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A SZEPESHÁZY CSALÁD CÍMERE

Szepesházy család
Máramaros és Szepes vármegyék nemesei sorában találjuk.
Szepesházy, előbb Haasz Ágost–Tóbiás 1798-ban 
I. Ferencz királytól kaptak czímeres nemes levelet.
Czímerök négy részre osztott paizs; az 1. kék udvarban fehér úti 
börönd van; a 2. arany udvarban zöld hegyen zerge ül hátulsó 
lábain, ölében lándzsát trtva, a 3. arany udvarban fehér hármas 
sziklán fehér egyszarvú ágaskodik hátulsó lábain, befelé 
fordúlva; a 4. kék udvarban nyillal kifeszített fehér íj látható. 
A paizs fölött két koronás sisak áll, a jobboldaliból fehér egyszarvú, 
a baloldaliból ölében lándzsát tartó zerge emelkedik ki. 
Foszladék jobbról ezüstkék, balról aranyvörös. * 
E család az, mely Szepes megyében lakozik.

forrás: ARCANUM adatbázis

 4  5

 Családunk a történelmi Magyarország Szepes és Sáros vár-
megyéjéből származik.
 Az őseink betelepülő szabad szászok voltak a XII.század-
ban. Ezen a néven 1798 óta létezik, elötte Haász-nak hívták 
Őket, de a magyar nemesség megszerzésével együtt ezt a nevet 
vették fel, illetve kapták a magyar Királytól. A család amíg vissza 
lehet keresni az adatokat, Szepes és Sáros vármegyék városveze-
tésében vettek részt mint szenátorok. Birtokaik Sáros, Szepes, 
Máramaros vármegyékben voltak.
 Az akkori szokásnak megfelelően a régi nevet is mintegy 
beillesztették az új névbe, így lett a Haászból, Szepesházy. A cí-
merben a Haász-ra utalva ezért van egy nyúl, ami lándzsát tart. 
A lándzsa a szepességi lándzsás székre utal. A címerben található 
gabonazsákok a török elleni háborúban a hadseregnek jelentős 
mennyiségű és folymatosan juttatott adományokat jeleníti meg.
 Családunk főága a XIX.századtól már főleg Sáros várme-
gyében lakott. Majd minden ősünk jogász, bíró volt az elmúlt 
kétszáz évben. Kivétel nélkül mindenki tényleges, vagy tartalé-
kos tiszt volt. A család oldalágainak a férfi tagjai is szinte mind 
katonatisztek voltak., de találunk köztük katolikus papot, espe-
res plébánost, aki a szabadságharc után üldöztetést szenved.
 Szepesházy Ágoston szepességi perceptor, szenátor a ma-
gyar nemesség és a Szepesházy név szerzője. 
 Szepesházy Gáspár már a XIX.század elején felismerte a pán-
szláv terjeszkedést és annak veszélyét. Ezért lelkes magyar iskolaala-
pítóként sokat tett a magyar nyelvű oktatás mielőbbi bevezetéséért

Szepesházy András
A SZEPESHÁZY CSALÁD TÖRTÉNETE



 Szepesházy Károly nemesi inszurgens, futár a Napóleon 
elleni háborúban, nemesi testőr, a Kassai kerület  tartomány-
biztosa, több vármegye táblabírája. Földrajzi író, az egyik első, a 
Szent Korona országait földrajzi szempontok szerint leíró köny-
vek szerzője.
 Testvére, József szintén nemesi inszurgens, Eperjes Szabad 
Király város szenátora, 1848-ban polgármestere. Ennek minden 
következményével.
 Fia, Nándor az 1848-49 szabadságharc alatt a 4.-s Sándor 
huszárok egyik parancsnoka, alezredese. Aradon halálra ítélik, 
majd kegyelemből de ítéletét kegyelemből 10 év várfogsára mó-
dosítják, melyet vasbilincsben a lábán kell letöltenie. Szabadulá-
sa után a Sáros vármegyei honvédegylet vezetője.
 Apósa Kardos Sámuel a kor kiemelkedő jogtudósa. Nála 
ügyvédbojtárkodott Kossuth Lajos. Lesujtó véleménnyel volt Kos-
suthról, ezt a véleményét Széchenyi István idézi is a Naplójában.
 A család mindig katolikus volt. Védte abban a korban a ka-
tolikus hitét, amikor ez a tett kifejezetten hátrányt, mellőztetést, 
üldöztetést vont maga után. Az 1848-ban Pesten kiadott „Ma-
gyarföld és Népei eredeti képekben” című könyv külön kiemeli 
ezt az időszakot: „ A katholikusok több éveken át a Szepesházy 
család nagy házában tartották istentiszteleteiket, a városi tanács-
ban is csupa lutheránusok ültek. ”
 A család Sáros vármegye aktív családjaként volt ismert.  
A kiegyezés után már aktívan politizáltak először megyei, majd 
Szepesházy Imrétől kezdve már országos szinten. 

