
Nemesség igazolás Nyitravármegyében 175455-ben.
Ili

C a rab a (Karaha). Caraba Mihály, Ist
ván, György és Pál, Caraba Miklós fiai, János, 
továbbá György, József és István, Györgynek 
a fiai Felsöattrakon nemességük igazolására 
bemutatták Lipót királyak Bécsben 1694 már
cius 12-én kelt Caraba János és neje Katalin 
és gyermekei János, Miklós, Anna, Dorottya 
és Zsuzsanna részére adománvozott címeres 
levelét, melyet 1694 ben Nyitra vármegyében 
hirdettek ki. A nemeslevél hiteles másolata j 
Nyitra vármegye levéltárában II. (Proc. Bodok) 
40. lapon. A család genealógiája a következő :
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Leszármazásukat anyakönyi kivonatokkal 
bebizonyítván, nemességüket elismerték. II. 372.
és IV. 40.

Chebe lásd Kiss. Chebe Márton, neje 
Kiss Katalin, nővére Katalin, fivérei Ferenc és 
János, továbbá Kiss János, sógora részére Li
pót király által Bécsben 1665 június 21-én kelt 
cimeres levelét, melyet 1666-ban Pozsony vár
megyében kihirdettek, bemutatta Kiss István Egy- 
házszeghen. A család cimere : Kék szinti pajzs 
alján zöld mezőn piros-ruhás magyar vitéz,

zöld kalpaggal, melyen 3 fekete sastoll van, 
bal kezét csípőjére támasztja, jobbjában kivont 
kardot tart, rajta átszúrt török fej, a pajzs 
jobb oldala felé fordulva; nyílt sisak feletti 
koronán nyugvó piros ujju könyöklő kar véres 
pallost tart; takarók: arany-kék, ezüst-piros. 
Documentorum Paria A. 643. lap. L. Kiss.

Chrastyel (Chrasztel). Chrastel János kis
korú, néhai János fia, aki másik János fia, Sza- 
kolcán a nemesség folytonos használatában 
van és a 60. éven felüli nemesi összeirá- 
sokban előfordulnak, nemessége elismertetett.
II. 601. és VII. 17.

Chrasztell. Chrasztell János Binyócon, 
Pozsony vármegyében, fiai József, Márton és 
György. Ö maga Mártonnak a fia, aki testvére 
a régi nemesi összeírásban előforduló Jánosnak 
és mivel a kiskorú János, szakolcai néhai 
Jánosnak a fia, aki egy másik Jánosnak a fia, 
aki a régi nemesi összeírásban előfordul, az ő 
nemessége is elismertetik. I. 417. és VII. 47. 
és 57.

Chrenóczy. Chrenóczy Miklós, Mihálynak 
a fia Nagy Emőkén és fia István, nagyemőkei 
és lapásgyarmathi ősi birtokjoga alapján két
ségtelen nemes. I. 3. és V. 159.

Cicatricis (Czikatricis). Czikatricis András
r

Chráboron, Adámnak a fia, nemkülönben má
sik András Borcsányban, Istvánnak a fia, fiai 
János, András és István nevében bemutatta 
függő pecsét alatt III. (VI.) Károlyrak Bécsben 
1720 április 27-én kelt Czikatricis Ádám, gyer
mekei János, András, Mária és Anna, továbbá 
testvére István és ennek fiai: András, Mihály 
és István részére adományozott cimeres nemesitő 
levelét, melyet 1720 augusztus 29-én Trencsén 
vármegyében hirdettek ki. Maguk előfordulván 
a nemeslevélben nemességüket elismerték. A 
család cimere : Kékszinü, pajzs alján zöld mező, 
azon arany korona, amely fölött kiterjesztett 
szárnyú pelikán látható, melléből kifolyó véré
vel fiait eteti ; nyílt sisak feletti koronán másik 
pelikán, mint a pajzsalak. Takarók : ezüst-piros, 
arany-kék. I. 254. és IV. 166.

Csanaky. Csanaky János Örményben, Já
nosnak a fia és unokatestvére András, a régi



nemesi összeírásokban előfordulván és nemes
ségük folytonos gyakorlatában lévén, kétség
telen nemesek. V. 159.

Csánky. Csánky István, Pálnak a fia és 
fiai, Imre és József, nemkülönben testvére Pál, 
azután Imrétől származó fiuk, Ferenc, József, 
György és János, továbbá másik unokabátyjá
tól, Adámtól származott fiuk József és ennek fiai 
Ferenc és János és végül harmadik unokabáty
jától, Györgytől Herestyénben lakó fia Sándor, 
hivatkoznak a régi vármegyei nemesi összeírá
sokra, ahol atyja Pál és nagyatyja Albert is 
előfordul, nemességük használatában vannak 
most is. V. 172. 160.

Császár. Császár Mihály fiával Józseffel és test
véreivel, Ádámmal és Ferenccel, továbbá József 
fiával Ignáccal, hivatkoznak a 60. év előtti ne
mesi összeírásokra, melyekben nagyatyjuk Mi
hály és az újabbakban atyjuk is előfordul. II.
472. és III. 72.

Cseffalvay  (Csifalvai) Györgynek a fia 
Nyitrán lakik, fiai Lázár, György, István, Pál 
és Imre bemutatták Pozsony vármegyének 1754 
november 7-én kelt és részére kiadott nemesi 
bizonyság levelét, mely szerint pozsonymegyei 
Csifalva községből a nyitramegyei Tormos 
községbe jött át, atyja György ősi birtokos 
nemes volt Csifalván, birtokát, aztán zálogba 
adta Csifalvay Antalnak, Imre fiától (József 
testvére) való unokájának és ugyanott osztályos 
atyafiai is vannak, a család Csifalván ősi bir
tokos nemes és ennélfogva mindig kétségtelen 
nemesnek is tartották. Ennek alapján József 
nemességét is elismerték Nyitra vármegyében.
II. 206. és V. 66.

Cseh. Cseh Ferenc idb. Czabajon lakik, fia 
László, testvére János Alsóköröskényben és 
ennek fiai Lázár és Imre, nemkülönben unoka- 
testvérei ifj. Ferenc és István Réthén, Pozsony- 
megyében, fiai Jánosnak, aki fia Péternek, két
ségtelen nemesek. I. 7. és V. 164.

Cseh József Galgócon fiai József és 
György és Pál fiával Zsigmonddal, továbbá 
Antal testvérek, hivatkoznak a 60 éven felüli 
nemesi összeírásokra, melyekben nagyatyjuk 
Mihály és atyjuk György előfordul. I- 366. és
III. 291.

Csemniczky. Csemniczky Sándor Örmény
ben, fiai István, József és Gábor, testvérei László

Ferenc és János és ezen László fia szintén László, 
Ferenc fia pedig István, bemutatták Liptó vár
megyének Szokolócon 1717 február 23-án 
tartott közgyűléséből kiadott nemesi bizonyít
ványát, mely szerint, Csemnitzky Lászlónak, 
Sándornak, Ferencnek és Jánosnak az atyja 
Ferenc és ennek testvére János, néhai Márton
nak a fiai, akik az ősrégi családból Csemnice 
községből, Liptó vármegyéből származnak és 
legközelebbi rokonságban vannak néhai Mik
lóssal, aki Liptó vármegyének és Gáspárral, 
aki Nógrád vármegyének az alispánja volt. II.
60. és VI. 22.

