
Figyelem! Az alábbi családtörténeti dokumentum a borosjenői és székelykocsárdi Szilágyiak 
leszármazottjának, távoli rokonomnak, Szilágyi N. Szilárdnak még publikáltalan, egy évtizedes 
kutatási anyagának idézet részeit képezik, mely a horogszegi Szilágyiak kutatásának eddig még 
nem ismert bizonyítékait rejti magában, ezért ennek másolása, terjesztés, illetve publikálásával 
szemben minden jog fenntartva. A szerző engedélye nélkül a családtörténeti anyagból alább 
ismertetett és idézet részek, valamint képek nem terjeszthetők, szerzői jogvédelem alatt állnak, 
az egyes levéltárak részéről is. Megértésüket köszönjük. Első internetes feltöltés dátuma:  
2019. április 15. 
 
A horogszegi SZILÁGYI – borosjenői és sz.kocsárdi SZILÁGYI valamint sz.földvári SZILÁGYI 
családok közötti vérség bizonyításában az alábbi családtörténeti munka vágott részleteit áll 
módomban a szerzői engedéllyel nyilvánosságra hozni:  
„ A székelykocsárdi Szilágyi család a nagy történelmi múltú horogszegi Szilágyiak egy késői elfeledett 
ága és ezt már gyermekkoromban is tényként kezelték a családban, bár felmenőimnek sajnos 
kézzelfogható bizonyítékok ekkor még nem álltak rendelkezésükre állításaik mellé, mégis kitartottak 
mindig amellett, amit jómaguk is saját szüleiktől hallottak, megannyi generáció édes ajkán keresztül.  
Családom emlékezetében, megőrződött a horogszegi Szilágyiakhoz kapcsolódó leszármazásnak az 
emléke, mellyel szemben régebben csak értetlenül álltam, a létező és ismerhető történelmi adatok 
fényében. Bevallom, én nagyon kételkedtem, de korunk információ elérhetőségének, a digitalizációnak 
és rengeteg kutató munkának köszönhetően, juthattam végül mindannak az ismeretére, amit családom 
régi tagjai legmerészebb álmaikban sem remélhették valaha, hogy mindez egyszer elérhetővé válik 
majd számunkra.  
Családi emlékezetből, mint lenni szokott ükapáig még ellátunk és irataink is fennmaradtak, de a család 
régebbi számadathelyes leszármazásával csak Kocsárdon találkoztam először, amit a jó öreg KÓNYA 
GERŐ presbiter, mielőtt a román hatóságok lefoglalták anyakönyveinket, az egyházi anyakönyvi 
adatokhoz jó hozzáférhetőséggel, a falubéliek faggatásával és sok- sok helytörténettel egyben 
megmentette számunkra értékes kéziratában. Ez a mai napig a család birtokában van, bár mielőbb 
kézirattárban lenne ennek jó helye, de teljes másolatom van róla és részben digitalizáltam is. 
 

 
KÓNYA GERŐ (1879-1949) 

 
Ebben az 1910-es kéziratban, mely magába foglalja a teljes falú anyakönyveinek másolt adatait, óriási 
meglepetésemre a következőkkel kezdi a székelykocsárdi Szilágyi család leírását:  

„ A Szilágyi család előkelő, nemes család volt. Mátyás király nagybátya, SZILÁGYI MIHÁLY 
leszármazottjainak tartották magukat. Annyi tény, hogy hatalmas gazdag család volt és nagy 

patrónusai református egyházunknak. 1792-ben SZILÁGYI SÁMUEL temetése alkalmából 
bizonyosan oka volt az akkori lelkésznek így följajdulni: Nagy Isten! Kidőlt az egyház oszlopa. 

A Szilágyiaké volt Kocsárdon a FOSZTÓ, FELSZEGI, BAKCSI, BALOG és GALAMBFALVI 
családok kezében lévő birtokok és más birtokok Gerenden és Nagylakon. 257.oldal” 



A borosjenői Szilágyi család 
 
„ A borosjenői Szilágyi ág első ismert őse BÁLINT, ki apja volt a későbbi híresebb borosjenői 
kapitánynak, ANDRÁSNAK, JÁNOSNAK és PÉTERNEK, utóbbi Várad 1660-os török ostromában 
vesztette életét. (Szalárdi) BÁLINT ugyanúgy, mint később András és testvérei új címeres nemeslevelet 
nyertek. BÁLINT esete annyiban érdekesebb, hogy a ránk maradt dokumentumok ismeretében ez 
alkalommal történhetett az első címerváltozás, mely a régi jól ismert horogszegi címert váltotta az 
oroszlános címerre. 
 
Szilágyi Bálint és neje Nagy Anna nemeslevele 
Kiadó: Rudolf 1 - Prága, 1580.03.18, nemesség és címer; (debreceni kollégium lvt-ban) 
 

 
Az oklevél teljes hiteles fordítása következik, oklevél mely abban is egyedülálló, hogy nincs korábra 
datálható Szilágyi névre kiállított címeres nemeslevél csak az 1409-es horogszegi Szilágyiaké, 
leszámítva úgy kettőt mégis, hogy szövegében alanya „nemtelen állapotából nemesült” majd mindenki 
más csak ezután a dátum után következik. BÁLINT nem itt szerez először nemességet, az oklevél is 
kimondja, hogy már nemes szülőktől származik nejével egyetemben. 
 