 Szepesházy Imre ítélőtáblai bíróként lett Tisza István fel-
tétlen híveként országgyűlési képviselő, a Parlament jegyzője. 
Felvidéki politikusként tudta, hogy milyen kárt okoz a Károlyi 
Mihály, Apponyi György vezette ellenzék ténykedése. Az első 
világháború az Ő felsővízközi bírtokán érte el először a Magyar 
Királyság területét. Az Ő kastélyában rendezkedtek be a cári csa-
patok, lovasul, mindenestül. A koronázáson mint országgyűlési 
képviselő vesz részt.
 Miután kivertük a cári csapatokat, a kastélyt lakhatatlan 
állapotban hagyták a megszállók. Az értékeit elégették, vagy el-
hordták.  Ebben a  kastélyban volt az 1911 évi hadgyakorlat alatt 
a király szállása. Ennek tárgyi emlékét a család azóta is őrzi. 
Az első vilgháború alatt Ő volt a Felvidéki elpusztított falvak 
helyreállításáért felelős kormánybiztos. 
 A korra jellemző módon a saját kastélyát nem újjította fel. 
Oda nem tért vissza. Képviselőként vett egy lakást Budapes-
ten, hogy ne terhelje az államkincstárt a szállodai költségeivel. 
A világégés után, Tisza István legyilkolását követően megalakult 
különféle Tisza párti egyletek és mozgalmak aktív tagja. Azon 
kevesek egyike akik a gyilkosságot követően rövid időn belül 
a Roheim-villához siet. A Tisza kör háznagya. Horthy Miklós 
1923-ban kormányfőtanácsossá nevezi ki. 
 Fia, Bertalan a 3-as, majd később a 4-es tábori ágyus ezred 
hadnagya, majd főhadnagyaként a fronton harcolva szerzett sok 
kitüntetése mellett a koronázáson IV. Károly király Aranysar-
kantyús vitézzé avatta / csapta. 
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 Trianon után Szepesházy Bertalan Felvidéken Eperjesen 
maradt. A Sáros Vármegyei magyarok egyik vezetője lett. 
 Most már nem csak a katolikusok, hanem a Magyarok gyűl-
tek az Ő és felesége Meliórisz Mary házában össze. 
Eszterházy Jánossal együtt indult egyedüli magyarként a kelet 
szlovákiai választásokon. Ő nem jutott be a szlovák parlamentbe. 
1939-ben a szlovákok bebörtönzik. A vészkorszakban az eperjesi 
zsidóság egyik megmentője, az Ő birtokán keresztelnek meg sok 
zsidó embert megmentve ezzel az életüket. Ő és Felesége 
a keresztszülők.
 Az Ő fia, Csaba már nem politizált, hanem csehszlováki-
ai magyarként Szombathelyi Ferenc ajánlásával a Ludovikára 
került. Itt huszár hadnagyként avatták.   
 A II.világháborúban amerikai hadifogságba esik. 
 Amikor haza akar térni a katonáival, figyelmeztetik 
– többek között Báró Splényi Géza – „ Csaba ne menj haza mert 
lefognak“. Ő mégis a hazatérés mellet dönt. Nem akarja katonáit 
egyedül hagyni. Sajnos a figyelmeztetés jogos volt. Az amerikai/
szovjet zóna határon azonnal lefogják Őt és a legénységet is. 
Máramarosszigetig együtt van a legénységgel. Ott szétválaszt- 
ják Őket, és Ő egy tiszti hadifogolytáborba kerül Kiev-Harkov 
között. Rettenetes 28 hónap következik. 
Bizonytalanság az otthon lévő családtagok hogyléte felől, éhezés, 
az orosz tél hidege, a rengeteg betegség, a poloska, tetű, bolha 
kínzó és állandó jelenléte,  a bajtársak értelmetlen halála.