Csemniczky Gáspár, fiai András, Ferenc, 
János és László Kovarcon. Csemniczky Ist
ván, Gáspárnak a testvére Apponyban, fiai 
János és Tamás, mint ember emlékezet óta 
a nemesség használatában lévők kétségtelen 
nemesek. II. 260. és VI. 7.

Csepcsánszky. Csepcsánszky Dávid alias 
Vladár Boryban, bemutatta Turóc vármegyének 
1755 szeptember 19-én kelt nemesi bizonyítvá
nyát, mely szerint Vladár Dávidnak (alias Csep
csánszky de Nagy Csepcsény) a nagyatyja né
hai Vladár András alias Csepcsánszky atyai 
lakóhelyéből Nagy-Csepcsényből a nyitramegyei 
Bory községbe költözött át; a család ősi bir
tokos nemes Nagy-Csepcsényben, mely nemze- 
dékről-nemzedékre szállt; hogy Dávid ezen csa
ládból származik, igazolta azt N.-Csepcsényben 
1655 március 26-án kelt záloglevéllel, ahol 
nagyatyja András és ennek testvérei Jónás és 
István Körmöc városának szántóföldjeiket és 
egyéb ingatlanaikat elzálogosították, hogy nagy
atyja András, aki Boryba költözött és nagy- 
csepcsényi birtokrészét elzálogosította, igazolja 
a turóci konventnek 1652-ben kelt fassionális 
levelével és hogy ezen Andrásnak a fia Pál, 
kitűnik Andrásnak 1664 január 8-án kelt vég
rendeletéből és hogy Vladár Dávid alias Csep
csánszky ezen Pálnak a fia, ennek igazolásául 
bemutatta a veszelei (ma Vigvárj plébánia 
anyakönyvi kivonatát, amelyből kitűnik, hogy 
Dávid Boryban született 1694 december 28-án, 
de leszármazásukat igazolták a Turócmegyé- 
ben lakó osztályos atyafiaik is, néhai Adám- 
nak a fia és ifj. Ferenc, néhai Jánosnak a fia.
III. 223. I. 329.

Csepcsányi. Csepcsányi Ferenc, Csejthén
f
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bemutatta Turóc vármegyének 1755 január '-27-én 
kelt nemesi bizonyitványát, mely szerint Kon- 
csek Péter turóczmegyei táblabiró Csepcsányi 
de Kis-Csepcsény Ferenc részére, aki Nyitra- 
megyében Csejthén lakik, nemesi bizonyítványt 
kér; a kiscsepcsényi Csepcsányi család Turóc 
vármegyének ősrégi birtokos nemes családai 
közé tartozik, ezt igazolja eskü alatt az emlí
tett Koncsek Péter és Csepcsányi Bernát, Fe
rencnek unokatestvére, osztályos atyafia és 
Turóc vármegye alügyésze, azt is, Hogy Fe
renc Mátyásnak a fia, aki Ferencnek a fia és 
aki néhai csepcsényi Csepcsányi Györgynek a 
fia, ezek ősi birtokosok Csepcsényben ; nemes
ségét Nyitramegyében is elismerték. I. 327. és
III. 226.

Csepcsányi János Szomorfalván (bajmóci 
járás) lakik (fiai Pál és János) bemutatta Turóc 
vármegyének 1731 március 8*án kelt nemesi 
bizonyitványát, mely szerint Csepcsányi György 
de Kis Csepcsény fia, kiscsepcsényi Csepcsányi 
János tűzhelyét elhagyván, Nyitramegyébe 
Szomorfalvára költözött át és ott meg is háza
sodott, a hol divékujfalusi Ujfalussy Lászlónál 
volt szolgálatban. Csepcsányi István és András 
osztályos atyafiai eskü alatt vallották, hogy 
János ezen családból származik, kétségtelen 
ősrégi birtokadományos nemes család Kiscsep- 
csényben. János nemességét ennek alapján Nyitra 
megyében is elismerték II. 296. és VI. 54.

Csery Sándor, helyettes alispán, fia Antal, 
továbbá Farkas és fia János Tóth Soókon és 
László Malomszeghen, ennek fia Sándor, nem
különben János István, ősi birtokjoguk alapján 
Tótsoókon, Attrakon és másutt, kétségtelen 
nemesek, II. 353 és IV. 5.

Csermendy. Csermendy Ferenc alias Valentik 
Jánosnak a fia, SzentMihályuron, régi nemesi 
összeírások alapján kétségtelen nemes. V.
165 és 172.

Csiffáry. Csiffáry Márton Pannon, fiai And- 
István, Ferenc és János, testvére Gergely, 
ennek fiai János és András bemutatták III. 
Ferdinánd királynak Pozsonyban 1649 március 
27-én kelt, Csiffáry István és testvérei, Gergely 
és András, nemkülönben anyai testvére Tar 
István részére adományozott és ugyanazon 
évben Nyitra vármegyében kihirdetett címeres 
nemesitő levelét ; hogy az esedezők Jánosnak

a fiai, aki a nemesitő levélben előforduló Ger
gelynek a fia, igazolták az 1754 február 26-án 
kelt inquisitióval, mely szerint Csiffáry János 
még a kuruc háború előtt Nyitrán lakott, ké
sőbben Pannra ment ki lakni édes anyja jószá- 

| gára, aki Pallya Ilona volt, néhai Csiffáry 
Gergelynek a bátyja Csiffáry Tamás volt, 
aki Nyitrán halálozott meg. A család címere a 
Documentorum Paria A. 162 lapján levő ne
mes levél másolat szerint; miután a szöveg 
hiányos, nem állapítható meg pontosan, csupán 
annyit lehet kivenni, hogy fehér viruló rózsa 
van a pajzsban és egy ágaskodó oroszlán 
mellső jobb lábával borostyán koszorút tart, 
nyílt sisak feletti koronából vörös szárnyas 
griff nyitott szájjal, kiöltött nyelvvel, mellső 
bal lábával ragadásra készen áll, jobbjával 
kivont kardot tart a pajzs jobb oldala felé 
fordulva; takarók: arany-kék, ezüst-piros I.
122. és V. 104.

Csóka. Csóka András Komjáthon, fia József 
be mutatta Pozsony vármegyének Bazinban 1755 
december 4-én tartott közgyűléséből kiadott 
nemesi bizonyitványát, mely szerint Csóka 
András, Jánosnak a fia, Komjáthon, Tejfaluból, 
Pozsony vármegyéből származik és az 1733. 
évi nemesség vizsgálat alkalmával Csóka István 
testvérével, Györggyel, Mihállyal, Ferenccel 
és Jánossal, aki ezen András atyja volt, be
mutatta III. Ferdinand királynak Pozsonyban 
1646 november 9-én kelt és 1648 március 
16 -án Somorján Pozsony vármegyében kihir
detett, Barthal István és Csóka György részére 
adományozott címeres nemesitő levelet; a nemes 
levélben említett Csóka Györgytől származott 
István, az említett Csóka István, György, Mihály, 
Ferenc és János atyja, amit Jánosnak a tejfa
lusi nemesi birtokon vonatkozó fassionális 
levelével igazol és egy Somorján 1755 novem
ber 15-én kelt tanúvallomással. András ne
mességét ezen bizonyitvány alapján Nyitra 
vármegye is elismerte. V. 143 és Documento
rum Paria A. 158 lapon.

