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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.«
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A jelenleg Hanzély Gyula szügyi föld ' 
birtokos tulajdonában ép állapotban meglevő 
armális szerint a címer, mely a hűséget szim
bolizálja, a következő : Álló, csücsköstalpu paizs 
kék mezejében hármas zöld halom tetejéből 
egy-egy zöld leveles piros rózsaszál nő ki ; a 
középső rózsán jobbra néző fehér galamb áll, 
csőrében lefelé fordított rózsaszálat tartva ; fö
lötte jobbról ezüst félhold, balról arany csillag. 
A koronás nyilt lovagsisak dísze : a paizsbeli 
galamb (már természetes helyzetű) a rózsával. 
A sisak takarója mindkét oldalon vörös-arany.

A nemeslevél nem említi, hogy Hanzély 
Mózesnek miféle megbízatása volt Liptóujvár- 
ban, de hogy magasabbrendü állást töltött ott 
be, azt a szöveg világosan mutatja. A liptó- 
szentmiklósi templomban fennmaradt síremléke 
feliratából s egyik utódának irodalmi munkájá- 
jából kitűnik, hogy ő az említett várnak pro- 
visorja1 volt.

A Hanzély-család Liptóújváron kívül 
Liptószentmiklóson is mihamar otthonos lett. 
Ugyanis Kochlács Márton besztercebányai lakos 
1653-ban a sógorának Hanzély Mózesnek 700 
írtért átadta a liptószentmiklósi házát, melyet

9

ő néhai Pongrácz Ákos fiaitól, Pongráctól és 
Jeremiástól zálogjogon szerzett meg.-

Hanzély Mózes a harci zavarok elcsende
sültével, talán mindjárt 1646-ban újra vissza-
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került a liptóujvári tiszttartóságba. Élete végén 
Deménfalván is lakott. Mint érdemes ember és 
egyházának hü fia, a szentegyház falai közé 
tért örök pihenőre. A liptószentmiklósi akkori 
ág. evangélikus templomba temettetett el, mely 
a 17-ik század vége óta a róm. katolikusok 
kezén van.3 Sirkőlapja, melyet neki és vejének

1 A provisor - magyarul mlvarbiró, liszttarló — 
feladata volt a végvárakban a hadi eszközökről és élelmi
szerekről gondoskodni (a provisor némelykor a praefec- 
tussal azonos volt) A várparancsnokhoz hasonlóan ezt 
,s rendszerint a király nevezte ki. A 16 és 17. század
beli országos törvényeink szerint a végvidéki kapitány

ságokat és tiszttartóságokat (praelecturae) a magyar 
tanács meghallgatása mellett, született honfiaknak és 
birtokos egyéneknek kellett adományozni. Hégi vándor
lantosunk. Tinódy Sebestyén Deák kedélyesen énekelte 
meg a provisorokat:

»Az vénszakállu hopmestörök, udvaibirák . . . . 
-  mert — bort nem adnak, vannak átkjában.*

-) Liptómegyei Már, fasciculus XI. No. 5. Kz az 
ódonstilű emeletes ház, mely később hosszú időn át 
vármegyei székház volt, ma is fennáll.

3) A Hanzély család kezdettől fogva evangélikus 
volt. Legrégibb tagjai között, mint látni fogjuk, többen

1661-ben állitottak, ma is megvan, de a temp
lom restaurálásakor nemrégiben a főoltár 
mellől elvitetvén, a külső falhoz támasztatott.1 
(Mellette volt a Pongrácz család, Tranoscius 
— Tranovszky György — tót énekszerző püspök 
és több más csalad kriptája is.) felső es also 
végén már kissé letöredezett kőlapon, melynek 
epitáfiuma jól olvasható, Hanseli Mózes liptó
ujvári provisornak, veje Raphanides András 
pedig likavai várnagynak s a várjószágok 
tiszttartójának van nevezve.

