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Așa cum remarcam și în prima parte a acestui studiu dedicat familiei de Șintereag1 evoluția genealogică a 
familiei a fost urmărită de cercetători din secolul al XIX-lea2 până la regretatul medievist Pál Engel3, anumite 
completări fiind aduse de Marius Diaconescu în cea mai recentă lucrare a domniei sale4. Nu dorim să insistăm 
asupra aspectelor pe care deja le-am discutat în paginile respective, ci, așa cum anunțam încă de atunci, să arătăm 
că liniile familiale au coborât un pic mai mult decât s-a ajuns anterior cu cercetarea, în această direcție.

Conform tabelului genealogic, alcătuit în ultima instanță de către P. Engel, la 1325 existau deja cele trei ramuri 
individualizate ale neamului Becsegergelyi provenite din Geleth (1298…1304), fiul lui Becse, amintit probabil în 
jur de 12605:

Gelet(h)
1298-1304

Ladislaus mg.
1325-1364
Somkeréki

Margaretha
1325
=Gombási Dominicus

Michael
1325-1333
Nemegyei

Becse
1325-1333
Virágosberki

Completări, aparent minore, se pot aduce pe fiecare dintre aceste ramuri, conform documentelor păstrate în 
ediții tipărite sau în actele de arhivă needitate încă, care, din punctul nostru de vedere, nu pot fi decât câștiguri 
genealogice.
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