9

Csongiáczky Adám. máskép Dián. Gal- 
gócon hivatkozik a 60 éven felüli nemesi 
összeírásokra, melyekben a Csongráczky család 
benfoglaltatik és Brunócon levő ősi birtokjoga 
alapján kétségtelen nemes. II. 454. és III. 27.

Csongráczky János Brunócról fiával Já-
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nossal és testvére, Adám, István fiával, nem
különben unokatestvérei, Adám és János hi
vatkoznak a 60 éven felüli nemesi összeírásokra 
és miután ök is előfordulnak az ujabbi nemesi 
összeírásokban, kétségtelen nemesek. 1. 376. és
III. 306.

Csongránszky  (Csongrászky) János és 
Zsigmond, továbbá Adám, fiaival Jánossal, Mi
hállyal, Györggyel és Andrással Alsó-Kápon 
laknak és ugyanott lévő ősi birtokjoguk alapján 
kétségtelen nemesek. II. 351 és IV. 3.

Csuka. Csuka József Kishinden, ugyanott 
levő ősi birtokjoga alapján kétségtelen nemes.
I. 2 és V. 159.

Csúty. Csúty György szolgabiró és fia, Mik
lós, ősi birtokán Navajócon lakik, a nemesség 
folytonos használatában van és Gány községben 
Pozsony megyében lévő ősi birtokjoga alapján 
is kétségtelen nemes. II. 257. és VI. 4.

Czabay. Czabay Ferenc és fiai Imre, Antal 
és László, továbbá testvére, János, nemkülönben 
ifj. Ferenc és fia András, valamint testvére 
László Pestvármegyében, Kerepesen és ennek 
fiai: János, László és István, azután Czabay 
István és fia András, továbbá Czabay György 
és ennek testvére József Kalocsán és fiai: István 
és a Haller ezredben mint káplár szolgáló 
Sándor, régi nemesek, Czabajon lévő ősi bir- 
birtokjoguk alapján is kétségtelen nemesek I.
3 és V. 160.

Czagány. Czagány György Privigyén be
mutatta Lipót királynak Bécsben 1688 május 13-án 
kelt, Nyitravármegyében ugyanazon évben ki
hirdetett eredeti függő pecsétes pergamenen 
lévő címeres nemesitő levelét, melyet Czagány 
Mihály, neje Rády Éva, leányai Ludmilla és 
Éva és fivérei Jakab és Illés kaptak. Az ese
dező György Jakabnak a fia, aki a nemesitő 
levélben foglaltatik, ezt tanúvallomásokkal 
igazolja. A család címere a levéltárban lévő 
nemesitő levél hiteles másolata szerint: átlós 
vonal által két mezőre osztott pajzs, a felső 
kék mezőben jobbról köves szikla, balról le
csüngő ágú pálmafa, az alsó piros mezőben 
daru áll zöld mezőn, felemelt jobb lábával 
kövecset, csőrében pedig kígyót tart, a pajzs 
jobb oldala felé fordulva; nyílt sisak feletti 
koronán szintén daru áll, mint a pajzsalak; 
takarók: arany-kék, ezüst-piros. II. 261. és VI. 8.

Czigler. Czigler Mátyás Vecsén és fiai Ignác, 
János és Károly és testvére János kétségtelen 
nemesek azon oknál fogva, mert bemutatták 
Mária Terézia királynénak a család részére 
adományozott címeres nemesitő levelét (Liber 
Regius XXXIX. 203.) e szerint nemes levél szer
zők Czigler Miklós privigyei lakos, neje Bie- 
liczky Erzse, gyermekei: Mátyás, János; Erzsé
bet, Éva. Pozsony 1741. okt. 28. V. 163.

Czímeney alias Ozoroczy János, fiai János 
és Imre Boryban, bemutatta II. Ferdinand 
királynak Ozoróczy alias Czimeney Keresztély 
és testvérei János és Simon részére szóló, Bécs
ben 1629 október 18-án és 1630. évben Tren- 
csén vármegyében kihirdetett címeres nemesitő 
levelét, az armálisban említett Jánosnak a fia 
Pál, ennek fia István, akinek a fia a fenti 
János; ezt igazolják az 1690 szeptember 18-án 
kelt osztálylevéllel és az 1764 november 21-én 
kelt tanuvallatási jegyzőkönyvvel. Kétségtelen 
nemes. II. 473. és III. 60.

Czompó. Czompó Ferenc, Kristófnak a 
fia, aki az I. Lipót adományozta armálisban ben- 
foglaltatik, Sempthén lakik, fiai Imre és Ferenc, 
testvére Pál, kétségtelen armalista nemesek.
V. 169.

r

D ajka. Dajka Adám Nagy Apponyban 
bemutatta II. Ferdinánd királynak Dajka István, 
testvére, Dajka János, és mostoha testvére 
Nagy András részére szóló, Sopronban 1625. 
december 9-én kelt és 1626. évben Tren- 
csén vármegyében kihirdetett címeres neme
sitő levelét eredetben, függő pecsét alatt. 
Leszármazásának igazolására bemutatott egy 
1732. február hó 22-én Nemes Czéthényben a 
verebélyi és szentgyörgyi székhez tartozó, Nyitra 
vármegyében levő községben felvett tanuvalla
tási jegyzőkönyvet, amellyel igazolja, hogy 
Dajka István Andrásnak a fia volt, András 
pedig a nemesitő levélben előforduló Jánostól 
származik, ennek nagyobb igazolásául bemu
tatta 3. alatt Eger város tanácsának 1733.
január 28-án kelt bizonyítványát, mely sze
rint Dajka István, János és András testvérek 
ugyanazon szülőktől származnak, t. i. néhai 
Dajka Andrástól és még életben lévő Simon 
Ilonától, aki Egerben lakik, végül bemutatta 
Dajka Ferencnek Dajka Istvánhoz írt, Ónodon 
1731 december 2-án kelt levelét, mely a