 Haza már csak Magyarországra térhet. Itt elöbb ki-
hordó, majd szénhordó a Postánál.  A Posta az egyetlen hely, 
ahová  felveszik, mint volt Horthysta katonatisztet. Lassan jut 
csak előre, előbb anyag- adminisztrátor, könyvelő, majd Posta 
főfelügyelőként megy nyugdíjba. Rangját 1956 után elveszik, 
honvédként tartják nyilván. Az Antall kormány alatt rehabili-
tálják, rangját visszakapja, csekély kárpótlásul az elszenvedett 
45 évért nem főhadnaggyá hanem századossá, huszárkapitánnyá 
lépteti elő a honvédelmi miniszter.
 A család harcolt a Habsburgokkal Napóleon ellen,  
Görgeyvel – nem Kossuthtal - a Habsburgok ellen, a Habsbur-
gokkal az antant ellen, Horthyval a központi hatalmak ellen.

       Szepesházy András
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A SZEPESHÁZY CSALÁDFA
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A KŐSZEGHY CSALÁDFA
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SZEPESHÁZY GÁSPÁR
főbíró

Eperjes 1778 - Bártfa 1845

Rákosi Ernő, magántulajdon, vászon, olaj

Nemes Szepesházy Ágost–Tóbiás, szepességi perceptor, 
és Csépánfalvi Teőke Ilona fia. Testvére Károlynak, a testőrnek, 
és Józsefnek, az eperjesi polgármesternek.

Bárfa, Szabad királyi város főbírája (polgármestere) 
1830-1840 között. 1842-1845 között a városi őrsereg őrnagya.

A magyar nyelvü oktatás lelkes támogatója, 
a szlovák terjeszkedés ellenzője. 
Bártfai „közgymnasium“ alapító igazgatója.

Mátyás király szobrának adakozója.
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SZEPESHÁZY KÁROLY
jogi doktor, nemesi testőr, földrajzi író 

Lőcse 1780 - 1829, Ismeretlen, 1807 körül, magántulajdon,
olaj, papíron, 

Nemes Szepesházy Ágost-Tóbiás, szepességi perceptor, 
és csépánfalvi Teőke Ilona fia. Testvére Gáspárnak, 
a bártfai főbírónak, és Józsefnek, az eperjesi polgármesternek.

Nemesi felkelő alhadnagy, kilenc hónapon át 1800- ban, 
testvérével, Józseffel. 1802 – 1807 között nemesi testőr, Szepes 
vármegye javaslatára. Ez idő alatt futárszolgálatot teljesít 
a nemesi felkelő seregnél 1806-ban. A nemesi testőrség után 
a magyar királyi kancelláriára kerül. 1822-től a kassai kerület 
tartománybiztosa. Több megye táblabírája.
Az egyik első, a szent korona országait földrajzi szempontok 
szerint leíró könyvek szerzője.
Munkái:
Directorium itinerantium juxta stationes ex praecipuis locis Incl. 
Distr. Cassoviensem spectantium comi- tatuum Abaujvariensis, 
Borsodiensis etc. Cassoviae, 1817. — 2. Merkwürdigkeiten des 
Königreichs Ungern . . . U. ott, 1825. Két kötet. (Thiele I. C-vel). 
— 3. Neuester Wegiveiser durch das Königreich Ungarn und 
nach allen angränzenden Ländern ... U. ott, 1827. 
(Thiele I. C.-vel). Gemeinnützige Blätter 1829.61. sz. — Heizer 
Jakab, Biographien  berühmter  Zipser.  Kaschau und Leipzig, 
1833. 336. 1. — Szinnyei Könyvészete. — Petrik Bibliogr. — 
Pallas Nagy Lexikona XV. 612. 
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nemes BEŐR GIZELLA
Felsővízközi Szepesházy Imréné

Eperjes, 1859 – Budapest, 1922

Kurt Max, 1944., magántulajdon, vászon, olaj

Nemes Beőr Vince és lovag Hlaváts Erszébet leánya.