„ Mi, II. Rudolf, Isten kegyelméből a rómaiak örökké dicső választott császára, Németország, 
Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, 
Kunország, Bulgária stb. királya, Ausztria főhercege, Burgundia, Brabant, Stájerország, Karintia, Krajna 
hercege, Morvaország őrgrófja, Luxemburg, valamint Felső- és Alsó-Szilézia, Württemberg és Teck 
hercege, Szvévia fejedelme, Habsburg, Tirol, Ferrete, Kyburg és Görz grófja, Elzász tartománygrófja, a 
szent római birodalom Ennsen felüli része, Burgau, valamint Felső- és Alsó-Luzsica őrgrófja, a Szláv 
őrgrófság, Pordenone és Salzburg ura, stb. emlékezetül adjuk jelen oklevelünk erejével, tudatván 
mindazokkal, akiket illet, hogy mi, egyfelől néhány hűséges hívünk Felségünk elé terjesztett ez 
irányú legalázatosabb kérelmére, másfelől pedig figyelembe véve és megfontolva hívünk, nemes 
Szilágyi Bálint hűségét és hűséges szolgálatait, amelyeket ő elsősorban országunk, 
Magyarország szent koronájának, azután pedig Felségünknek különböző helyeken és időkben 
hűségesen tanúsított és teljesített, és ígéretet tesz, hogy a jövőben is tanúsítani fog. Egyrészt tehát 
ezért, másrészt pedig királyi kegyünkből és bőkezűségünkből kifolyólag, amellyel az irányunkban és a 
keresztény közjó érdekében érdemeket szerzőket, továbbá az erény művelésére törekvőket elődeink, 
Magyarország egykori szent királyai példáját követve erényeik biztos jelével fel szoktuk ékesíteni, ami 
őket még nagyobb szolgálatok teljesítésére sarkallhatja, az említett Szilágyi Bálintot és általa 



feleségét, a tiszteletre méltó Nagy Anna úrnőt, akik már előzőleg nemes előkelő szülőktől 
származva nemesi szabadságnak örvendtek, királyi teljhatalmunkból és különös kegyünkből újra 
országunk, Magyarország és a neki alávetett részek igazi és kétségtelen nemeseinek a gyülekezetébe 
és soraiba felveendőnek, számítandónak és besorolandónak ítéltük.  
Biztos és megfontolt elhatározással hozzájárulunk és megengedjük, hogy ők, amiképpen korábban, úgy 
mostantól fogva a jövőben mindörökké mindazokkal a kegyekkel, kiváltságokkal, tisztségekkel, 
szabadságokkal, jogokkal, előjogokkal és mentességekkel élhessenek, azokat élvezhessék és nekik 
örvendjenek, amelyekkel országunk, Magyarország és a neki alávetett részek többi igazi nemesei eddig 
bármilyen jog vagy szokásjog alapján éltek és nekik örvendtek, élnek és örvendenek, és azokkal 
mindkét nembeli összes örököseik és utódaik, a már megszületettek és a jövőben születendők, 
élhessenek. 
A velük szemben gyakorolt eme jóakaratunk, kegyünk és bőkezűségünk tanúbizonyságaként és az 
igazi nemesség jeleként pedig ezt a címert avagy nemesi jelvényt adományozzuk nekik: Kék színű álló 
katonai pajzs, amelyen a pajzs jobb oldala felé forduló egészalakos álló oroszlán látható, 
természetes színével lefestve, tátott szájjal, kiöltött nyelvvel és felfelé tartott farokkal, hátsó lábai 
szétterpesztve, mellső lábai pedig előrenyújtva. A pajzson nyitott katonai sisak fekszik, királyi 
koronával díszítve, amelyből az előzőhöz minden tekintetben hasonló oroszlán nő ki deréktól 
felfelé. A sisak tetejéről avagy csúcsáról pedig sisaktakarók avagy szalagok hullanak alá a pajzs 
szélein, jobboldalt égszínkék és arany, baloldalt pedig vörös és ezüst színekben, és a pajzsot 
ékesen díszítik, ahogyan mindezek jelen oklevelünk kezdetén avagy élén a festő kezével és 
művészi kivitelezésével a megfelelő színekkel, világosan lefestve láthatók. Kegyesen úgy 
döntöttünk, hogy ezt adjuk és adományozzuk az említett Szilágyi Bálintnak és általa feleségének, a 
fent nevezett Nagh Anna asszonynak, és az ő mindkét nembeli összes örököseik és utódjaiknak, 
a már megszületetteknek és a jövőben születendőknek, elhatározva és biztos tudásunk alapján és 
megfontoltan megengedve, hogy ők ezen címert avagy nemesi jelvényt mostantól fogva a jövőben 
mindörökké országunk, Magyarország és a neki alávetett részek más nemeseinek szokása szerint 
használhassák azokkal a jogokkal, előjogokkal, engedményekkel, szabadságokkal és mentességekkel, 
amelyekkel azok természettől fogva vagy szokásjog alapján élnek és nekik örvendenek, mindenütt 
csatákban, viadalokon, lovagi játékokon, tornákon, bajvívásokon, párbajokon, és minden más és 
bármiféle katonai és nemesi gyakorlatokon, ugyanígy pecséteken, függönyökön, kárpitokon, 
szőnyegeken, gyűrűkön, zászlókon, pajzsokon, sátrakon, házakon, és általában bármiféle dolgokon és 
felszereléseken a tiszta és valódi nemesség jogcímén, továbbá azt akarjuk, hogy e címmel ékesnek 
mondja, nevezze és tartsa, valamint elismerje őket és mindkét nembeli összes örökösüket, a már 
megszületetteket és a jövőben születendőket, minden ember, akármilyen rangú, méltóságú, jogállású 
és kiválóságú legyen is, akarjuk, hogy ezt hordják és viseljék, és használhassák, élvezhessék és 
örvendhessenek neki, és mindkét nembeli összes örököseik és utódaik, a már megszületettek és a 
jövőben születendők, ezt tehessék. Ezennel jelen irat erejével ezeket adjuk és adományozzuk nekik. E 
dolog emlékezetére és örökös megerősítésére kegyesen átadjuk és odaadományozzuk Magyarország 
királyaként használt titkos függőpecsétünkkel megerősített jelen oklevelünket az említett Szilágyi 
Bálintnak és általa feleségének, Nagh Annának, valamint mindkét nembeli összes örökösüknek és 
utóduknak, a már megszületetteknek és a jövőben születendőknek. Kiadatott szeretett hívünk, 
főtisztelendő Draskovich György, választott kalocsai érsek és győri püspök, ugyanazon vármegye 
örökös főispánja, tanácsosunk és udvari főkancellárunk keze által prágai királyi várunkban, az Úr 
1580. évében, március hónap 18. napján, római uralkodásunknak ötödik, Magyarország és többi 
országunk fölötti uralkodásunknak nyolcadik, Csehország fölötti uralkodásunknak pedig hasonlóképpen 
az ötödik évében, amikor az alábbi Krisztusban tisztelendő atyák kormányozták szerencsésen 
Isten egyházmegyéit: fent nevezett Draskovich György, a kalocsai és bácsi kánonilag egyesített 
egyházmegyék választott érseke, Radéczy István egri, Monoszlay János zágrábi, Bornemissza 
Gergely váradi, Telegdi Miklós pécsi, Fejérkövy István veszprémi, ugyanazon Draskovich György 



