
       A biharvármegyei Dobsa családok nyomában
                                       írta: dr. Dobsa Tibor
                                         drdobsatibor@gmail.com

Dobsa  családok  hazánk  számos  vármegyéjében  (Nyitra,  Ugocsa,  Csanád)
előfordulnak1, ezek közös ősre való visszavezetésére tanulmányomban ezért kísérletet sem
teszek. Az érmelléki Dobsa család fiúági leszármazását kutatva a történelmi Magyarország
Bihar vármegye belényesi és érmelléki járásából származó hasonnevű családok néhány jeles
tagjáról is megemlékezek, keresve a köztük és a családommal lévő egyenesági vagy oldalági
leszármazást, családi iratok és a Family Search Org. on line (továbbiakban FS) segítségével.

Kosgyán  határában  található  egy  romos  épület,  amelyre  Réman  István  belényesi
református  lelkész  hívta  fel  1991-ben  a  figyelmet2.  Ez  a  hajdani  Dobsa  kastélynak  a
maradványa,  amit  a  helybeliek  „Biserica  Dobsii”  néven  emlegetnek.  Ennek  a  Dobsa
családnak Kosgyánon, Kerekesfalván és átmenetileg Érsemjénen is volt birtoka.  

Dobsa Sámuel vaskereskedő és általa gyermekei (Sámuel Konrád, Ferdinánd Károly,
Lajos Vilmos, Amália, Johanna, Zsuzsanna Alojzia, Emilia Rozina) 1836 január 28.-án I.
Ferdinándtól  címert3 és  birtokadományt  kaptak  és  felvéve  a  rotaresti  (kerekesfalvai)
előnevet.  A  nemességet  adományozó  oklevelet  u.  e.  év  június  22.-én  hirdették  ki
Csanádmegyében. A családról Nagy Iván is tesz említést ismert művében4

Dobsa Sámuel címere 
                                                                                     

      Dobsa Lajos Vilmos születése Makón 1824 október 6.-án5.
  

A  jómódú  vaskereskedő  mintaszerűen  gondoskodott  gyerekeinek  neveltetéséről.

1 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal 333.o.
2 Kosgyán határában A Diaszpóra Alapítvány munkája 2011-ben
3    hu.wikibooks.org/címerhatározó
4 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal 333.o.
5 FS 4707553 film. 449. kép. 
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Közülük Lajos fia híres emberré vált, amint ezt egy irodalom történeti vázlat6 is jelzi.

 Dobsa Lajos  (Makó, 1824 okt. 6. - Kosgyán, 1902 júl. 8.). tehát  nemesi birtokos
családból  származott,  Debrecenben  tanult,  ügyvédi  vizsgát  tett  Pozsonyban.  Színészi
pályára lépett és sikereket ért el itthon, de külföldön is. Járt Németországban, Londonban és
Párizsban. Szemtanúja volt az 1848. évi februári francia forradalomnak, melyről könyvet is
írt. Az 1848-as forradalom és szabadságharc idején hazajött és hadügyi  kormánybiztos volt.
1850-ben elfogták és hat hónapig Frideczky Lajoshoz hasonlóan a Neugebäudeban tartották
fogságban. 1869–1875-ben  országgyűlési  képviselő  volt  balközéppárti  programmal.  Az
1850-es évek egyik legsikeresebb drámaírója volt. Történelmi témájú színművei : IV. László
(Színházi Naptár, dráma, 1857);  I. István király (dráma, Bp., 1880);  Aba Sámuel (dráma,
Bp., 1895); Attila és Ildikó (Bp., 1901)7. Kosgyáni birtokán visszavonultan halt meg 1902-
ben. Makón utcát neveztek el róla és szobrot állítottak emlékére. 

    

Dobsa Lajos képe és szobra
        

Érsemjén szülöttje volt a híres emberré vált  Dobsa Ferenc.  1768 március 28. -án
született  nemes  szülőktől.  Iskoláit  Debreczenben  és  Kézsmárkon  végezte.  1787-ben
Szepesmegye,  1789-ben  pedig  Biharmegye  közigazgatásában  dolgozott.  Ezután  Bécsbe
ment és az ottani magyar hirlap szerkesztésénél működött 1795-ig, midőn Batthyány József
herczegprimás  könyvtári  segédként  alkalmazta.  Az  1796-os  országgyűlésen  követ  volt.
Miután  a  király  engedélyét  elnyerte,  1802  aug.  23.-tól  a  jenai  egyetemen  az
orvostudományok hallgatója lett. Később a jénai mineralógiai és latin tudós társaság tagja s
annak  könyvtárnoka  volt.  Dobsa  az  1790–1791-es  pozsonyi  országgyűlésen  a  radikális
hangvételű  bihari  küldöttséghez  tartozott.  Később  Oroszországban  orvosként  dolgozott
Szentpéterváron. 1813 után száműzetésben halt meg8.