A Hanzély család egy tagja, János 
1658— 1660-ban Németországban a jénai egye
temen tanult, hol az utóbbi esztendőben 
két latinnyelvü munkát írt és adott ki. Az 
egyik, mely 5 ív terjedelmű s a „Disputatio 
Aristotelis cum Scriptura S. consensu et dis
sensu stb.“ címet viseli, Hanseli Mózes liptó
ujvári provisornak van ajánlva.- A másik, 4 
ives munkának cime : „Disputatio logica de 
relatione stb.U;5 A szerző Hanseli János a 
címlapon Szent-Miklósról való magyar ember
nek (Nicopolio-Hungarus) nevezi magát. Ezt 
a művét Ghiletinczi Ostrosith Miklós és Mátyás 
aranygyapjas vitézeknek, Liptó- Újvár, Illává és 
Ludán várak örökös urainak ajánlotta. Régi 
feljegyzésekből kitűnik, hogy a Hanzélyeknek a 
nemesítés előtt az Ostrosith báró család volt 
a földesura, ettől szereztek manumissiót 80 
tallérért. Hanzély Mózesnek az udvarbiróság, 
majd a nemesség megszerzésében is bizonyára 
ez a nem sokkal utóbb kihalt hatalmas család 
volt a protektora, mely familia akkoriban több 
vármegye főispánságát is viselte. Henzély Já-

ollak protestáns külföldi egyetemeken tanult egyházi 
Tliak Mózesnek egyik fiáról. Imréről, ki Gáspár nevű 
■stvérével a nemesítés után születeti, azt mondja egy 
égi feljegyzés, hogy Máramarosba ment (harmincados 
olt) s katolikus lelt. A 17-ik század második felétől 
ezdve már az anyakönyvekből is kitűnik a család 
g. ev. vallása.

*) A sírfelirat megmaradt szövege a következő: 
. . sepulchru(m) cvm lapide cv(dc)r(v)nt pro se et 

)stcritate pia g'ene)rosi d(omi)ni Moyses Hanseli pro- 
sor arcis Lypto-Vyvar socer et Andreas Raphanides 
istelan(us) arcis Lykawa b(o)n(o)ruinque ejusd(em) 
■ovisor gener. Die . . . A(nno) 1661.*

-) Hallei Magyar könyvtár. Szabó -  Hellebrant: 
égi magyar könyvtár 111. 2111. Verseket írtak hozzá 
(nnzel Mátyás breznóbányai, Henricius Jónás rózsa- 
*gvi és Láni Zakariás trcncséni fiák.

3) Múzeum. Haliéi magyar könyvtár. Szabó-llelle- 
■ant: Hégi magyar könyvtár 111. 2Í10 és Szinnyei : 
agyar irók élete és munkái IV. 612. t dvözlő verseket 
tak hozzá Zeisold János és /abler Jakab bárt fai fiák



nos a családja háláját kivánta e dedicátióval 
is leróni.

Hanzély Mózesről tudjuk, hogy a kér
déses időben Liptószentmiklóson házat birt 
(talán korábban is ott lakott) s hogy az armá- 
lisában megnevezett ötödik fiát Jánosnak hív
ták. A Szabó-Hellebrant: Régi magyar könyv
tárában (III. 2111.) röviden közzétett dedicátió- 
ból nem tűnik ki, hogy Hanzeli Mózes atyja 
vagy nagyatyja volt-e a szerzőnek (hogy elődje 
volt, az bizonyos.) A hallei magyar könyvtár
tól, hol a füzet a közelmúltban található volt, 
azt az értesítést vettük, hogy az ezidőszerint 
lappang, talán elkallódott.

Hanzély Mózesnek János nevű fiáról több 
okirat mondja, hogy Zólyommegyébe költözött, 
hol 1669-ben Liptómegye bizonyítványával 
igazolta nemességét. Zólyomlipcsén lakott huza
mosabb időn át az anyja után örökölt Gúth- 
féle udvarházban, s csak később költözött 
Besztercebányára ő vagy özvegye. Hogy papi 
vagy tanári állást viselt volna, arra nézve a 
leszármazási iratokban semmi adat nincs, ami 
pedig feltehető volna arról, aki abban az idő
ben külföldi egyetemeket látogatott s ott 
vallásbölcsészeti munkákat írt.

