének , a szomoru halál által , imé ki szolitotta : Hanem még Isten , ingyen valo kegyelméböl meg hadta szemei előtt edgyetlen egy LEÁNYOKAT , Tekintetes , és Nemzetes Cserneki Dersőfi István Uram Házas Társát UjLAKI ERSÉBETHET , ki az ő édes megkeseredett
Annyával, ez jo emlékezetü Nemzetből származott , jo erkölcsökben nevelkedett ,Istenben boldogul ki mult jo hirü edgyetlen
öttsének meg hidegedett teste
felett kesereg.