genealógiát tartalmazza 1626. évtől kezdve; 
Istvánnak a fiai Miklós, János és András, aki 
deficiált; János pedig Istvánnak testvére, 
annak fiai Ferenc, András, Miklós, István, 
András, László, János, Ferenc, András, István, 
János és András, nemkülönben 5. alatt bemu
tatta a pohorellai (Gömör m.) plébánosnak, 
1725 március 3-án kelt bizonyítványát, aki papi 
lelkiismerete alatt igazolja, hogy Dajka Miklós
sal ö Felsége cs. kir. kapitányával több helyütt 
és több Ízben találkozott, aki mondta, hogy a 
Dajka család egyes tagjai katolikusok, mások 
kálvinisták és hogy a lévai Dajka János a 
családból származik, István pedig Dicskén a 
nemesek bírája (Judex Nobilium, Judlium) 
katolikus, Szöllősön pedig részint katolikusok, 
részint kálvinisták, de mind egy törzsből szár
maznak, az egriek katolikusok, némelyek 
katonaságnál, egyesek tanulmányaikat folytat
ják és a többiek gazdálkodnak. A lévai Dajka 
Jánost Jáklin Miklós, Malonyay László bars- 
vármegye alispánja és mások is ismerték és az 
ország különböző részeiben elszórtan élő Dajka 
család tagjai mind ugyanazon egy nemes Dajka 
családhoz tartoznak, akik a Tisza mentén a Pe- 
rényi bárókkal közbirtokosok; István, János és 
András kétségtelen nemesek, háború és más 
viszontagságok folytán elvesztették okmányai
kat. Érdekes a család múltjára az 1732 február 
22-én a már említett inquisitióban Bokros Ist
ván praedialista nemes czéthényi lakos, 68 éves 
tanúnak a következő szószerinti vallomása: 
Jól emlékezik az Bizonyságh, hogy Dajka 
Familia Nemes vérbül származott, úgy mind 
Néhai Dajka Miklós uram Imperiumbeli Kapi
tány Dajka Andrással Instans uramnak attyok- 
kal egy Testvér vala, és néhai Dajka Jánosnak 
fiai voltának, és emlitett Dajka Andrásnak 
Instans Uramnak fiai emlitett Dajka Miklós 
pedigh Najstád Landa mellett városban sebbe 
lévén, meghalálozván, ottan solenniter ellte- 
mették. 2 do. azt is tudgya jól, hogy Sátor 
Ujhelyben Zemplén Vármegyében Dajka Ferenc 
egy nemesi prerogatiával élnek, és Dunántúl 
Bökény más vármegyében és háborúban fegy
ver viselyők lévén idestova tetszik szerint meg
mutatván magok Nemesi Praerogativának 
Privilégiumokat Fölséghes Consilium kitanul
ván, meghtapasztalya. (N. B. Bökény község

Tiszántúl van Ugocsa megyében, tehát a tanú 
tévesen mondott Dunántúlt.) A tanuvallatás 
Dajka István, János és András — akik néhai 
Andrásnak a fiai és néhai Jánosnak az unokái 
— kérelmére eszközöltetett. VI. 76. és II. 325. 
A család címere a VI. 76. lapon foglalt neme
sitő levél szerint a következő : kék szinü pajzs 
alján zöld mező, azon természetes szinü farkas 
áll szétterpesztett lábakkal, nyitott szájjal, kiol
tott piros nyelvvel, mellső jobblábában puskát 
(bombardam sive sclopetum) tart, a pajzs jobb
oldala fjlé fordulva ; nyílt sisak feletti koronán 
nyugvó piros ujju könyöklő páncélos kar ki
vont kardot tart; takarók: ezüst-piros-piros- 
arany. Nemessége elismertetett.

D ávid de Turócz Szt Péter. Dávid de 
Turócsztpéter fia György, és unokái, másik 
János, Lászlónak a fia Zsámbokréthen, mivel 
ismeretes, hogy ez a család Turócvármegyéből 
veszi eredetét, és ott köztudomás szerint Turóc 
Szent Péteren esi birtok joga, és a nemesség 
folytonos használatában van, nemkülönben 
Nyitra vármegyében is Zsámbokréthen és másutt 
ősi birtokjoga lévén, kétségtelen nemes. Ií.
257 és VI. 5.

Dávid Károly de Turócz Szt Péter Sal- 
gócskán lakik, kétségtelen nemes. I. II. és V. 170.

Deák. Deák Sándor, Miklós és Sándor 
fiai nevében is, továbbá testvérei János és fiai 
Pál és Ferenc, azonkívül unokatestvérei, Gáspár 
és Miklós, néhai Sámuelnek a fiai, és János 
emlitett Gáspárnak kiskorú fiacskája, a leszár
mazásigazolására bemutatja a Komáromban 1725. 
évi július hó 7-én kelt inquisitiót, mely szerint 
instans nemes, Deák Sámuel néhai nemes Deák 
Miklósnak a fia volt, kinek édesattya nemes 
Deák Gáspár volt, tudja a tanú azt is, hogy 
a midőn valamely personalis insurrectio Török 
vagy más ellenség ellen eő Felsége hévsége 
mellett mindenkor Jnstans uram nevezett attyá- 
nak föl kelletett személlyek szerint kölni, vagy 
magok helyett más embert kelletett állítani és 
hogy ezen Jnstansoknak elei úgy mint Miklós 
és Gáspár nemes Komárom vármegyében 
situált Aranyos nevő helységben bizonyos 
nemes Curialis helet örökös jussal birtanak. 
Az armálist nevezett Deák Gáspár impetrált 
vala eő Felségitül, és ugyanazon armális bizo
nyos atyafi kezénél Sömegen ; ugyan hallotta
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azt is a fatens, hogy bizonyos personalis In- 
surrectio alkalmatosságával Török háborúban 
jelentett Deák Gáspár maga személiben mind 
igaz és valósságos Nemes Ember fölkölt és az 
Töröknek fegyvere által ell is veszet.“ Az 
1698. évi szeptember hó 27-én Komáromban 
kelt, Deák Sámuel és Deák János farkasdi la
kosok által kiadott venditionális levél szerint 
a Komárom megyében Aranyoson lévő örökös 
curiájukat zálogba adták, amikor Nyitra me
gyébe költöztek II. 26. és V. 10.

9

Dedinszky. Dedinszky Adám Kotócon 
és fia Simon bemutatta Árva vármegyének 
1754. évi május hó 9-en Dedinszky Mátyás 
részére kiadott nemesi bizonyság levelét, mely 
szerint testvére Adám Antal, aki Sárffőn, Nyitra 
vármegyében lakik; a család Árva megyében 
Dedina községben ősi birtokjoga alapján két
ségtelen nemes II. 428. és IV. 112.

Dely. Dely Pál és Márton, Ferencnek a 
fiai Holicson, cs az említett Pálnak a fiai: Pál, 
Mihály, Mátyás és Ján os; Márton fiai pedig 
Sámuel és János; nemkülönben András utódai: 
Mihály, Pál és János, miután elődeik a legré
gibb nemesi összeirásokban előfordulnak, azok
tól való leszármazásuk igazolva van, kétség
telen nemesek. II. 625. és VII. 6.

Demkovics. Demkovics Ferenc, István és 
Pál hivatkoznak a régebbi és ujabbi várme- 
megyei nemesi összeírásokra, melyek úgy az 
elődeiket, mint az ő nemességüket igazolják, 
és ennélfogva kétségtelen nemesek.