A Hanzély Mózesnek ajánlott munkába 
üdvözlő verset írt többek közt Heinzel 
is, ki itt breznóbányainak mondja magát. Ez a 
Mátyás, ki 1657-ben iratkozott a jénai egye
temre — itt is breznóbányai szülöttnek nevez
vén magát, — Heinzel Márton trsztenai ág. ev. 
lelkésznek volt a fia. Ezt Mátyásnak két görög 
cimü munkájából tudjuk (1. Diaskepsis philo- 
sophiké. Lőcse 1663. 2. Tropos kathégorésthai 
Sononymos. Lőcse 1666. Szabó K : R. M. K. 
II. 276., 296.), melyekbe atyja latin verseket 
irt. (Szinnyei : IV. 642.) Az egyik munka Gúth 
nevű ág. ev. papoknak s Kochlács István 
zólyommegyei táblabirónak (az 1651-ben ne
messé lett Kochlács Mártonnak fia), tehát ro
konainak van ajánlva. Ez a H. Márton pedig 
H. Mózesnek volt a harmadik fia, az armális 
szerint. Trsztenáról vagy ő vagy özvegye ké
sőbb Breznóbányára költözhetett, vagy koráb
ban laktak ott, mert mint láttuk, Mátyás oda
valónak irta magát. Később ugyanitt lett a 
gimnázium igazgatója.

Egy Heinzelius János, ki 1661. julius 1-én

a besztercebányai iskola igazgatójává válasz
tatott, ez alkalommal szintén breznóbányai 
származásúnak (Brisna-Hungarus) irta be ma
gát az ottani anyakönyvbe. A régi források 
ezt a Jánost azonosnak mondják a jénai (majd 
wittenbergai) egyetem egykori hallgatójával, ki 
hazájába visszatérve is folytatta — még pedig 
nagy arányban — a tudományos irodalom 
művelését. Eszerint ő, ki Hanzély Mózesnek 
leszármazottja, de nem fia volt, kétségtelenül 
Mátyással volt testvér és így Mózes fiától, 
Mártontól származott. A családnévben mutat
kozó pár betüváltozat nem okozhat aggályt, 
mert a Jénában munkát irt Hanseli János az 
ottani anyakönyvbe szintén Heinseli alakban 
irta be magát, mint Nicopolio-Pannonius 
1658-ban.' Ugyanitt az előző évben Mátyás 
Heinzelius-nak van bejegyezve.

H. Jánost mint besztercebányai igazgatót 
is liptószentmiklósinak mondja Rosenauer is 
a gimnázium történetében.

A régi evangélikus irók előtt zavarosnak 
látszik, hogy ezen János egyik helyen — a 
nagyatyja által szerzett családi hajlék után — 
szentmiklósinak, másik helyen — tán szülő
helye után — breznóbányainak Írja magát.

Bartholomaeides az 1663-ban Wittenber- 
gában tanult Hanzelius Jánosról megjegyzi, 
hogy később besztercebányai rektor lett. iro
dalmi müvei felsorolásánál hivatkozik Ribinire 
(II. 140), Kleinra (Nachrichten I. 397.) és Val- 
laszkyra (Conspectus reipublicao litterariae 
196., helyesen idézve: 150. lap.) Az anyakönyv- 
vekben az akkori hallgatók atyja neve nincs fel
jegyezve. Klein ezen besztercebányai igazgatót 
szintén szentmiklósinak mondja, bizonyára a 
Jénában megjelent munka nyomán, melyre hivat
kozik is. VallaSzky azonban úgy véli, hogy az 
Hanzelius Mátyás breznóbányai rektornak a fia 
(haud dubie Matthiae Hanselii Rectoris Scholae 
Briznensis filius) volt. Azonban mint láttuk, 
ez a Mátyás neki egyetemi kartársa s testvére 
volt. Ha pedig, egy id. Hanzély Mátyás is 
volt Breznobányán annak idején igazgató, ez is 
H. Mózes egyik fiával lehetett azonos.