győri, Melegh Boldizsár csanádi, Mossóczy Zakariás váci püspök, valamint Cetinoi Mihály testvér1 
választott zenggi püspök és modrusi apostoli kormányzó; az esztergomi érseki, az erdélyi, nyitrai, 
szerémi, boszniai és tinnini püspöki szék üresedésben volt. Hasonlóképpen az alábbi tekintetes és 
nagyságos urak voltak udvari főtisztviselőink: gróf Báthori Miklós országbíró, sonneggi Ungnád 
Kristóf, országaink, Dalmácia, Horvátország és Szlavónia bánja, gróf Zrínyi György tárnokmester, 
alsólendvai Bánffy László lovászmester, Batthyány Boldizsár étekfogómester, czoborszentmihályi 
Czobor Imre kamarásmester, Révay Mihály ajtónállómester, lepoglavai Krusics János udvarmester 
és kisvárdai Várday Mihály pohárnokmester, gróf Salm-Neuburg Miklós pozsonyi főispán és számos 
más személy kormányozták királyságunk vármegyéit és töltöttek be tisztségeket. a.i.: Rudolf 
fordítás: Babcsányi Judit 
 
„ BÁLINT fiai később a Lengyelországi háború során újabb nemességet és címert nyertek, mely az 
apjuk által elnyert oroszlános címer, egyéb elemekkel kiegészített változata. 
 
Illésy. Név: SZILÁGYI de BOROSJENŐ ANDRÁS hadnagy, t: PÉTER, JÁNOS 
Kiadó: Bethlen Gábor- Hodolin, 1623.11.05 
Honos: 1625.05.16 Zaránd - 1637.05.22, Levéltári jelzet: F 15 - Kolozsmonostori Konvent Országos 
Levéltára - Protocolla, libri regii et stylionaria - Stephanus Bárdi - 252. oldal, Sorszám:1sz1326 
 