Deseő. Deseő István, Jánosnak a fia 
Mártonfalun, fiai András, István és Sándor és 
testvére Adám, bemutatta Bars vármegyének 
1754. november 6-án kelt nemesi bizonyság 
levelét, mely szerint Deseő Istvánnak, a Kis- 
mártonfalván lakók, az atyja János és nagyatyja 
András életük nagyobb részét Bars vármegyé
ben töltötték el, mint ezt a régi nemesi össze
írások igazolják, amelyekben András és János 
az esedezőnek nagyatyja és atyja bentfoglal
tatnak, nevezetesen András 1698-ban, János
pedig az 1701. 1703 és 1704. évi nemesi
összeirásokban. Továbbá, hogy János András
nak a fia, igazolja Andrásnak, aki Szigeten 
lakott, 1705 április 11-én kelt végrendeletével, 
melynek tartalma szerint gyermekei, Erzsé
bet és János, végül hogy az esedező István,

Jánosnak a fia, az köztudomású dolog és 
egyébként is előfordulnak a nemesi összeirá
sokban. A tisztiügyész kifogásolja, hogy 1698-ig 
visszamenőleg még 4 év hiányzik a 60-hoz, és 
csak 56 évi nemességi gyakorlat van igazolva 
az esedező a hiány pótlására utasittatott. II. 
208 V. 67. — Ennek folytán 1757. ápril 18-án
megejtett investigatio alkalmával hivatkozott 
az 1622 évi bejegyzésre, amikor Deseő György 
és testvére Mihály, az ő elődei részére ado
mányozott címeres nemesitő levél kihirdetve lett, 
melynek alapján ősei Nyitra és Bars várme
gyében a nemesség gyakorlatában voltak és 
azt az 1756 december 27-én Szigeth Gyarma
ton felvett tanuvallatási jegyzőkönyvvel igazolta, 
amelyben nemes Vargha János zsitvagyar- 
mathi lakos mint tanú a következő szószerinti 
vallomást tette : „Hogy mind Deseő János, 
Instans úr édes Attya, úgy Deseő András 
Instans úr öregh Attya Taxat ezen Nemes 
Bars vármegyében füzettek és így mind már 
nemes emberek nemesi praerogativában éltek ; 
és onnand is tudgya ezen bizonságh, hogy 
meghót Deseő Uraimék Nemesi praerogativá
ban voltak, hogy midőn Nagy Szombath alatt, 
a kurucokat meghverték, néhai Deseő János

9

is Instans Deseő Istvány uram Édes Attya 
Kurucz lévén, midőn haza ide Szigetre Gyar
maton érkezett panaszkodot édes Attyának 
Deseő Andrásnak, hogy nagy veszedelemben 
volt volna Nagy Szombat alat; akkor néhai 
Deseő András édes Attya Deseő Jánosnak 
meghütközvén fiának panaszkodásán többé nem 
eresztette, hanem más böcsületes Nemes Em
berek módjára katonát állított fia Deseő János 
helet és így ithon tartóztatta Deseő András 
úr a fiát Deseő Jánost, És mégh onnant is 
tudgya, hogy mind Deseő János mind András 
Instans úr eöregh attya nemesi szabadságban 
voltának és hogy mindenkor igaz nemeseknek 
tartattak legyen, sőt még hogy Andrásnak az 
az attya és elei Instans uramnak nemesi prae
rogativában éltek, azt is eőrek emberektől 
hallotta ezen fatens mindenkor.*4 — A tiszti 
ügyész ellenvetése dacára a vármegye meg
hagyta őt nemessége gyakorlatában. V. 151.

Dettrich de Benedekfalva. Dettrich János 
de Benedekfalva, Gergelyfalván bemutatta Liptó 
vármegyének Liptó Szentmiklóson 1739 junius
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1-én kelt, az ő részére kiadott nemesi bizony
ság levelét, mely szerint Dettrich János, —
Dettrich Mátyás de Benedekfalva fia, — a ki
• •

Urményben Nyitra vármegyében telepedett le, 
a kétségten ősrégi birtokos nemes Dettrich 
családból származik és úgy atyja a Liptóme- 
gyében lakó Mátyás, mint ő kétségtelen ne
mesek. II. 156. és V. 57.

Dezsericzky. Dezsericzky József Párucán, 
hasonló ősi birtok joga van Dezseren (Tren- 
csén vm.), mint a Rudnyánszkyaknak és ennek 
alapján kétségtelen nemes. I. 15. és V. 171.

Dezsericzky Imre, néhai János fia Hinden, 
nemkülönben Ferenc, Mihálynak a fia, József, 
Sándornak a fia, az első ugyan Kis Hinden, 
a másik pedig Párucán lakik, a Nyitra vár
megyében fekvő Kis-Hinden és a Trencsén 
vármegyében fekvő Dezseren lévő ősi birtok
joguk alapján kétségtelen nemesek.

D iáky alias Szabó. Diáky alias Szabó 
István Örményben és fia István, a régi nemesi 
jegyzékek alapján kétségtelen nemes. V. 169.

Dián. Dián lásd Csongráczky Ádám Gal- 
gócon II. 454.

Dián Ferenc Brunócon, fia István to-
r

vábbá János és Adám, György fiával és uno
katestvérük Ádám Galgócon hivatkoznak a 
60 éven felüli nemesi összeírásokra, amelyekben 
őseik és az ujabbiakra, amelyekben ők előfor
dulnak és ezek alapján kétségtelen nemesek.
I. 383. és III. 315.

P ál: Márton fiai, aki György fia, mind Vág- 
ujhelyen, bemutatták Lipót királynak Bécsben 
1701 szeptember 1-én kelt és ugyanazon évben 
Nyitra vármegyében kihirdetett Ledovich Már
ton és általa Král János és Dinka György ré
szére adományozott címeres nemeslevelét és 
Ledovich Márton és Dinka Györgytől való le
származásukat élő tanúbizonyságokkal igazolják
1753 december 6-án és 1754 december 7-én, 
melyek szerint Ledovich Mártonnak három fia 
György, Márton és János, Györgynek a fia 
ismét György és ennek a fia Márk ; Márton
nak a fia György, ennek fiai János és András 
és azonkívül Márton, kinek fiai Márton és Já 
nos, végül Mártonnak a harmadik fia, János, 
ezé másik János, aki most távol van (világot 
ment látni.) A Ledovich genealogia eszerint 
ilyen :

í

Ledovich 

Márton 

A rm .1701

György

Márton

{
I

János

(
{ György 

í
György

1754

Márton
.

r
{ Márk 1754
l

János 1754 
András 1754

) Márton 1754 
j János 1754

j János 1754
] távol van 
l

Dinga. (Dinka) Dinka György, (lásd Le
dovich Márk) Györgynek, másik Györgynek, 
a fia, Mártonnak a fia, 2-szor Ledovich György 
Mártonnak a fia, másik Mártonnak a fia és 
fiai János és András, 3-szor Ledovich Márton 
és János, harmadik Mártonnak a fiai, nemkü- 
lömben Ledovich János, másik János fia, aki 
Márton fia és Dinka György, Miklósnak a fia, 
aki Györgynek a fia és fiai : János és András,
2-szor János és György, Jánosnak a fiai, aki 
Györgynek a fia, aki másik Györgynek a fia, 
nemkülönben János, Mártonnak a fia, aki má
sik Györgynek a fia, 3-szor Pál, Györgynek a 
fia, 3-szor Pál, Györgynek a fia és fiai János 

kinek fiai János és Ádám — és néhai, har
madik fiától, Istvántól unokája János, 4-szer 
János és fia Márton, nemkülönben Mátyás és

Az 1754 december 7-iki tanuvallatás sze
rint pedig néhai Dinka Györgynek hat fia volt: 
János, Miklós, György, Mátyás, Pál és Márton; 
Jánosnak nincsenek fiú utódai, Miklós fiai 
György és János, mely Jánosnak a fiai János 
és György ; Györgynek két fia volt : János és 
Márton, ezen Jánosnak megint két fia volt: 
János és György, Mártonnak pedig egy fia 
volt János; az ötödik testvérnek, Pálnak három 
fia volt: István, János és Ádám, Istvánnak a 
fia János, István testvérének, Jánosnak a fiai: 
János és Ádám és e hatodik fivérnek Márton-
három fia volt: János Mátyás és Pál, Jánosnak 
a fia Márton.