Heinzelius János sokat dolgozott a tudo
mányos irodalom terén: Irt logikát, teológiai,

i) Abel: Magyarországi tanulók külföldül
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bölcsészeti műveket, nagyobbrészt tanköny
veket.1 )

1668-ban leköszönt igazgatói hivataláról. 
Egy forrás szerint később városi tanácsos lett 
s a nemsokára bekövetkezett vallásüldözés 
:dején a protestáns lakosság nevében több íz
ben küldetett a bécsi udvarhoz, hogy a pana
szokat és kérelmeket előterjessze. Szinnyei 
munkájában (IV. 642), hol szintén említve van 
a szentmiklósi származás, azt olvassuk, hogy 
H. János Besztercebányáról Breznóbányára 
ment szintén rector profcsscrnak. Laucsek 
Márton Collectanea cimü papi életrajzgyüjte- 
ményében (gróf Zay-levéltár Zayugrócon, 
Holuby József ur szives közlése Bazinból) pe
dig az van feljegyezve, hogy H. János a besz
tercebányai rectorátusból a liptó-teplai papi 
hivatalba választatott meg s itt működött 
1672-ben is. Hogy valamikor Zólyomlipcsén is 
lakott volna, arra nézve nincs semmi nyom s 
Így teljesen világos, hogy a besztercebányai 
iró-igazgató H. Mózesnek hason nevű fiával nem 
volt azonos.

Nem lehetetlen azonban, hogy a fentebb 
említett besztercebányai tanácsos egy másik 
Hanzély János volt, talán az igazgatónak fen
tebb emlitett nagybátyja, ki Zolyómlipcséről 
szintén ide származott, legalább is az özvegye 
és gyermekei később itt laktak; vagy az a 
Heinzeli János, ki — mint alább látni fogjuk, 
— 1659-ben nyert itt nemességet. A besz
tercebányai igazgatóról fel van jegyezve, hogy 
ő is azok között volt, akik a bekövetkezett 
vallásüldözések idején 1674-ben Pozsonyba 
voltak idézve a vésztörvényszék elé és „tristia 
atque acerba fata subire debebant . E nagytu- 
dományu régi magyar iró és pedagógus élete 
pontos és részletes felderítést s külön monog
ráfiát érdemelne.

Márton fiainak, Mátyásnak és Jánosnak

•) A Jénában megjelent két munkáján kívül még 
a következő cimü müvei ismeretesek: 1. Periculum 
Logicum. Lőcse (a hires Breuer-I'éls nyomda terméke), 
1 (»t)2. 2. Dissertatio Logica. Lőcse 1(5(53 •>. hxercitiuui
Metaphysician. Lőcse* Mit»». L (’.ont rovers i a physica. 
Zsolna, 1 (5(i5 {Szinnycinéi tán sajtóhibából l(i(58). 
Diatribe philosophica de creatione. Zsolna, 1(5(55. (5.
Lxercitatio Theologica. Lőcse, 1(5(5(5. 7. Sacra disquisitio. 
Lőcse, 1(5(57. 8. Dissertatio de natura. Lőcse, 1(5(57. í). 
Disputatio de causis. Lőcse. 1(5(57. Szinnyei e két utóbbit, 
valamint a Jénában megjelent Disputatio Logica* cimüt. 
nem említi.

az esetleges utódairól nincs értesülünk, dalán 
valamelyiküknek leszármazottja volt az a Hein- 
zély Márton zólyomi származású orvosdoktor, 
ki 1762-ben dissertatio inauguralis-ként egy 
munkát adott ki. (Szinnyei: IV. 642.) Szinnyei 
müvében egyébként Hanzély néven is számos 
iró emlittetik, kiket ezen családdal ezidőszerint 
nem tudunk kapcsolatba hozni.

Kétségtelenül Hanzély Mózesnek valame
lyik unokája volt az a Hanzély Márton, ki 1694 
julius 31-én nyert nemesi bizonyítványt Liptó- 
megyétől. Ö az ősi földről Nógrádmegyébe köl
tözött ; itt azonban tragikus véget ért, mert 
mint egy vizsgálati jegyzőkönyben fel van je
gyezve, az 1725. év táján „valamely gyilkos 
ember az gyarmathi szőllők alatt késsel szúrta 
által és megölte ő t".1

János nevű fiától származott unokája, 
Hanzély István fel van véve az 1754—55. év
ben a birtokos nemesek összeírásába, inig Já 
nos az apa Hanczelli néven a jövevények 
közt emlittetik. Ezen Istvánnak, ki Balassa
gyarmatról később Ilinybe költözött, négy fia 
volt, úgymint István, csesztvei jegyző, továbbá 
József, János és Imre, kik atyjukkal együtt 
1790 szeptember 28-án kaptak nemesi bizo
nyítványt Nógrád vármegyétől.2 Ezek utódai 
ma is élnek a vármegyében s katolikusok. 
Közülök 1841-ben Hanzély István, János és 
Mihály vannak összeirva.