Férje Felsővízközi Szepesházy Imre országgyűlési képviselő. 
Négy gyermekük született, 
József 1887– 1897, 
Bertalan 1890 – 1945, 
Márta 1893 – 1968 , 
Mária 1902 – 1981
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Felsővízközi SZEPESHÁZY IMRE
jogi doktor

Kurt Max, 1944 Magántulajdon, vászon, olaj

Nemes Szepesházy Nándor 1848-1849-es huszár alezredes 
és nemes Kardos Ágnes fia. Tartalékos gyalogos hadnagy.
Kitüntetései:
Vöröskereszt II.osztálya hadiékítménnyel, hadiszalagon, 
Polgári Hadi érdemkereszt II.osztálya, 
Jubileumi kereszt hadiszalagon, Signum Memoriae.
Felesége nemes Beőr Gizella. 
Négy gyermekük született, József 1887-1897, 
Bertalan 1890-1945, Márta 1893-1968 , Mária 1902-1981
Felsővízköz járásbírája, majd ítélőtáblai bíró, 1917- ben 
nyugdíjba vonulásakor Kúriai bíró. 1910 országgyűlési 
képviselővé választják a Nemzeti Munkapárt jelöltjeként. 
Gróf Tisza István feltétlen híve, az országgyűlés jegyzője. 
Az I. világháború alatt az orosz betöréskor elpusztított falvak 
helyreállításáért felelős kormánybiztos.
A koronázáson mint országgyűlési képviselő vesz részt.

Az I. világháború alatt Felsővízközön lévő kastélyát a betörő 
orosz cári csapatok elpusztítják. A I. világháború után 1923-ban 
Horthy Miklós kormányfőtanácsossá nevezi ki. A Tisza kör, 
és emlékbizottság tagja, majd háznagya. 
1932-ben bekövetkezett halála után a Főváros 
a Fiumei úti sírkertben örökös díszsírhelyet biztosít részére, 
melyet a kommunisták 1945 után beszántanak. 
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SZEPESHÁZY BERTALAN
huszár őrnagy

Eperjes 1858  - Eperjes 1889

Ismeretlen, magántulajdon, vászon, olaj

Nemes Szepesházy Nándor 1848-1849-es huszár alezredes, 
és nemes Kardos Ágnes fia. Nőtlen. 
Szepesházy Imre országgyűlési képviselő testvére. 
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Felsővízközi SZEPESHÁZY BERTALAN
jogi doktor

Eperjes, 1890 – Túroczszentmárton, 1945

Jordán Miklós, 1917., magántulajdon, vászon, olaj

Felsővízközi Szepesházy Imre országgyűlési képviselő 
és nemes Beőr Gizella fia.
Az I. világháborúban a Magyar Királyi 3.sz tábori ágyus ezred 
tüzér főhadnagya.
Kitüntetései:
Aranysarkantyús vitéz, Signum Laudis ezüst és Signum Laudis 
bronz fokozata a kardokkal, Ezüst Vitézségi Érem II.osztálya, 
Károly Csapatkereszt, Sebesülési érem.
A koronázás után avatja/csapja Aranysarkantyús vitézzé 
IV. Károly király.
Felesége Deménfalvi Meliórisz Mária, Eperjes 1896 – Eperjes, 
1978. Négy gyermekük született, 
Klára 1919, Csaba 1923, Mária 1929, Hanna 1934.
A trianoni diktátummal elszakított Felvidéken marad birtokán 
gazdálkodik. Az Eperjesi Magyar  Kör vezetője, a Magyar Párt 
képviselő jelöltje Eszterházy János mellett. 
Nem jut be a Szlovák parlamentbe.
1939-ben a szlovákok bebörtönzik. A vészkorszakban 
az eperjesi zsidóság egyik megmentője, az Ő birtokán keresztel-
nek meg sok zsidó embert megmentve ezzel az életüket. 
Ő és felesége a keresztszülők. 1945. január 29-én családjával az 
orosz front elől, Ausztria felé tartva infarktust kap és meghal. 
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Deménfalvi  MELIORISZ MÁRIA
Felsővízközi SZEPESHÁZY BERTALANNÉ

Eperjes, 1896 – Eperjes, 1978

Kutassy Istvánné, Aggteleki Bujanovich Alinka, 
1995., magántulajdon, vászon, olaj

Szülei Deménfalvi Meliórisz József földbirtokos, 
és Báró Dezséri Rudnyánszky Ilona

Férje Felsővízközi Szepesházy Bertalan, Arnysarkantyus Vitéz, 
politikus. Négy gyermekük született, Klára 1919, Csaba 1923,
Mária 1929, Hanna 1934.