Eszerint a Dinka (Dingha) genealogia(III. 
414.) a következő :
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1. János ( fiutódai nincsenek\

2. Miklós

Dinka

György
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1701

György

János
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) János 
\ György
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| Ádám
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6. Márton
János

(
\ Márton

V

Mátyás
t Pál

Dióssy de Tóth Diós. Dióssy Ádám várme
gyei főszolgabíró, testvérei Gábor és István 
Szent Mihályúron, László Elecskén, József 
Tóth Dióson, úgy nemkülönben János, Mihály
nak a fia Nemes Kürthön, ősi idők óta a ne
messég folytonos használatában vannak és 
Tóth Dióson és másutt levő ősi birtokjoguk 
alapján kétségtelen nemesek. II. 353. és IV. 5.

« Diószeghy. Diószeghy György Nagy 
Kosztolányban bemutatta Lipót királynak Bécs- 
ben 1702 julius 27-én kelt, Diószeghy György, 
gyermekei Mátyás, Dorottya és Katalin részére 
adományozott és ugyanazon év október 6-án 
Komárom vármegyében kihirdetett címeres 
nemesitő levelét; hogy a nemes levélben elő
forduló Mátyás az ő atyja, az köztudomású 
dolog. — A család címere a levéltárban levő 
eredeti nemesitő levél (2 szám) szerint: Kékszinii 
pajzs alján hosszas fehér szikla, azon termé
szetes sárga szinü oroszlán nyitott szájjal, ki
oltott piros nyelvvel, mellső bal lábán áll, 
jobbjában kivont kardot villogtat, a kard kö
zepén félhold és annak csúcsára csillag van 
tűzve, hátul pedig a pajzs felső bal sarkában 
egy ragyogó csillag van, nyílt sisak feletti 
koronából növő, fehér ruhás, kiterjesztett arany 
és piros szárnyú angyal látszik mindkét vállá
ról mellén keresztben álló szalaggal mindkét

kezével tartja a sisakdiszes koronát ; takarók : 
arany-kék, ezüst-piros, (az eredeti armálison 
ezen takarók fordított irányban vannak ráfestve: 
ezüst-piros, arany-kék). Az armális ép sértetlen 
állapotban pléh dobozban őriztetik 2 szám alatt.
II. 496. és III. 95.

Divéky de eadem. Divéky Ferenc, And
rás, Zsigmondnak a fia, katona, József, kiskorú 
Gáspárnak a fia, János, fiával Jánossal, Imré
vel, Andrással, Sándorral és Miklóssal, Gábor 
fiával Gáborral, Divéky Mátyás, György, Fe
renc, János, Zsigmond fiával, Divéky Bálint 
fiával Mihállyal és Jánossal, Divéky Tamás, 
Pálnak a fia, Divéky Mátyás, nekülönben Divéky 
István és János, e ketten mostoha testvérek, 
Divéky László és Dániel. Az emlitettek mind 
az ősrégi, de Divék család tagjai és kétség
telen nemes utódai; ősi birtokjoguk Divéken 
és másutt van, II. 256. és VI. 3.

Divéky Miklós fiával Antallal Alsó Attra- 
kon ős idők óta a nemesség folytonos hasz
nálatában Divéken lévő ősi birtokjoga alapján 
kétségtelen nemes. II. 351. és IV. 3.

Divéky János fiával, Andrással, Istvánnal 
és Jánossal, továbbá Márton fiával, Jánossal és 
Zsigmond fiával, Mártonnal Fornószeghen, a 
nemesség folytonos használatában vannak és 
ősi birtokjoguk Fornószeghen és Divéken van. 
Kétségtelen nemesek. II. 352. és IV. 4.

Divéky Mátyás fiával, Lászlóval és unokái
val Károllyal és Lajossal Vitkócon, a nemesség 
folytonos használatában vannak, ősi birtok
joguk Divéken és másutt van. Kétségtelen ne
mesek. II. 353 és IV. 6.

Dohnányi. Dohnányi Pál, Györgynek a 
fia Szobotiston, fia László, testvérei János, — 
ennek fia : Ferenc, továbbá Ferenc fiai, György 
és János és végül László, bemutatta Lipót 
királynak Bécsben 1697 szeptember 12-én kelt, 
Dohnány György és általa fia, Pál részére 
adományozott és 1698 évben Nyitra várme
gyében Uj Galgócon kihirdetett címeres neme
sitő levelét. A leszármazásra vonatkozólag első 
fokon állván, további igazolásra nem szorul
nak, amennyiben Györgynek kétségtelen utó
dai és a nemesi összeírásokban is előfordul
ván, kétségtelen nemesek. II. 673. VII. 22. és
VII. 67. Ez utóbbi helyen lévő nemesitő levél 
hiteles másolata szerint a család címere : Kék
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szinü pajzs alján hármas szikla, azon kiterjesz
tett szárnyú pelikán áll, csőrével mellét tépi 
és kifolyó vérével három fiát eteti, a pajzs 
jobb oldala felé fordulva; nyílt sisak feletti 
koronán piros ujju kar nyugszik és markában 
három nyilat tart; takarók: arany-kék, ezüst
piros.

Dombay. Dombay János, Ivánkán, fiai 
Ferenc és János, bemutatta Nyitra vármegyének 
1661. évben, Dombay György, Pál fia részére 
kiadott nemesi bizonyság levelét, mely szerint 
bemutatta II. Rudolf királynak Prágában 1591 
március 8-án kelt, Dombay János és Pál, em
lített György atyja részére kiadott függő pe
csétes, a királynak eredeti sajátkezű aláírásá
val ellátott címeres nemesitő levelét, ennek 
alapján a vármegye elismerte Dombay György 
kétségtelen nemességét. Hogy az említett 
Györgynek a fia János, azt az esztergomi 
főkáptalannak 1731. évi november hó 8-án 
kelt protestatiójával igazolta, mely szerint 
Dombay János Györgynek a fia, aki néhai 
Pálnak a fia ; gyermekei István, János, 
Ilona és Anna, testvérei, György és Judit, és 
Dániel, János és Pál, néhai id. Páltól, nagy
atyjától származnak, akik magtalanul haltak el. 
Neje Marsovszky Klára, Marsovszky Zsigmond 
és néhai Litassy Mária leánya, ősi birtokai 
Nyitra, Bars, Trencsén és más vármegyékben 
vannak. Végül, hogy említett Jánosnak a fia 
az esedező János, bemutatta annak Alsó 
Csöppönyben (Pozsony m.) 1737 március 25-én 
kelt végrendeletét, mely szerint felesége Szász 
Anna és ettől származott három gyermeke: 
János, Ilona és Anna, előbbeni felesége Mar
sovszky Klára, ettől fia István, atyja néhai 
Dombay György, anyja Mészáros Zsófia, Mé
száros Györgynek a leánya. A tiszti ügyész 
véleménye alapján nemessége elismertetett. I.
108. a. és V. 120.