A jelenben élő nemes Hanzélyek közül 
csak azt az ágat tudjuk a nemességszerzőtől 
izről-izre kétségtelenül levezetni, amelyik H. 
Mózes ötödik fiától, Jánostól származik.

Mint előbb említettük, ez a János Zólyom- 
megyébe költözve, a vármegye közgyűlésén 
Liptómegye bizonyítványával igazolta nemes 
származását, 1669 november 7-én. De már 
korábban is Zólvommegye területén lakott, 
mert 1664-ben a törökök elleni inszurrek
cióba összeirt nemesek közt már szerepel 
Joannes Hanzelius. 1671-ben öt mérő ga
bonát adott önként hadi célokra. Zólyom- 
Lipcsén a Gúth-féle nemesi kúriában lakott, 
melyet anyja, Gúth Facundia vagy Magdolna 
után örökölt, ki a Gúthfalvai Gúth családból 
származott. Jánosnak fia Sámuel még Zólyom-

1 Nógrádmegyei ltár. Inquisitiones, 17Ő5., 17.
1 Xógrádmegyei 11. Nemesi iratok 111. 2.



lipcsén született 1669-ben, de 1683-ban már 
Besztercebányán van emlitve Hanzély János 
özvegye. Az 1702. évi taxa-összeirásban a besz-! 
tercebányai armálisták közt van felvéve Sámuel, 
kinek Sámuel és János nevű két fia szintén
Besztercebányán született.

A zólyomlipcsei Gúth-féle kúriát Hanzély
János elköltözése után öccse Gáspár, Mózesnek, 
az armális megszerzése után született fia1 örö
költe, ki 1705-ben liptómegyei esküdt volt. 
Ennek Mózes nevű fia 1717-től 1751-ig Zólyom-
megyében az alszámvevői (viceperceptor) hiva
talt töltötte be. Az 1741-iki nemesi felkelés 
alkalmával társaival egy lovast állított ki ; 
1744-ben három társával újra egy lovast.2 Az 
1754. évi általános nemesi összeirás idején még 
élt. Nővére Liptószentmiklóson egyik Pongrácz- 
nál volt férjnél, majd ennek halála után Lubyné 
lett. Mózesnek egyetlen fia a porosz fekete 
huszárok közt esett el (inter Borussicos nigros 
Hussaros occubuit). Két leánya közül Borbála 
a zólyomlipcsei kúriát 1764-ben eladta.

A zólyommegyei 1754. évi nemesi össze
írásban egy Hanzély Ferdinánd is szerepel. Ez 
az eredetileg Heinzely nevű családból szárma
zott, mely a Hanzélyek egyik ágához hasonlóan 
Besztercebányán lakott, de katolikus volt, — 
legalább abban az időtájban

E család nemeslevelét Heinzely János és 
fia János-Abrahám, valamint unokatestvére 
Mátyás nyerte I. Lipót királytól 1659 október
3-án. Besztercebányán hirdették ki 1660 márc. 
19-én.3 Nem lehetetlen, hogy Hanzély Mózes 
családjával ez is rokon eredetű. Hanzély Mózes 
valószinüleg Zólyommegyéből került el a több 
megyében birtokos Ostrosithok liptóujvári vá
rába. Neve inkább zólyommegyei szász, mint 
liptói tót származásra mutat.4 Felesége is zó
lyommegyei volt s bizonyára a családi hagyo
mányok is vonzották Mózes utódait vissza a 
zólyomi földre.

1 Zólyommegyei 1732. évi investigationulis jegyző
könyv.

1 Föglein Antal zólyommegyei főlevéltárnok kar
társam szives közlései. Nagy Iván ezen 11. Mózes atyját, 
Gáspárt tévesen az I. Mózes Márton nevű fiától szárma
zott unokájának tartja.

s Orsz. Lt. 19*1/1902. 0. L.
4 A szepesmegyei Káposztafalván és környékén 

is élnek Hanzélyek Közülük János (1822—1896.) min. 
számvevőségi igazgató, a vaskorona-rend lovagja volt. 
Jelenben László budapesti ügyvéd, Jenő adóhivatali fő
nök Budapesten és mások.