A vészkorszakban az eperjesi zsidóság egyik megmentője, 
az Ő birtokukon keresztelnek meg sok zsidó embert 
megmentve ezzel az életüket. Ő és férje a keresztszülők. 
1945. január 29-én családjával az orosz front elől, Ausztria felé 
tartva, férje infarktust kap és meghal. 
A háború után nem térhet haza birtokára, azt elkobozzák, 
Klára lányánál Eperjesen lakik haláláig. 
Mindig sok magyar veszi körül. Tizenkét unokája születik. 
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Deménfalvi MELIORISZ JÓZSEF
földbirtokos

Radács, 1845 – Eperjes, 1934

Rákosi Ernő, 1932., magántulajdon, vászon, olaj

Deménfalvi Meliórisz Gergely földbirtokos, 
és Maldúri Maléter Natália fia.

Felesége Báró Dezséri Rudnyánszky Ilona.
Gyermekük, 
Mária 1896-1978, Felsővízközi Szepesházy Bertalanné. 
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Báró DEZSÉRI RUDNYÁNSZKY ILONA
Deménfalvi Meliórisz Józsefné

Kolozsvár, 1858 – Eperjes, 1939

Báró Braunecker Ernesztin, 
1892., magántulajdon, vászon, olaj

Alapítványi Hölgy

Báró Dezséri Rudnyánszky Gyula főrendiházi tag, 
és Felsőszálláspataki Mara Kata lánya.

Férje Deménfalvi Meliórisz József. 
Gyermekük:
Mária 1896-1978, Felsővízközi Szepesházy Bertalanné. 
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Felsővízközi SZEPESHÁZY CSABA
huszár hadnagy

Eperjes, 1923 – Budapest, 1995

Kutassy Istvánné, Aggteleki Bujanovich Alinka, 1995.,
magántulajdon, vászon, olaj

Felsővízközi Szepesházy Bertalan és Deménfalvi Meliórisz 
Mária fia. Magyar királyi 4. Hadik huszár hadnagy.
Iskoláit az elcsatolt felvidéken végzi, bencés majd  premontrei 
gymnázium. Önkéntes magyar katona,  Ludovika Akadémiára 
Szombathelyi Ferenc ajánlásával  felvéve.
 A Ludovikán a nyilasok megfigyelik, mint nyilas és német el-
lenes személyként tartják nyilván. A nyilas éra alatt életét az 
menti meg, hogy Szabadhegy István páncélelhárító tanfolyamra 
küldi a III. Birodalomba, ahol a nyilasok nem érik utól. 
Magyar királyi (4. Hadik) húszárezred hadnagya, Ausztriában 
éri a II.világháború vége, amerikai hadifogoly, majd  hazatérve, 
elválasztják a legénységétõl, és mint tiszt kerül 28  hónapra a 
Szovjetúnióba hadifogolyként.
28 hónap szovjet hadifogságból hazatérve Magyarországra – 
Felvidékre, Csehszlovákiába mint Horthysta katonatiszt nem 
mehetett – előbb  szénhordó a Posta Központi Járműtelepén, 
majd könyvelő. Végül mint posta főfelügyelő ment nyugdíjba.
Mint katona nem szolgál a néphadseregben.
1956 után megfosztják katonai rendfokozatától, egyszerű hon-
védként tartják nyilván.
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Felesége Péchujfalusi Péchy Erzsébet. Három fiuk született,
 Imre, Bp., 1957, István, Bp., 1959, András, Bp., 1966. 
Kilenc unokájuk van, Krisztina 1985, Anna 1987, Edit 1988, 
Eszter 1989, Márta 1991, Zsófia 1993, Loránd 1994, 
Gáspár 1995, Zsombor 2001



Péchujfalusi PÉCHY ERZSÉBET
Felsővízközi SZEPESHÁZY CSABÁNÉ

Hermány, 1928 – Budapest, 1985

Kutassy Istvánné, Aggteleki Bujanovich Alinka, 1995., 
magántulajdon, vászon, olaj

Péchújfalusi Péchy Miklós földbirtokos, és Winckelsteini 
Kőszeghy Erzsébet lánya

1929-ben édesapja autószerencsétlenségben meghal. 
Édesanyjával és nővérével Zsuzsával, Budapestre költöznek. 
A világháború után nem tanulhat tovább. 
Édesanyjával egy büfében dolgoznak, majd a Betonútépítő vál-
lalatnál lesz laboráns, ahol hosszú éveken át izótóppal kénytelen 
dolgozni. Ötvenhét évesen tüdőrákban meghal.