Döme. Döme István Kis-Mányán, fiai 
Mihály és István, nemessége igazolásául be
mutatott három rendbeli tanuvallatást, melyek
kel világosan igazolta, hogy Döme István és 
Pál, a török háború alatt K's Mányáról elhur
colt, azután kiszabadított és végül Veszprém 
városában letelepedett Döme Gergelynek a 
testvérei, igazolta továbbá a bemutatott tanu- 
vallatásokkal, hogy a többi a Döme családból

származó atyafiak, őt rokonuknak és atyafiak 
nak elismerték, ezek alapján kéri, hogy a kétség
telen nemesek közé irassék be, és erről neki 
testimoniális adassék. A tiszti ügyész észrevé
telezi, hogy habár az említett Döme István és 
Pál előfordulnak a 60 évet meghaladó nemesi 
összeírásokban, mivel Döme Gergely, azok 
állítólagos testvére, az ő atyja azokban nem 
fordul elő, ezért és mivel Gergelynek az em
lített Istvánnal és Pállal való testvéri viszonya 
nincsen tisztázva, indítványozza, hogy bővebb 
igazolásra utasittassék. Viszonválasz az esedező 
részérül, hogy Döme Gergely még ifjú korá
ban (in tenella adhuc aetate) török rabságba 
került és Isten segítségével kiszabadulván 
Veszprémben telepedett le, tehát az itteni 
nemesi összeírásokban, abban az időbtn, midőn 
másik két testvére előfordul, fel nem vétethe
tett, elégséges, hogy a két említett testvére 
István és Pál, őt törvényes vérbelijüknek ismer
ték el, aki néhai nemes Döme 1 amástól szár
mazik, ezek alapján kéri, hogy ismerjék el 
igazi nemesnek, a vármegye ezt az igazolást 
elfogadta már azon az alapon is, hogy a család 
Kis-Mányán ősi birtokjoggal bír, és őt említett 
fiával együtt a kétségtelen nemesek sorába
iktatta. II. 207 és V. 89.

Dömös. Dömös András Emőkén bemu
tatta II. Ferdinánd királynak Sopronban 1634. 
december 24-én kelt, Dömös István és testvére 
Gergely részére adományozott, 1035-ben Nyitra 
vármegyében kihirdetett címeres nemesitő leve
lét. A nemeslevél szerző Istvánnak a fia másik 
István, ennek fia Gergely, az esedező András
nak az atyja, ezt a Nagy Emőkén 1757 január

I

30-án kelt tanuvallatási jegyzőkönyvvel igazolta, 
mely szerint „azt is jól tudgya (a tanú), hogy 
Dömös Gergely mindjárt Kuruc háború után 
ötven esztendős korában, ennek az attya pedigh 
meghnevezett Dömös István még kuruc hábo
rúban nyolcvan esztendős korában, ugyan itt 
Emőkéi helységben meghalálozott.“ A tiszti
ügyész véleménye alapján nemessége elismer
tetett. A Documentorum paria A. 190. lapján 
levő nemes levél hiteles másolata szerint a ne
mességet kapták Dömös István, neje Sente 
Margit, féltestvére Gergely és ennek neje 
Bartha Ilona, és a család címere; kékszinű 
pajzs alján hármas zöld halom, amelyen fehér
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ló, kinyúló egyenes testével, nyitott szájjal, 
lebegő sörénnyel, nyakán karddal átszúrva, 
mindkét hátsó lábán áll, mellső lábait felfelé 
emelve ugrásra készen, a pajzs jobb oldala felé 
fordulva; nyilt sisak feletti koronából a növő 
pajzsalak, másik fehér ló látszik; takarók:! 
arany-kék, ezüst-piros. V. 153.

Döty de Jobbah áza . Dőry István Csejthén, 
fiával Jánossal, bemutatta Sopron vármegyének 
az ő kérelmére 1736 junius 30 kiadott nemesi 
bizonyságlevelét, mely szerint Dőry István aki 
Csejthén lakik, ahová a sopronmegyei Jobba- 
házáról költözött, atyja Ferenc, továbbá 
Zsigmond és Gábor de Jobbaháza a legutolsó 
nemesi vizsgálat alkalmával bemutatták még 
néhai (II.) Lajos királynak 1524 kelt donatio- 
nalis levelét, aminek alapján a kétségtelen ne
mesek sorába felvétettek és ezen alapon az 
említett Dőry István nemességét is elismerték 
Nyitra vármegyében. II. 487. és III. 83.

Duby. Duby Márton, Jánosnak a fia, aki 
néhai Istvánnak a fia, Csányban és testvére 
Ferenc és annak fia Imre a nemesség régi 
használatában lévén és a régi nemesi összeírá
sokban előfordulván, kétségtelen nemesek II. 
632. és VII. 10. A Documentorum Paria B. alatt 
61. lapon lévő 1732 március 22-én kelt tanu- 
vallatás szerint Duby Jánosnak, Mihálynak és 
Györgynek az apja Duby János volt.

Duby Mihály Szentgyörgyön (Pozsony 
m.) fia, Márton, nemességének igazolá
sára kijelentette, hogy ő Jánosnak a fia, és 
néhai Duby Istvánnak az unokája, aki kétség
telenül bent van a legrégibb nemesi összeírá
sokban és a mennyiben ezen Istvánnak az utódai 
tudniillik az ő unokatestvérei már igazolva 
vannak, ő is a nemesek sorába való felvételét 
kéri, és ennek igazolásául hét tanúvallomást 
mutat be, a melyek szerint néhai Doby István 
Kopcsánban lakott, fia volt Duby János, kinek 
neje Balya Erzsébet volt, és ezek fiai János, 
Mihály és György. (Docum. paria B. 63). Ne
mességét elismerték I. 438. és VII. 14.

Dubniczay. Dubniczay Lászlónak, Tőkésuj- 
falun van ősi birtokjoga, nemességének igazo
lásául bemutatta Trencsén vármegyének 1753 
november 10-én kelt, nővére Dubniczay Krisz
tina részére kiadott nemesi bizonyság levelét, 
mely szerint Dubniczay Krisztina, néhai Dubni

czay Györgynek a leánya, Simonffy Györgynek 
a neje, Tőkésujfalun, akinek az atyja említett 
Dubniczay György Trencsén vármegyéből 
Tőkésujfalura telepedett át és nemesi jogok 
gyakorlatában volt, miután törvényesen szár
mazott ezen nemes apától s miután ezen emlí
tett Dubniczay Györgynek a testvére István, 
Dubnica községben lakik és igazi kétségtelen 
nemes, annál fogva Dubniczay Krisztinának az 
atyja, mint kétségtelen testvére, szintén ugyan
azon nemesi jogoknak a gyakorlatában volt és 
az említett Dubniczay István, az esedezőnek 
atyját, Györgyöt édes vérbeli testvérének is
merte el, ennélfogva Dubniczay Krisztina ne
messége kétségtelen és az alapon fitestvére, 
Dubniczay László nemesi jogainak gyakorlatá
ban meghagyatott. II, 392. és VI. 49.