A Hanzély családnak 1772 szept. 16-án 
állított ki Zólyommegye nemesi bizonyítványt, 
nevezetesen Sámuelnek hasonnevű fia és Já 
nosnak fia (szül. 1742.) András számára, ki 
ezen időben már a Szepességre, Késmárkra 
származott el. Ott nőül vette Schwartner Évát 
(esk. 1773.), a hírneves pesti egyetemi tanár s 
diplomatikai író, Schwartner Márton nővérét.

Itt született (1775. márc. 4.) a család 
egyik kiváló tagja, Hanzély Márton, pesti táb
lai ügyvéd, Pest, Temes és Tolna várme
gyék táblabirája, ki mint több uradalomnak 
ügyésze, Pesten nagy házakat, Tolna és Temes 
vármegyék területén pedig jelentékeny birto
kokat szerzett1 s családját előnyös társadalmi 
helyzetbe emelte. 1844-ben Pesten hunyt el.

Ezen Mártonnak atyja András a Zólyom- 
megyétől nyert testimoniálist 1773 április 14-én 
hirdettette ki Lőcsén, Szepesmegye köz
gyűlésén.

Hanzély András késmárki lakos, valamint 
fiai: Márton pesti ügyvéd, András és János 
Beregmegyében Lónyán lakó uradalmi ügyész 
1808. dec. 16-án nyertek Szepesmegyétől ne
mesi bizonyitványt. Később 1817 április 23-án 
Márton külön is kért Szepesmegyétől testi
moniálist, mely 1820 Boldogasszony hava 
18-án Pestmegye közgyűlésén hirdettetett ki 
(338Í1820. jkvi szám). Pestmegyének ez alka
lommal jegyzőkönyvbe foglalt kiadmányát, 
mely a korábbi (zólyommegyei) bizonyítványo
kat is tartalmazza, Tolnamegye a Szekszárdon 
tartott közgyűlésében 1820 junius 13-án kihir
dette s 921. sz. alatt jegyzőkönyvbe iktatta.

Mártonnak öccse János (1784—1851.) a 
maga számára 1818. dec. 17-én kapott bizo
nyitványt szülővármegyéjétől. Ekkor már To- 
rontálmegyében lakott, mint uradalmi ügyész 
és táblabiró. Nemességét Nagybecskereken 
1820. március 21-én hirdették ki.

A harmadik testvérről Andrásról (1781 
— 1847) fel van jegyezve, hocry négy fia és öt 
leánya volt. Fiai közül Ottó törvényszéki ülnök 
volt Lőcsén. Károly 48-as honvédhuszárkapi
tány és Tódor szintén mint 48-as honvéd, a 
szabadságharcban estek el.

Hanzély Márton pesti táblai ügyvédnek, 
nejétől Felsőkubini és Nagyolaszi Kubinyi

1 Temesváron egy utca is van róla elnevezve.



A Hanzély-család származási táblája.
Hanzély Mózes 

liptóúj vári provisor 
annalist nyert 1646-ban 
Gútfalvi Gúth Magdolna.

Menyhért,
1646

György,
1646.

Márton,
1646.

Prsztena

Mátyás, 
1646.

János.
1646.

Imre,
Mármarosm.

leány
f-rje Raphani des 
András, likavai 

várnagy

János (?) Gáspár,

Sámuel
szül. 16n9. VII 8. 

Puchon Mária

Péter Magdolna,
1. Pongrácz N. 

II. Lubv N.

Sámuel 
szül. 1699. 

Sárffy Zsuzsa

János
szül. 1705. VII 11 
Besztercebánya 

Wozár Anna
Sámuel 

szül. 1747. András
szül. 1712. Besztercebánya

# •

Schwartner Kva

Mózes
Beszterce

bánya

Apollónia, 
Számlái Sréter 

László

Márton, András,
szül. 1775. 111/4. sz. 1781. IV 5.
Késmárk, Felső- Wachter Judit 
kubini és Nagyolaszi 
Kubinyi Szidónia

János,
sz. 1781. II 6.