Mi - GÁBOR, Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom hercege és Erdély fejedelme, Magyarország 
részeinek ura, a székelyek ispánja és Oppeln és Ratibor hercege, stb.  
Ezen levelünkkel emlékezetül adjuk mindenkinek, akit illet, hogy méltán és tisztelettel tekintetbe véve 
szeretett hívünk vitézlő borosjenői SZILÁGYI ANDRÁSNAK, a borosjenői erősségünk 
lovascsapata vezérének hűségét, hű szolgálatait és számunkra igen kedves érdemeit, amelyeket 
javunkra, valamint Erdélyországunk javára, sőt az egész magyar nemzet javára tanúsított és állítása 
szerint a jövőben is tanúsítani fog, mind más különböző időpontokban és helyeken rábízott ügyek és 
feladatok terén, mind az elmúlt években a római császár elleni, mégpedig igen jogos megfontolások 
alapján megkezdett hadjáratunk során, bátran és dicséretesen serege vezérének nyilvánítva magát és 
mint a jó katona, minden feladatát elvégezve.  Tehát emiatt és fejedelmi kegyünkből kifolyólag, amellyel 
a nekünk és magyar nemzetünknek jó szolgálatot tevőket és az erény gyakorlására törekvőket elődeink, 
a szerencsés emlékezetű fejedelmek példáját követve erényük biztos jelével meg szoktuk erősíteni, ami 
még nagyobb teljesítményre ösztökélheti őket. Tehát úgy véljük, hogy nevezett SZILÁGYI ANDRÁST 
és édestestvéreit, SZILÁGYI PÉTERT és JÁNOST, akik már nemes szülőktől származnak, jónak 
láttuk ismét Erdélyországunk és a hozzákapcsolt magyarországi részek valódi nemeseinek sorába 
bevenni, bekebelezni, besorolni és beiktatni. Ezért ide számítjuk, csatoljuk, felvesszük és soroljuk 
őket határozottan úgy döntve, hogy mostantól az említett SZILÁGYI ANDRÁST, PÉTERT és JÁNOST, 
összes mindkét nem béli örökösüket és utódjukat valódi és kétségtelen nemeseknek tekintsék és 
ilyenként tiszteljék. Ezen velük szemben tanúsított kegyünknek és kegyességünknek valamint 
bőkezűségünknek bizonyságául és a valódi nemesség jeléül a következő címert és nemesi jelvényt 
adományozzuk nekik: A képen látható ovális csatapajzs kék háttérrel, amelynek mezejébe 
koronás oroszlán van festve természetes színeivel, feltartott farka a hátán fekszik és egyik 
mellső mancsával vértől csöpögő kihúzott kardot, a másikkal pedig nemrég levágott emberfejet 
tart. A pajzs fölött zárt csatasisak, ennek tetején drágakövekkel és nagy gyöngyökkel finoman 
díszített királyi korona, amelyen szintén az előzőhöz hasonló oroszlán ül, a sisak tetejéről pedig 
különböző színű sisaktakarók, avagy szalagok hullnak alá és a pajzs mindkét oldalát 
gyönyörűen körülveszik és díszítik, amint mindezeklevelünk legelején, a festő képzett kezével és 
művészi kivitelezésével egyértelműben kifejezve és megfestve láthatók. „ …” 
fordítás: Babcsányi Judit 
 
                                                 
1 Piperkovity Mihály OFM 



 

 
borosjenői SZILÁGYI ANDRÁS, t: PÉTER és JÁNOS 1623.11.05 

 
„ A borosjenői SZILÁGYI ágat NAGY IVÁN is a maga töredékes formájában leközölte és egyértelműen 
összeköti a sz.kocsárdi SZILÁGYI ággal, mit ő is csak DÉCSEY MIKLÓS közlése szerint ismert. 
SZILÁGYI ANDRÁS jenői kapitánnyal indítja a családfát és röviden a borosjenői SZILÁGYI ágról így 
fogalmaz:  
 
 Törzse SZILÁGYI ANDRÁS Boros Jenőről írta előnevét, és boros-jenői és lugosi főkapitány volt. 

Egyik fia II. ANDRÁS nagyváradi főkapitány (?) kinek leányát ANNÁT, FRÁTER ISTVÁN vette 
nőül. Másik fia I. (harasztosi) János nemzi III. ANDRÁST, Aranyos szék főkirály bíráját, *(Apor P., 

Synopsis Mutationum 291.o) kitől a család tovább terjedt, azonban családfánkon csak V. 
ANDRÁSIG, ha csak ebben és testvéreiben ki nem halt. *(Hodor K., Doboka várm. 232.o) 

Az ismert családfa *(Décsey Miklós közlése szerint.) a következő: ” 

 
Nagy Iván- Magyarország családjai– részlet - Szilágyi (Székely-Kocsárdi) 