Dubniczky. Dubniczky Mihály, fia Ferenc, 
Nemes-Jáczon a nemesség folytonos használatá
ban van és ugyanott levő ősi birtokjoga alap
ján kétségtelen nemes. II. 358. és IV. 7.

Dubniczky János, fia István, Onoron, 
bemutatta Trencsén vármegyének 1754. no
vember 4-én kelt, az ő részére kiadott 
nemesi bizonyságlevelét, mivel Trencsén me
gyéből, Szedlicsnáról a nyitravármegyei Onorra 
költözött át, az ő testvérei Miklós és Ferenc 
Szedlicsnán laknak és testvérüknek Jánosnak 
birtokrészét osztatlanul bírják, amit azok Tren
csén vármegye színe előtt megvallottak, ennél
fogva Dubniczky János nemességét Nyitra vár
megyében is elismerték. II. 431. és IV. 116.

Dubravay (Mlato de Dubrava). Dubravay 
Imre Csejthén, fiai Mihály, Antal és Sándor 
hivatkozik egy bírói perre 1721-ből, \ mikor 
szemére hányták, hogy nem nemes, amelyet 
méltóságos Révay Erzsébet, előbb Petróczy 
István, azután néhai méltóságos Calisius Fülöp 
Henrik özvegye ellen folytatott és az akkor 
felebbezés folytán a magas királyi Curiához ke
rült, hol ügyében végső Ítélet hozatott. E szerint 
a Mlato de Dubrava család, melyből a felperes 
Dubravay Imre is származik, nemes, ezt a fel
peres a Liptó vármegye által kiadott és be
mutatott testimoniálisával igazolta, de egy 
1589. évi királyi okmány kerestető paranccsal 
is, (mandatum requisitorium), melyet Liptó vár- 
megye levéltárából vett ki, sőt még a szepesi 
káptalanból kivett, néhai Motkó Pál és András
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1592. évi statutoriális (birtokbaiktatási) levelé
vel is és más a felperes által bemutatott ok
mányokból kitűnik a család nemessége és az, 
hogy ez a család ősi atyai és anyai birtokaiból 
Dubraván és Kelemenfalván, Liptó vármegyé
ben a női neme!; kifizette. Ezen hosszas bizo
nyítás folyik arról, hogy a Dubravay és a Mlató 
de Dubrava család egy és ugyanaz. A per 
folyamán beigazolódott, hogy a felperes Dub
ravay Imre, fia a még élő Mlató alias Dubravay 
Sándornak, Sándcr pedig néhai Miklósnak, 
Miklós fia Jánosnak, János pedig néhai Ferenc
nek, aki fia néhai Mlató Mihálynak de Dubrava.
III. 206.

Durandus. Durandus Imre Csejthén, test
vére Ferenc és György, bemutatta Lipót király

nak Durandus János és neje-Csehy Erzsébet 
és fiai Jakab, János és György részére szóló 
Bécsben, 1662. junius 5-én kelt és 1663. évben
Nyílra vármegyében kihirdetett címeres neme
sitő levelét; hogy a nemeslevélben említett ifj. 
Durandus Jánosnak a fia ismét János, ezt anya
könyvi kivonattal és hogy ezen legifjabb János
nak a fia, a fenti Imre, azt az 1754. december 
6-án kelt tanuvallatással igazolta. Durandus 
ifjabb János 1682. február 19-én született, 
Zvoncsin (Pozsony m.) községben, szülei Du
randus János és Katalin. A tiszti ügyész véle
ménye alapján, miután az esedező a kapcsolatot 
beigazolta, a vármegye kétségtelen nemesnek 

i ismerte el.
i (Folyt, köv.)

A Hanzély család.
Nagy Iván majd minden nógrádmegyei 

családról megemlékezik alapvető munkájában. 
Foglalkozik a Hanzély családdal is, melynek 
leszármazását ez alkalommal részletesebben is
mertetjük.

A jelenleg Nógrád vármegyében tekinté
lyes társadalmi pozícióban élő Hanzély család 
a 19-ik század első felében költözött ide. Ne
vezetesen Szandai Sréter László nógrádmegyei 
másodalispán, ki Hanzély Apollóniát vette nőül, 
gyámja volt a felesége két öccsének, László
nak és Ferencnek, kik ezen a réven itt tele
pedtek meg. A famíliának egy másik ága 
azonban, melyet Nagy Iván nem említ, már a 
17-ik század végén Nógrádmegye területén 
lakott.

A család közös ősapja Hanzély Mózes,1 
ki 1646 szeptember 9-én Pozsonyban III. Fer- 
dinánd királytól magyar nemességet nyert, 
Liptómegyében, Liptóujvárban lakott. Az azon 
időbeli háborús küzdelmek legfőbb színhelye a 
várakkal bővelkedő Felvidék volt. A szabadság
hős Rákóczy György erdélyi fejedelem hadai az 
1645. év nyarán újra elfoglalták Felső-Magyar- 
országot, mialatt a királyi sereg zöme a kül
földi csatamezőkön volt elfoglalva. Néhány

1 A Hanzély név, mely az armálisban az akkori 
felvidéki divat szerint latinosán llanzelius-nak (Moysis 
Hanzély, Moysem llanzelium, Moysi Ilanzelio) van irva, 
germán eredetre mutat. A név később sokféle változat
ban előfordul : leggyakrabban használt alakja a llanzélv.

hónap múlva azonban Rákóczy jónak látta 
megkötni a linci békét Ferdinánddal (dec. 15.).

Ezen legutóbbi hadjárat alkalmával a fel
kelő magyarok elfoglalták az Ostrosithok egyik 
erősségét, Liptó-Ujvárat is, melyet a császár 
katonái védtek. A vár udvarbirája vagy tiszt
tartója (provisor) Hanzély Mózes volt, kit a 
győzelmes ellenség a vár bevétele után termé-
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szetesen a saját pártjára akart áttériteni. O 
azonban az ellenség kezei közt is állhatatosan 
megmaradt a Ferdinánd iránti hűségben. Emiatt 
mindenéből kifosztva, kiűzték a várból. Mindez 
le van irva Hanzély Mózesnek a sablontól el
térő szövegű nemeslevelében,1 mellyel őt az ural
kodó, küzdelmes várszolgálataiért és vagyonának 
feláldozásával s tán élete kockáztatásával is ta
núsított állhatatos hűségéért később megjutal
mazta. A nemeslevél, melyben Hanzély Mózesnek 
Menyhért, György, Márton, Mátyás és János 
nevű öt fia is emlitve van (Imre és Gáspár nevű 
fiai még később születtek), 1647 október 9-én 
hirdettetett ki Liptószentmiklóson, a megye 
székhelyén.

armansnak erre vonatkozó szövege igy 
hangzik . '• • . fidelis nostri Moysis Hanzclij, ijiiae ipse 
Sacrae primum Regni nostri Hungáriáé Coronae et 
deinde Maiestati nostrae pro locorum et temporum di
versitate, ac potissimum autem incidendo sub his distur- 
b iorum motibus in perduellium manus, in arce Lipto 
Fywar ad fidelitatem nostrae Maiestatis constitutus, illinc 
spoliatus et rebus suis omnibus privatus, eiectus et ad
extrema plane detrusus, fideliter et constanter exhi
bui! stb.«