Férje Felsővízközi Szepesházy Csaba. 
Három fiuk született, Imre, Budapest 1957, 
István ,Budapest 1959, András, Budapest 1966
Kilenc unokájuk van, Krisztina 1985, Anna 1987, Edit 1988,
Eszter 1989, Márta 1991, Zsófia 1993, Loránd1994, 
Gáspár 1995, Zsombor 2001 
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Péchujfalusi PÉCHY MIKLÓS
földbirtokos

Hermány, 1895 – Hermány, 1929

Kutassy Istvánné, Aggteleki Bujanovich Alinka, 1995., 
magántulajdon, vászon, olaj

Péchujfalusi Péchy Elek földbirtokos, 
és Tapolylucskai és Kükemezei Bánó Erzsébet fia.

Felesége Winckelsteini Kőszeghy Erzsébet. 
Két lányuk született Zsuzsanna 1923, és Erzsébet 1928.

Az I. világháborúban a Magyar Királyi a 3. sz tábori ágyus ezred 
tüzérhadnagya.

Kitüntetései: Katonai Érdemkereszt II.osztálya kardokkal,
Ezüst Vitézségi Érem II.osztálya, Károly Csapatkereszt, 
Sebesülési érem.

Boldog házassága rövid ideig tart, autószerencsétlenség 
következtében meghal, a többi utas kisebb- nagyobb sérüléssel, 
de túléli a balesetet. 
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Winkelsteini  KŐSZEGHY ERZSÉBET
Péchujfalusi PÉCHY MIKLÓSNÉ

Eperjes , 1895 – Budapest, 1974

Kutassy Istvánné, Aggteleki Bujanovich Alinka, 1995., 
magántulajdon, vászon, olaj

Winkelsteini Kőszeghy Sándor kamarás, 
és Lázi és Berniczei Ghillány Erzsébet leánya.

Pécsujfalusi Péchy Miklós felesége. 
Két leányuk született Zsuzsanna 1923, és Erzsébet 1928.

1929-ben férje autószerencsétlenség következtében meghalt, 
így özvegységre jut, birtokát hátrahagyva Budapestre költözött, 
és itt nevelte két leányát. A haláláig gyászol. A vészkorszakban 
az ostrom alatt zsidókat ment és élelmez. 1945 után rövid 
ideig büfét vezet, munkát nem kap. 
Lányával és vejével és három gyermekükkel él haláláig. 
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Winkelsteini  KŐSZEGHY SÁNDOR
jogi doktor

Nyíregyháza, 1866 – Budapest, 1927

Vitéz Görgői és Toporczi Görgey Miklós, 1938., magántulajdon, 
vászon, olaj

Winkelsteini Kőszeghy József és Márkus, 
és Batizfalvi Máriássy Anna fia.

Kitüntetései: Ferencz-József rend, 
Polgári Hadi érdemkereszt II. osztálya

Felesége Lázi és Berniczei Ghillány Ercsébet. 
Két gyermekük született, Iván 1893-1968, (
felesége Felsővízközi Szepesházy Márta), 
és Erzsébet Péchujfalusi Péchy Miklósné, 1895-1974.

Sáros vármegye szolgabírája, főispáni titkár, országgyűlési 
képviselő, Császári és Királyi kamarás, Belügyminisztériumi 
államtitkár, a Magyar Királyi Rendőrség egyik megalapítója. 
Tisza István kör tagja.
A koronázáson hivatalból vett részt.
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Winkelsteini  KŐSZEGHY JÓZSEF 
földbirtokos

Királytelek, 1863 – Eperjes, 1928

Schwarz Á., 1908., magántulajdon, vászon, olaj

Winkelsteini Kőszeghy József, földbirtokos, és Márkus 
és Batizfalvi Máriássy Anna fia.