 
„ Mielőtt a fenti táblán látható III.ANDRÁS Aranyosszék királybírójának leszármazásában tovább 
lépnénk, ág mely mindmáig a horogszegi SZILÁGYI család leszármazásának vallja magát, tegyünk egy 
kitérőt a táblán található II.ANDRÁS és ennek lánya ANNA (FRÁTER ISTVÁNNÉ), vizsgálatára, kinek 
persze itt nem említett fiú testvérei is voltak birtokokkal az Érmelléken és Nyírgelsén. 
Nyomatékkal terelem a figyelmet itt most csak ANNÁ- ra, mert kutatásom során ez az ANNA és egy 
sokkal korábban élt ANNA két olyan fordulatot hozott, ami által én őszintén leírom, bármilyen furcsa is, 
hogy kétszáz év választva el őket egymástól, én ugyanannak az entitásnak tartom őket szívemben, 
hiszen mindkettő puszta életével a jövőnek nagyot üzent, és a család „kihalt” táblájának szögeit, kitépik 
a falból. De lássuk, hogy a borosjenői kapitány ANRDÁS unokája, a székelykocsárdi királybíró ANDRÁS 
unokanővére utáni kutatás milyen eredményt is hozott, hát ezt: 

 
Meggyőződésem, hogy ezen ANNÁNAK a horogszegi sosem lehetett az előneve, hiszen Horogszeg 
még SZILÁGYI MIHÁLY halálát követően rögtön gazdát cserél és a későbbi horogszegi Szilágyiak sem 
használhatták túl soká ezt az előnevet, mivel ezek is, mint másoknál is tudni való, későbbi birtokaikról 
írták előneveiket és ez teljesen érthető. Nem hiszem, hogy ragaszkodtak volna két évszázad távlatából 
régi előnevükhez, ha már nem bírták azon birtokukat, ezért sem találkozhatunk a horogszegi előnévvel 
a későbbi dokumentumokban, persze ettől még más kérdés tárgya a származás. Másfelől ANNA 
felmenőinek tudhatóan volt új előneve és ez a borosjenői volt, a kapitány lánya is ezt használhatta, de 
annyiban figyelemre méltó, hogy a Magyar Királyi Könyvben a családfa készítő ezzel tudatosan 
ANNÁNAK a vérvonalára utal és így végül az Aranyosszékre szakadt másik borosjenői Szilágyi ág, 
horogszegiekhez kötődő emléke, teljesen összecseng ezzel. Tehát, egy az 1600-as évek hajnalán ketté 
nyíló, egymás mellől elszármazó család két ága, kiknek kapcsolatai megszakadnak egymással, viszont 
egy ősre utaló emlékezet őriz, olyas valami, amit nagyon nehéz lenne bárkinek is megkérdőjelezni. 
Mondani szokás, hogy minden olyan kutatási eredmény, vagy akár elmélet mely nem csak egyre lábra 
hagyatkozva imbolyog, de két lábbal támasztható meg, az megáll és igazság lehet annak alapja. 
Természetesen a fent bemutatott kép nem a Helyi Téma magazin hasábjairól származik, hanem ez a 
Magyar Királyi Könyvek egy lapja, ahová hamis állítás, ferdítés, egyáltalán semmi olyan sem kerülhet 
be vizsgálatok nélkül, ami a valósággal köszönő viszonyban sincs. Ez a részlet pláné egy bizonyos 
Reviczky de Revizsnye családfáját volt hivatott feltárni 1783- ban, amikor ANNA már rég nem élt, ezért 
biztosra vehetjük, hogy szigorú kutatások előzhettek meg, ahhoz, hogy egyáltalán papírra vessék ebben 
a könyvben az illető atyafiság családfáját.  
A fenti kép az alábbi családfának a része és legfelső sorában található férje FRÁTER ISTVÁN 
hajdúkapitány címere mellett. 



 
Forássa itt: K.K.: Név: Reviczky de Revisnye Judit f: Hohenlohe Károly-Albert a:János generális 

főstrázsamester a:Perényi de Nagyszőllős Rozália, 

Kiadó: József 2 - Bécs, 1783.11.08 – genealógia (jobb oldali családfa részlet) 



De! Azt én is jól látom, hogy ez nem az a címer, aminek ott lennie kéne. Ez az 1783-as családfa 
bejegyzés SZILÁGYI ANNA valós címeréhez képest nagy eltérést mutat a kassai adomány kannán lévő 
címerrel szemben. A kanna akkor készült, amikor ANNA és ISTVÁN éltek ezért, ANNA címere az, ami a 
kanna belsejében is látható, a borosjenőiek oroszlános címere, persze levágott emberi fej nélkül, mert 
ez mégis csak egy úrasztali edény. De végül ezt a motívumot bár a címer adomány leírásában szerepel 
egyéb más utódok sem használták, sem a fennmaradt pecsétjeikben, sehol. 
 