Családomnak az említett híres Dobsáktól való leszármazására  közvetlen egyenesági
vagy oldalági bizonyíték nincs, de az kétségtelen, hogy ősöm az érsemjéni  Dobsa László
volt.  Feleségétől  Szilágyi  Klárától született  Dobsa Elek fia,  akitől  napjainkig a  család
fiúágon  apáról fiúra jól dokumentáltan levezethető.

6 Dr. Diószeghy András: Rotaresti Dobsa Lajos Csanádvármegyei Könyvtár II. Makó 1927.
7 Magyar Életrajzi Lexikon Arcanum Kézikönyvtár
8     Szinyei József: Magyar írók élete és munkái II. Budapest: Hornyánszky. 1893.



 
 Dobsa Elek születése Érsemjénben 1819 05 13-án9.

A címermeghatározóban szerepel egy másik Dobsa címer is, amely esetleg a kutatott
család   címere  lehetett.  A  tekintetes  úr  jelző  az  akkori  társadalomban  feltételezte  a
földbirtokos nemesi mivoltát is.

       Dobsa címer10 
  

Dobsa Elek testvéreire gyászjelentése utal:  Petronella és Sándor szerepelnek mint
testvérei a gyászoló rokonok felsorolásában.

        
Dobsa Petronella Sándor  testvéréhez hasonlóan bizonyára  Érsemjénben született.

Malisevszky Zsigmondhoz ment férjhez, 86 éves korában halt meg 1900-ban. Testvérének,

9 Anyakönyvi kivonat kelt az Érsemjéni Református Egyházi Hivatalban 1940 02 2. -án.
10   hu.wikibooks.org/címerhatározó



Dobsa Sándornak   a fia  Gábor volt,  akinek a leszármazottaiban (Margit,  Árpád,  Ilona,
Gyula, Gizella) követhető a család vére napjainkig. 

Dobsa Elek mindenesetre tanult ember volt, amire utal, hogy a gömör vármegyei
földbirtokán a gazdálkodás mellett a megye közigazgatásában is részt vett,   főszolgabíró
volt  Székipusztán.  Bizonyára  magas  fokon  értett  a  földműveléshez,  amit  bizonyítanak
művei, amelyek fenn maradtak az utókor számára:

A szőlőművelés,  A vizenyős talaj  javítása (Kertész Gazda 1866.),  Gyümölcsbor,  A
szőlőke bora. (U. ott, 1867.)11   

Felesége  Horváth Terézia Mária volt aki 1831 december 6.-án született és akinek
apja Dralepszkai Horváth Sándor, anyja Csokay Fényes Terézia volt.

   Horváth Terézia Mária születési anyakönyvi kivonata

 Számos gyermeke közül első fia, Miklós Ferenc  Érsemjénben született 1852 07 4.-
én. Erre utaló adat van budapesti halotti anyakönyvi kivonatában (+1920 12 25).

       id. Dobsa Miklós halotti anyakönyvi kivonata
    

Második fia,  Géza 1855 02 20.-án született  már Nyíregyházán, ahol a matrikulán
apja foglalkozása szolgabíróként van feltüntetve. A keresztapa  Dobsa Sándor  volt.

Dobsa Géza matrikulája12 

Harmadik fia, Gyula Elek Nyíregyházán  1856 02 21.-én született.
  

11 .    Szinyei József: Magyar írók élete és munkái II. Budapest: Hornyánszky. 1893. 

12 FS 4707710 Film 204. kép



 Dobsa Gyula Elek matrikulája13

       
 

20 éves korában már Naprágyon halt meg, ahol apja főszolgabíró volt.

            Dobsa Gyula Elek  halála Naprágyon 1876 03 26.-án14.
       

Róza és Ilona ikrek Nyíregyházán születtek 1858 02 22.-én15.

         Dobsa Róza és Ilona matrikulája
     

Negyedik fia, Béla Sándor Hajdunánáson született 1860 01 20.-án16.

       Dobsa Béla Sándor matrikulája
     

Ötödik fia, Jenő Nyíregyházán született 1862 05 5.-én17.