Kitüntetései: Vaskorona Rend, 
Ferencz József Koronás Arany Érdemkereszt

Feleségei:
I. Jerkovits Zsófia, fiaik: László 1892, István 1894
II. erdőbényei Koós Zsófia, leányuk Katalin 1910 

Császári és Királyi kamarás, tartalékos huszár alezredes. 
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nemes BEŐR MÁRIA
Lázi és Berniczei GHILLÁNY  JÓZSEFNÉ

Eperjes, 1859 – Budapest, 1922

H.S. , 1876., magántulajdon, vászon, olaj

Nemes Beőr Vince és lovag Hlaváts Erszébet fia. 
Férje Lázi és Berniczei Ghillány József földbirtokos,
gyermekük :
Erzsébet 1873- 1949  Winckelsteini Kőszeghy Sándorné
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NEMESI TESTŐR FESTMÉNY RESTAURÁLÁSA
Vihart Anna, festőrestaurátor

A festmény állapota átvételkor

A nemesi testőrt ábrázoló olajfestmény papír hordozóra készült, 
mely számos helyen elszakadt. A papír hordozó hátára ragaszt-
va, támasztékként vékony vászon került, melyet húzószéleinél 
egy sarkainál összeépített vakkeretre ragasztottak. A festmény 
és a vászon közötti ragasztás számos helyen elengedett, felvált, 
emiatt a papír meghullámosodott. A vászon szakadásai men-
tén a festékréteget több helyen javították, a kép alsó részénél, 
és néhány kisebb területen a hordozó egy-egy kisebb darab-
ja hiányzott, a hiányokra a festmény javításakor ráretusáltak.
A vászon hátoldalán fekete festékkel, ecsettel festett felirat ol-
vasható: Kardos Bertalan. Sámuel fia, Ágnes (: férj. Szepesházy 
Nándorné :) bátyja magy. nemes testör. I: Imre, Bertalan anyja :I
A családi hagyomány szerint a festmény Szepesházy Károlyt ábrázolja. 

A festmény helyreállítása

A festmény felületéről a megsárgult lakkréteg és rárakódott szeny-
nyeződés 2%-os szalmiákszesszel volt eltávolítható, az alatta levő, 
korábbi lakkréteg Alkonek és foltbenzin 1:3 arányú keverékével. 
A festmény  felületén látható, mára már színükben elváltozott átfes-
tések és retusok Alkonekkel megpuhíthatóak voltak. A papír hor-
dozó hiányainak pótlására,  tömítésként felhordott anyag a papír sé-
rülése nélkül azonban nem volt leválasztható, emiatt ezeknek csak  
a  vékonyítása  történt meg, nagyobbrészt  a felületen  maradtak. 
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Közreműködött:  Szalai Veronika, papírrestaurátor 
    és Erdős Alexandra, festőrestaurátor

a festmény a szakadások rögzítése után                                                
              és  tömített állaptoban
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a festmény átvételekor, 
surlófényes felvétel      
        és  feltárás közben 1.2.3.



A festmény feltárása után a hátoldalra ragasz-
tott, részben már elvált vászon lebontása követke-
zett a vakkeretről, majd eltávolítása a papírkép hátáról. 
A kép hátoldaláról a ragasztóréteg nagy része mechanikusan, 
szikével lekaparható volt, de az utólagosan ragasztott helyeken, 
a szakadások mentén nedvesítés volt szükséges. A képet a hátoldal 
felől ecseteléssel, vízben duzzasztott Klucel M-el (hidroxipropil 
cellulóz) átkenve, a ragasztóréteg lekaparható, letörölhető 
volt, ezzel együtt megtörtént a papír hordozó savtalanítása is.
A szakadások rögzítése japánpapírral történt, Klucel M és Planatol 
1:1 keverékével.  A kép  hátoldalára  ugyanezzel  a  keverékkel japán-
papír támasztóréteg került, ezután a festmény préselése követke-
zett. A kép hátára merevítés céljából savmentes   szürke  lemez került. 
A hátoldalról lebontott vászon szintén japánpapír támasz-
tóréteget kapott, a fenti keverékkel összeerősítve, majd hú-
zószéleinél fogva visszakerült a megtisztított vakkeretre. 
A hiányok tömítése enyves-krétás, hármas keveréket tar-
talmazó masszával történt, ezekre akvarell aláfestés került. 
A kép lakkbenzinben oldott dammárgyanta lakkréteget ka-
pott. A hiányok esztétikai helyreállítása csökkentett olajtar-
talmú olajfestékkel történt, kötőanyagként a lakk anyagát fel-
használva. A végső lakkréteg anyaga Lefranc akril lakk spray.

             Vihart Anna
festőrestaurátor
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 Szepesházy Károly, nemesi testőr
– részetek a festmény restaurálási munkálataiból

       a festmény átvételkor                                 és restaurálás után
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