Ottó.
Lőcse

Janó* Károlv

Sámuel

Tódor

Erzsébet.
1. Felsőkubini 

és Nagyolaszi 
Kubinyi István 
II. Felsőkubini 
és nagyolaszi 

Kubinyi Flórián

László, Ferenc, Katalin.
I. Balogi Baloghy Julia Xagykéri Scitovszky Perlaki 

esk. 1849 («algaguta Jankaesk. 1870.<ísagánl Perlaky Gábor 
1! Fáj i Fá y Eleonóra I

esk 1869. Szügy. János.
szül. 1872.

Budapest

Margit 
Kellemesi 

Méh zer Aladár

I-től Ilona, Béla,
Felsőkubini szül 1858 Bpest 
és Deménfalvi Székhelyi Mailáth 
Kubinyi György Etelka

Hermin,
Ádámföldi

Bornemisza
Boldizsár

Márton,
szül. 1856 Budapest
I. Kuchinka Aranka
II. Tótprónai és Blal- 

niczai Prónay Mária

11-tól Gyula, 
szül. 1870. Bpest 

Bugaczi és Erszent-
királyi Szentkirályi

Ilona

Anna
Enessei
Enessey
Sándor

Ferenc
szül. 1Ss 1. Szügy 

bán’» Buttler Lenke

Ervin

Júlia, 
Draskóczi 

és Jordánföldi 
Ivánka László,

Ilona 1-től László dr.,
Jószási Sipeki Balás Blanka 

Purgly György

II-tói István, 
és Mária 

ikrek

Pál Eleonóra. Menyhért. Tamás, András

Szidóniától számos gyermeke született, kik 
tekintélyes nemes családok tagjaival léptek 
házasságra. Fiai : László és Ferenc, mint elől 
említettük, Nógrádmegyébe költöztek ; az előbbi 
Felsősápon, utóbbi pedig Becskén lakott és 
birt. Ferenc innen 1866-ban a tolnamegyei 
birtokára Szentandrásra tette át lakását. Neje 
volt Nagykéri Scitovszky Janka, a hercegprí
más testvérének, Scitovszky Márton baranya- 
megyei főispánnak leánya, kitől 187'2-ben 
született fia, János, jelenleg tolnamegyei nagy

birtokos, törvényhatósági bizottsági tag, volt 
cs. és kir. 13. huszárezredbeli tart. hadnagy 
Mint ismert versenyistállótulajdonos, egyik 
igazgatója a Budapesti Ugetőver.seny-Egyesü- 
letnek.

A Nógrádmegyében maradt idősebb 
testvér, Hanzély László királyi tanácsos lett, 
majd 1887-ben a sziráki kerület országgyűlési 
képviselőjévé választatott. 1890-ben halálo- 
zott el. Első nejétől, Balogi Baloghy Júliától 
két fia született, úgymint Béla, felsősápi birto

Mátyás,
Breznóbánva

a/

János
Besztercebánya

1669. Zólyom- 
lipcse, Cscrnaky Zsuzsa

Gáspár,
Martinides

Zsófia



kos, ki jelenleg a kétbodonyi kastélyában lakik, 
és Márton. Márton (szül. 1856-ban Pesten) 1878- 
ban balassagyarmati szolgabiró, 1883-ban szé- 
csényi főszolgabíró, majd 1887-ben gróf Gyürky 
Ábrahám mellett főispáni titkár, 1894-ben ismét 
főszolgabíró lett a rétsági járásban. 1900-ban 
Nógrádmegye árvaszékének elnökévé választa
tott s ma is ezen állást tölti be. Első nejétől 
Kuchinka Arankától (K. István orsz.^képviselő 
leánya) 1884-ben született fia László, az állam- 
tudományok doktora, cs. és kir. 3. huszár
ezredbeli tart. hadnagy, Nógrádmegye tb. fő- 
szolgabirája. Mártonnak második neje Tótprónai 
és Blatnicai Prónay Mária, Prónay István volt 
cs. és kir. testőr leánya, akitől három kiskorú 
gyermeke él.