 
 

FRÁTER ISTVÁN és neje SZILÁGYI ANNA, kassai adománytárgya 1662 

 
Az egyéb motívumok mellőzése nem egyedi eset pl a horogszegi SZILÁGYI címerbe is tudjuk, hogy ott 
szerepel a kőszáli zerge mellett az égő fenyőfa, de ez gyakran nem kerül megfaragásra, ábrázolásra. 
 

 
horogszegi SZILÁGYI és Hunyadi címer 

 
Szóval bárki is illusztrálta a fenti genealógiát, a címer ábrázolásban igencsak tévedett, de egy 
családfában végül is a nevek a legfontosabb szempontok, amiben tévedni nem szabad. Bosszantó 
körülmény ez, de a dolog rejtélye véleményem szerint csak abban áll, hogy az illusztráló egyszerűen 
nem rendelkezett a családi címer ismeretével. Részleges képi utasítást kaphatott, mert ANNA 
testvéreinek leszármazásából született Máramaros- szigeti református tanoda, igazgató tanárának, 



ISTVÁNNAK címerében valóban három rózsát is lehet látni, de más motívumokkal még kiegészítve, 
mely címeradomány körülményei, ennek változásai, változatai okleveles formában sajnos nem 
maradtak fent, csak említett ISTVÁN címerének leírása. Így: Címer pecsétén jobbról balra 
rézsútosan osztott pajzsnak jobb oldali kék udvarában hármas halmon három rózsát, a baloldali 
vörös udvarban fehér egyszarvút, a pajzs fölötti sisak koronáján repülő galambot látni.  

 
Nagy Iván: „Úgy látszik, e család ivadéka volt Szilágyi János is, ki Ugocsa megyei Nevetlen nevű 
faluban született, és idővel Máramaros- Szigethi tanár lett. Meghalt 1854-ben. 1813-ban magyar 
Philosphiát irt és adott ki. *(Magyar Irók II. 320.) Tán ennek fia ISTVÁN (713. lapon 1. sorban álló István 
tanár más Szilágyi családból való.) magyar akadémiai tag, és jelenleg a máramaros- szigeti ref. 
főtanoda igazgató tanára.  
Az illusztráló ezek alapján az Unocsa megyei ág egy korai címeréből dolgozhatott és ebben nincsen 
hiba, mert vérvonali ág, de a három rozsán kívül más nem stimmel. Egyelőre tehát marad a rejtély, mert 
azt nehezen tudom elképzelni, hogy a kanna adományozása utáni években, csak ANNA új címert 
kapott volna, volt ilyenre is példa pár nő esetében, de igen elenyésző számban, tehát valószínűtlen, de 
végeredményben a képi probléma ANNA által felszínre hozott származásán ez aligha vethet árnyékot 
és a FRÁTER név által tökéletesen be is azonosítható maradt.” 
 
„ A másik ANNÁ- ról is ha már megemlítettem röviden meg kell jegyeznem, hogy ő horogszegi 
SZILÁGYI MIHÁLY lánya volt. NAGY IVÁN is tesz róla némi említést, de utána ezzel senki nem mert 
foglalkozni mert az általánosan elfogadott „mint tudjuk” szájbarágó típusú történetírás MIHÁLYT egy 
oklevél sablon szövegezése miatt magtalan halállal halt személynek tartja nyilván és sokan úgy vélték, 
hogy ebben szegény NAGY IVÁN igen csak mellé nyúlhatott. Mivel én már egy jó ideje csak azt vagyok 
hajlandó elfogadni a magyar történelemből, aminek magam is utána jártam, meg is találtam, ajánlom ezt 
mindenki figyelmébe tanulságul is, mert sok furcsaság lehet ezen a kerek világon, de olyan magtalan 
emberről még nem hallottam, akinek magja volt és ezt mi cáfolhatja meg jobban, mint egy korabeli 
eredeti oklevél, amit bárki az interneten keresztül is elérhet. Ennyit a tényként lebegtetett 
történelemkönyveinkről, tanuljunk meg hát dolgokat megkérdőjelezni már az iskolapadokban is, mert 
nem biztos, hogy mindig igazat mondtak nekünk, még ha a jóbban tudás gőgjével tették is azt. Íme: 
 
DL-DF 14755 
Keltezés 1453-11-30 
Keltezés helye Bude Buda Pilis m 
Kiadó LÁSZLÓ 5 KIRÁLY 
Régi jelzet Q 332 / VBUDA 30 11 
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta ecclesiastica ordinum et 
monialium (Q 332); Fennmaradási forma Eredeti, Pecsét Záró, Nyelv Latin, Irattípus bírságoló 



Névmutató Tallóci Miklós (Matkó f) magán; Tallóci László (néhai Frank bán f) magán; Tallóci Ferenc 
(néhai Frank bán f) magán; Tallóci Frank fel Ilona magán; Kórógyi János macsói bán; Keresztúri István 
magán; Horogszegi Szilágyi Mihály magán; Horogszegi Szilágyi Mihály fel magán; Maróti Lajos (néhai 
László f) magán; Maróti Máté (néhai László f) magán; Földvári Zobor (dictus) Mátyás fel Veronika 
magán; Dersfalvi Bakó;  vámosi Bebek (dictus) Job (néhai Imre vajda f) magán; vámosi Bebek (dictus) 
László (néhai Imre vajda f) magán; vámosi Bebek (dictus) Mátyás (néhai Imre vajda f) magán; Zond 
Szond város Bács m; törvényszék, per halasztása, határjárás, ellentmondás - megjelenés elmulasztása 
Regeszta: László király bizonyítja, hogy halasztó oklevele alapján az óbudai apácák megbízottja: Zalok-
i János, az apácák ü.v. levelével Szent Mihály nyolcadától - okt.6.- 55 napon át állt hiába a királyi 
személyes jelenlét ítélőszéke előtt a Zond város határjárásánál történt ellenmondás miatt, contra 
honorabilem virum dominus Petrum de Gwth, prepositum ecclesie de Erdewd, et egregios Nicolaum 
Mathkonis, Ladislaum et Franciscum filios condam Franconis bani de Thalowcz, necnon nobiles 
dominas Elenam consortem eiusdem Franconis, necnon et Johannem de Korogh banum 
Machowiensem, item Stephanum de Kerezthwr ac Michaelem Zylagy ”dictum” de Horogzek, 
necnon nobiles dominas consortem suam et relictam Georgii Cheh ”dicti”, necnon Annam filiam 
suam, item Philippum de Chomafalwa, ac Ladislaum, Johannem et Thomam filios suos, ac Layos et 
Mathius filios condam Ladislai de Maroth, …. 
 