Dobsa Jenő matrikulája
     

A családkutatást  Dobsa  Jenő  kapcsán  színesebbé  teheti  az  alábbi  kiemelés  egy
korabeli vadászújságból18.

13 FS 4707710 Film 209. kép
14 FS 5016719 Film 237. kép
15 FS 4707710 Film 216. kép
16 FS 4707422 Film 530. kép
17 FS 4707710 Film 249. kép
18 Vadász és Versenylap 41. évf. 1897 11 06. 91. szám.



     Agárverseny Gömör megyében
  

Igaz  a  mondás,  hogy  „kicsi  ez  a  világ”:  Az  agárversenyen  résztvevő  többnyire
földbirtokos urak között olvasható a székipusztai Dobsa Jenő és a rimaszombati Szeleczky
Árpád neve. Az előbbi a rokonom, az utóbbi a szerzőtársam nagyapja volt. 

Dobsa Margit is Nyíregyházán születt 1863 07 23.-án19.

                                         Dobsa Margit matrikulája.
        

 A bejegyzésen olvasható, hogy Dobsa Elek apja ekkor megyei törvényszéki ülnök
volt. Margit 1896 04 04.-én halt meg  Székipusztán (Kelemér Állami Anyakönyvek 465.
kép). 

   Negyedik fia, Elemér már Naprágyon született 1874 03 19.-én20.

                                              Dobsa Elemér matrikulája 
    

Elemérnek Kiszely Margittal való házasságából (Putnok 1899 08 17) több gyerek
született: Margit Anna 1900 07 25.-én, Sarolta 1903 03 25.-én, József Elek 1904 08 13.-án,
azonban 1906 05 27.-én meg is halt Miskolcon. 

19 FS 4707710 Film 257. kép
20 FS 2346398 Film 183. kép



A Dobsa  család  fiúági  leszármazása  itt  elakadt,  azonban  Dobsa  Eleknek  még
Érsemjében született  Miklós Ferenc fiától napjainkig tovább követhető.

Dobsa Miklós Ferenc 1883 -ban feleségül vette  Gellén Kornéliát.  Kornélia apja
gellénfalvi Gellén József volt, 1842 -1848 között főszolgabíró Nógrád megyében, 1848-ban
kir. táblai ülnök, 1854-ben pedig cs. kir. telekkönyvi hivatalnok volt21.

             Ifj. Gellén József leszármazása Nagy Iván szerint.

 Ifj. Gellén József Losoncon született 1809 08 20.-án22

      Ifj. Gellén József matrikulája.
 

                   Gellen Kornélia matrikulája 1856 10 13. Nyitra23.

Fiatalon halt meg Budapesten 1894 március 11.-én.

    Gellén Kornélia gyászjelentése
Dobsa Miklósnak és Kornéliának három leánya született  (Mária Jolánka Kornélia

1887 10 22.-én, Anna Mária Edit 1889 03 9.-én, Gabriella Ida Ilona 1990 07 22.-én).
Dobsa Gabriella Budapesten a Terézvárosban született24.

Dobsa Gabriella matrikulája

21 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 4.kötet. 
22 FS 2344798 Film   14. Kép
23 FS 5223418 Film 339. Kép
24 FS 4492227 Film 295. kép



Édesanyja betegsége miatt nevelőlányt fogadtak szülei Melczer Mária személyében,
aki a Nyitra megye  privigyei járásán Nyitrabányán (Handlova) született25. Gellén Kornélia 
nyitrai születése magyarázza kapcsolatukat.

Merczel Mária matrikulája.

Apja,  Merczel János telepes volt. Nyitrabányán született (1851 11 10.-én)26, ahol a
Merczel család számos tagja élt. Máriának volt egy Erzsébet leánytestvére is.

Merczel János matrikulája.

Dobsa  Miklós  özvegyen  újra  megnősült,  Melczer  Máriát  vette  el  feleségül.  Tőle
született két fiú,  ifj. Dobsa Miklós és  Elek, az édesapám. Melczer Mária így lett néhai
Gellén Kornélia lányainak nevelőanyja.

Dobsa Miklós 1920 12 25.-én meghalt, amiben közrejátszhatott az 1899-ben született
ifj. Dobsa Miklós fiának mártír halála. Amint a korabeli újságokból ismert, a 19 esztendős
huszárzászlós 1919 április 20.-án vasárnap apjával a Dunaparton sétált, amikor cirkáló vörös
járőrök  vesztére  igazoltatták.  Mivel  az  igazolványát   elvesztette,  a  Zrínyi  utcai
főkapitányságra  indult  apja  tanácsára,  annak  pótlása  céljából.  Onnan  már  a  politikai
nyomozó osztály parancsnoka, Schön Gábor, az úgynevezett „lenin fiúk” főnökéhez, Cserny
Józsefhez kísértette tovább a Teréz körúti Batthyány palotába. Annak pincéjében  Cserny
emberei brutálisan meggyilkolták, majd testét a Dunába dobták. Később a bíróság gyilkosait
több hasonló tettük miatt is halálra ítélte.