Hanzély László kir. tanácsosnak Fáji Fáy 
Eleonórával kötött második házasságából is 
két fiú származott. Közülük Gyula, született 
1870-ben Budapesten. Volt cs. és kir. tartalé
kos huszárhadnagy. Egyetemi tanulmányainak 
elvégzése után egyideig Nógrádmegye tisztvi
selője volt, majd átvetle szügyi birtokának ke
zelését. Mint Nógrádmegye törvényhatósági és 
közigazgatási bizottságának tagja s a Közmű
velődési és Gazdasági egyesületek alelnöke, 
jelentős közéleti tevékenységet fejt ki. A család 
levéltárát jelenleg ő gondozza. Nejétől, Bugaci 
és Érszentkirályi Szentkirályi Ilonától négy 
gyermeke él. Ferenc (szül. 1881. Szügy) földbirto
kos; nejeButtler Lenke bárónő. A család nőtag
jait is feltüntető származási tábla mellékelve van.

A megyei levéltárak.
Ezen a címen a Budapesti Hírlap múlt 

évi november 9.-i számában hosszabb cikk 
jelent meg az Országos Levéltárhoz közel álló 
iró tollából, aki a viszonyok tökéletes ismere
tével a vármegyei levéltárak állami felügyelet alá 
helyezését sürgeti, mely ideát e folyóirat hasábjain *) 
mi is felszínre vetettük. Tökéletesen egyetér
tünk az iró okfejtésével és magunk — levél
tárosok — érezzük leginkább, hogy valamit 
tenni kell a levéltárak érdekében, melyekkel 
eddig senki sem törődött. Teljes bizonyíték 
erre maga az Országos Levéltár, melynek el
helyezése valóságos kultur-szégyenfoltja volt 
az országnak. Viszont az is tény, hogy most, 
ha megépül az Országos Levéltár nagyszerű, 
monumentális palotája, maga ez a külsőség is 
jelentékenyen emelni fogja nemcsak ez országos 
intézmény, hanem általában a levéltárak érté
két is a laikus szemében és lassan a levéltári ügy 
megértésére, végső hatásában annak megbe
csülésére fog vezetni.

Mi, akik vidéken élünk, tudjuk azt leg
inkább, hogy milyen fogalmak uralkodnak sok 
helyen még az úgynevezett műveltebb körök
ben is a levéltárakról. E sorok Írója megfordult 
az ország levéltárai nagy részében; és ezért 
tovább is mehetünk : számos vármegyei hatóság 
van, amely levéltárával éppen nem törődik ;

') Dr. Alapi Gy Törvényhatósági levéltárak állami fel
ügyelet alá helyezése. Levéltárosok Lapja, II. füzet 34 35.1.

: ismerjük azt a királyhágóntúli vármegyét, ahol 
! a levéltár régi (történelmi) anyagát eladták — 
( hivatalos ! határozattal történt — az örmény 
kereskedőnek. Hát ez szomorú mívelődési ké-

I

pet tár elénk és a vármegyék levéltárai fölött 
gyakorolt felügyeletről meggyőzően tájékoztat. 
Viszont azt is el kell ismernünk, hogy a levél
tárosok sem érezhették igen sok ambíciót ma
gukban arra, hogy ily körülmények közt levél
táruknak dolgozzanak. Az elfogulatlan bíráló 
ugyan azt is konstatálhatja, hogy több levél
tárban igen szép, módszeres munka folyik évek 
óta, minek irodalmi bizonyítékai is vannak. Ter
mészetesen egy levéltárat sem lehet záros 
határidő alatt olyan rendbe hozni, amint azt 
egy modern levéltártól elvárjuk, mert végre is 
évtizedek mulasztásáról, megcsontosodott, kon
zervatív felfogások átalakításáról van szó, ami 
nem esik meg máról holnapra. A B. H. cikké
nek első része igy szól:

„Tudósok és szakférfiak újabb időkben 
gyakran panaszkodnak, hogy a müveit orszá
gokban általában véve nemzeti érdeknek tar
tott, a mi speciális viszonyaink között pedig 
különös fontossággal biró levéltári ügy fejlő
dése a perifériákon sajnálatraméltó hanyatlás
nak indult.

Az Országos Levéltár vezetőségéhez s a 
Magyar Tudományos Akadémia Történelmi 
Bizottságához beérkezett jelentések szerint a