 
 
Na, ilyen esetekben szokott az MTA –n nagy siri csend támadni általában és rögtön belevetik magukat 
sok adóforintból valami egészen értelmetlen dolognak a kutatásába inkább mintsem, hogy kijavítsák a 
történelemkönyveinket. Újabban már a magyar gyermekek tankönyveiben (6-ikos tankönyv) azt 
tanulhatják, hogy Hunyadi természetesen román származású, „román kenéz fia” volt. Száz évvel ezelőtt 
még a tanulatlan honpolgár is jóízűen nevetett volna ezen egyet, de hát így kell ügyesen elvágni a 
magyart a múltjától és a következő generációk ha haddjuk kórusban fogják megénekelni a nagy román 
törökverő nevét, csak azért mert a sokat ismételgetett hazugság, már igazságként épült be a tudatban. 
Hangsúlyozom, hogy így is alakulhat ha haddjuk, hát ne tegyük, küzdjünk ellene minden formában.”    
 
*** a borosjenői ág folytatása: 
 
„ Szerencsénkre a borosjenői kapitány SZILÁGYI ANDRÁSRÓL és további leszármazásáról is számos, 
oklevél és tárgyi bizonyíték maradt ránk, hogy látni véljük ennek a korai ágnak a történetét és a múlt 
homályából napvilágra hajtó ágait, a kocsárdi Szilágyiak ősapjáig, SZILÁGYI ANDRÁS királybíróig, kiről 
rengeteg adattal és oklevéllel rendelkezünk. Kezdetben csak az ORBÁN BALÁZS munkájában leírtak 
adtak erre támpontokat, de elvezettek minket odáig, hogy az általa leírt helyről, a templom talapzatából 
felszínre hozhattunk egy darab kőbevésett történelmet, mely önmagában egy szelet családfát rejtett. Ez 
a kő egykor a székelykocsárdi SZILÁGYI ANDRÁS királybíró által építtetett várkastélyának bejáratát 
volt hivatott ékesíteni és így az egykori büszke várkastély utolsó látható és megfogható darabjaként 
maradhatott nagy szerencsével ránk. 



ORBÁN BALÁZS: Az egykor hatalmas, gazdag családnak fényes kastélya volt Kocsárdon, melynek ma 
csakis követelőleg büszke nagy kőkapuja áll fenn, hirdetve, hogy régi nagyság és jólét kifutott azon; 
mert a kapun belül csak romtöredékei tűnnek fel a magas bástyákkal büszkélkedett kastélynak, hol 
Aranyosszék oly gyakran tartotta a múlt század kezdetén közgyűléseit. Ezen terjedelmes romok között 
szerény kis lakot emeltek az utódok, de kegyeletük fenntartá ez elomlott kastélynak feliratait. Két ily 
feliratos kő van az új épület lépcsőzetébe illesztve, mintha az utódok a régiek nyomdokait azon járva 
akarnák követni. Szerencsére e kövek feliratos felükkel lefelé voltak fordítva, s így sikerült azoknak 
megkímélt feliratát elolvasnom. A nagyobb, korinthiai oszlopokkal díszített kövön mely, mint mondják, a 
kastély homlokzatán állott, e felirat van: 

Spec. G. Andreas Szilágyi de Sz. Kocsárd - Ext. curavit exfunda. aetat. suae A. 59. 
Offitii suisuppr. judicatus RegiiS Aranyas An. 34. 

Filiorum Andreae 24 aetat.,Ladislai Anno 12. 
Conjunctis viribus conjugis Sarae Diosi. Anno 1713.” 