   Ifj. Dobsa Miklós
                                                                 
 Másik fia,  édesapám  Elek (sz.  1900 08 01.-  + 1957 10 06.)  )  fiatalon segítséget
kapott Schlosser Jánostól, akivel Merczel Mária nagyanyám összeházasodott, miután elvált
nagyapámtól, így annak nevelt fia lett. Erre utal Schlosser János gyászjelentésén (+1943 11.
21.) az, hogy gyászolója Dobsa Elek, nevelt fia. Schlosser János a Ferencváros és a magyar
válogatott híres labdarúgójának Schlosser Imrének bátyja volt. 

25 FS Index
26 FS 2234934 Film   73. kép



Schlosser Imre és felesége Fritz Elza

    Schlosser János partecédulája

Schlosser Mária 5 évvel később követte őt.

                    Melczer Mária partecédulája
       

Pállfy Sándor Melczer Mária nevelt lánya, Dobsa Gabriella okán a gyászjelentésben
„vejeként” szerepel. Dobsa Gabriella vérvonala Éva és György  révén a Pállfy és a Kemenes
családokban folytatódott.  Nagyanyám még megérte nevelt  lányának, Dobsa Gabriellának



korai  halálát,  így  a  gyászolók  között  nagyanyám  gyászjelentésében  Gabriella  nem  is
szerepelhetett.

Dobsa Gabriella partecédulája
                                                               

Dobsa Gabriella a gyászjelentésben  petneházi előnévvel szerepel, nem alaptalanul,
ugyanis  Miklós  apja  is  ezzel  az  előnévvel  szerepelt,  amikor  a  budapesti  Eötvös  u.  6/b
székhelyű Gazdasági Takarékpénztár Szövetkezet igazgatóságának tagja volt  1910-ben27. A
nyírségi Petneházán is lehetett birtoka amikor Nyíregyházán főszolgabíró volt.

Édesapám,  Dobsa Elek, fiatal  korában az  MTK bajnok labdarúgócsapatában két
szezonban játszott. Ez a két év egybeesett azzal az időszakkal amikor nevelőapjának öccse,
Schlosser Imre is, az MTK játékosa volt átmenetileg.

1924-ben az Iparügyi Minisztérium komlói szénbányájához került mint tisztviselő. Itt
megszervezte  a  fiatalság  labdarúgó sportegyletét,  melynek közel  két  évtizeden keresztül
játékosa, edzője és ügyvezetője volt. 

 1928-ban  feleségül  vette  Ugrósdy  Ilonát.  Bonyhádon  kötöttek  házasságot  1928
október  20.-án.  E  házassághoz  Apám reverzálist  adott  adott,  melynek  következtében  az
addig református család római katolikus lett.

        Dobsa Elek és Ugrósdy Ilona házassága28.

27 Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)/ 4.rész – Egyesületek / Különféle egyesületek
28 Állami Anyakönyvek 72. Kép



         Dobsa Elek és felesége

Miklós és Aladár bátyáim után születtem én.

    
Dobsa Elek fiaival

1944  végén  az  Iparügyi  Minisztérium  kitelepítést  rendelt  el  először
Magyarkeresztúrra, majd Németországba, amely családunkat is érintett. Visszajövetelünk
után  lakásukat  részben  lebombázva,  részben  elfoglalva  találtuk.  „Nyugatosoknak”
minősülve  egy-két  szükséglakás  után  örülhettünk  egy  egyszobás  társbérletnek  a
belvárosban.  Apámat  előző  demokratikus  magatartása,  a  bányászifjúság  sportolásának
megszervezése ellenére a B-listabizottság nem engedte előző munkahelyén dolgozni.  Az
Iparügyi  Minisztérium  csak  annyit  tehetett  munkája  elismeréséül,  hogy  főintézőből
szénbányászati  felügyelővé  nevezte  ki  és  nyugdíjazta.  Ezután  nem  tehetett  mást  mint



munkát vállalt a Pestvidéki Brikettgyárban géplakatosként, ahol irodai munkára osztották
be.  A család élete ekkor újból zavartalanul telt,  ha szűkösen is,  de anyagi biztonságban
voltak.