 

 
 
Magyarul, ANDRÁS bíróságának 34- ik évében 59 éves, fia ANDRÁS 24, LÁSZLÓ 12 éves, neje 
DIÓSY SÁRA. A kastély építésének befejezése, Anno.1713 
 

 
Szilágyi András királybíró pecsétje az 1687.10.22- iki oklevélről 

Pecsétjében kardot tartó oroszlán  



” A királybíró SZILÁGYI ANRDÁS fia LÁSZLÓ viszi tovább a családot. Székelykocsárdi SZILÁGYI 
LÁSZLÓ viszont már egy másik címert használ, mely adomány oklevele valószínűsíthető, hogy nem 
maradt fent, nem találtunk eddig ilyet, de a változás oka gyanítható, mert pont erre az időre esik az a 
temérdek dokumentált nemesi per mely által MÁRIA TERÉZIA a nemességüket oklevéllel igazolni nem 
tudó magyar nemességet gyakorlatilag megfosztotta minden nemesi státuszától. LÁSZLÓ ezt igazolni 
tudván új nemességet és ezzel együtt új címert nyert, mert a királybíró fia László már nem apja ősi 
címerét használja, hanem kardot tartó saskeselyűt láthatunk az alapjában formát vesztett pecsétet 
megvizsgáló szakember szerint. 
 

 
MOL. Oklevél 

 
Székelykocsárdi Szilágyi László címeres pecsétje 1747 

 

„szekelykocsárdi LÁSZLÓ fiai a NAGY IVÁN- ban is szereplő V. ANDRÁS ki a székelyföldvári Szilágyi 
család megalapítója, MIKLÓS kiről többet sajnos nem tudunk, és az anyakönyvekben szereplő 
I.SÁMUEL kitől a további székelykocsárdi ág származott, valamint lánya BORA (FOSZTÓ 
MENYHÁRTNÉ) voltak.” 



A székelyföldvári Szilágyi család 
 

„ V. ANDRÁS- nak ki a székelyföldvári Szilágyi család megalapítója, életéről keveset tudunk, oly 
szegényes a forrás, hogy sokáig bár Székelykocsárdot és Székelyfölvárat tíz perc séta választja el 
egymástól, minden gyanakvásom ellenére másik családnak véltem, de egy kolozsvári levéltári kutatás, 
címerük megismerése, valamint a család leszármazottjainak régi dokumentumait megkapva minden 
kétség eloszlott. A kolozsvári levéltár Protokolum Generale Repertorium Sedis Sicularis Aranyas, 

Csaba nevű füzetében, annak 293.-as oldalán található egy rövid pár soros birtokperes bejegyzés ahol 
ANDRÁS fia székelyföldvári SZILÁGYI JÁNOS és POZSONYI LIDIA (a NAGY IVÁN által ismert 
székelyföldvári őse) egy harasztosi telek kapcsán perben álltak BABOS ISTVÁN- nal és családjával. Ez 
így viszont már mindent megmagyaráz. A leszármazottaktól kapott címerüket ábrázoló kézi rajz, viszont 
mindent megerősített, hiszen a székelykocsárdi SZILÁGYI LÁSZLÓ pecsét és a pecsétszakértő által is 
leírt ábrát tárta elém. 
  

 
A székelyföldvári, harasztosi és szentmihályfalvi Szilágyi címer 

 

„ Ebből is látható, hogy a székelyföldvári SZILÁGYI család a kocsárdi SZILÁGYI LÁSZLÓ 
leszármazottjaiból ágazik ki. V. ANDRÁS- ról csak annyit tudunk, hogy harasztosi Szilágyi előnevet 
viselt. Az anyakönyvek alapján 1725-ben született, 84 évesen halt meg 1809.02.26 –án, és neje földvári 
PÁVAI KLÁRA (1725-1772) volt, végeredményben elégségeset ahhoz, hogy a NAGY IVÁN- ban 
szereplő székelyföldvári SZILÁGYI JÁNOS alkirálybírót és leszármazását megajándékozhassuk, egy 
apával, ez által a horogszegi, borosjenői és székelykocsárdi rokonsággal, mert mint bizonyosságot 
nyert a székelyföldvári SZILÁGYI ág is mi vagyunk. A család a Trianon utáni Magyarországra 
származott és itt még jó ideig sok tavaszt és gyümölcsöt hozott fájának, melyről eredeztetett, de 
jelenlegi tudásom szerint férfiágán mára sajnos kihalt. Leányágán több leszármazottal is tartom a mai 
napig a kapcsolatot, mint pl. az ismert politikus TOROCZKAI LÁSZLÓ ki végvári vitézként hű maradt 
mindazhoz mit a Szilágyiak évszázadokon át képviseltek és olyan ember ki a megcsonkított 
országunknak határait védelmezi még ma is, míg mások a bevásárló kocsijukat békésen tologatják, 
magyarnak az hitvány fajtája nem lehet. Az ember származása egy olyan dolog, amire magányosan 
önmaga büszke lehet, de ha ő maga nem tölti meg élete minden napját olyan tettekkel, amivel elődei 
közé emelkedhet, akkor élete csak egy száraz ág egy gyönyörű fán, amit az első szellő majd földre vet, 
lásd például híres büszke Károlyi család hitvány sarját, Károlyi Mihály miniszterelnököt.” 
*** 
„ A család leszármazása a NAGY IVÁN- ban szegényes fát ábrázol, de jelen kutatásaim és a családi 
levéltárak dokumentumai alapján a székelyföldvári SZILÁGYI ág a következő családfát tárja elénk: 



 