   A Dobsa család az ötvenes években 
    

Nagy veszteségek értek amikor édesapám 1957-ben és 1961-ben édesanyám meghalt.
Családot számomra ezután nagynéném,  Ugrósdy Margit,  nagymamám, özvegy Ugrósdy
Aladárné  és fivéreim  jelentették.

  

       Özv. Dobsa Elekné sz. Ugrósdy Ilona partecédulája

Az idősebb bátyám,  Miklós (1930-1971)  „egyéb” származása miatt csak egy évi
kőműves inasi  tevénység után tudott  csak bejutni  a  műszaki egyetemre.  Végül általános
mérnök lett. Kétszer nősült. Első felesége Soproni Vilma, a második Füsti Molnár Zsuzsa
volt. Engem mint kisöccsét rendszeresen vitt ki futballmeccsekre és megkedveltette velem
az operát is. Sajnos 1971-ben váratlanul autóbalesetben meghalt.

Aladár bátyám  (1930-2016)  válogatottsportlövő  lett.  Több  országos  bajnokság
mellett  a szöuli  olimpián 6. helyezést  ért  el.  1954-ben feleségül vette Kindtner Máriát



(1935-).  Házasságukból  két  gyermek  született:  Judit és  Aladár.  Dobsa  Judit (1956-)
gimnáziumi matematika-fizika tanárnő lett. 1980-ban feleségül ment Sághy András (1955-)
programtervező informatikushoz.  Három gyermekük  született:  Bence,  Bálint és  Balázs.
Bence (1982-) német tanári szakon végzett, Bálint (1984-) környezetmérnök lett és Balázs
(1990-) pedig szociológia szakot végzett az ELTÉ-n.

           Sághyné Dobsa Judit Bence és Bálint fiával

Ifj. Dobsa Aladár (1960-) állatorvos lett. Első felesége dr. Makki Gabriella (1960-
1986) volt, aki rövid házasságuk alatt egy gyermeket szült (Dávid ), amely után két évvel
tragikus hirtelenséggel ismeretlen betegségben meghalt. Dávid (1984-) közlekedésmérnök
lett. Dobsa Aladár 1990-ben újra nősült, Dávid fia óvónőjét, Gregor Évát (1969-) vette el.
Ebből a házasságból három gyermek született: Natália, Dániel és Éva. 

Dobsa Natália  (1991-) védőnő lett és férjhez ment Babos Budához (1987-) kállói
polgármesterhez. Három gyermekük született:  Gellért (2014-),  Jakab (2016-), és  Gáspár
(2018-).

Dániel (1993-)  matematika  szakon  végzett,  2020-ban  feleségül  vette  Vranyecz
Katát (1995-).

Éva (1996-) vadgazdamérnöki szakon végzett.

   Dobsa Aladár családi képe

  Dobsa Elek harmadik fiúgyermeke,Tibor, én vagyok. 1938 szeptember 23.-án szü-
lettem Komlón.Viszonylag nehéz körülmények között nőttem fel /kitelepítés, utána apám B-



listázása, szükséglakások, szüleim hosszas betegségei,  viszonylag korai haláluk 18 és 22
éves  koromban/,  ezért  engem lényegében anyai nagymamám, özv.  Ugrósdy Aladárné és
anyám testvére, Ugrósdy Margit nevelt fel szintén nem könnyű körülmények között,melyért
soha el nem múló hálával tartozom nekik.
             Kítűnő gimnáziumi bizonyítványom és érettségim alapján reményem volt, hogy
felvesznek az orvosi  egyetemre,de majdnem csalódtam,mert  „egyéb” származásom miatt
először  elutasítottak,de  fellebbezésre  /és  némi  protekcióra/  felvettek  .Egyetemi
tanulmányaimat  ösztöndíj  és  akkor  már  végzett  mérnök  Miklós  bátyám által  biztosított
kölcsönök  /melyek  visszafizetését  megkezdtem,  de  befejezni  nem tudtam bátyám korai
halála miatt/ segítségével végeztem és 1963-ban orvosdoktori diplomát szereztem. 

                  Diplomámat  Budapesti Orvostudományi Egyetem általános orvosi 
          fakultásán dr. Zoltán Imre rektor adja át

Egyetemi éveim alatt barátkoztam össze Barsi Béla /ezen közlemény társszerzője/,
Tagányi Károly és Várfalvi Miklós évfolyam és csoporttársaimmal, akikkel rendszeresen
bridzseztünk  és  a  Műegyetemen  rendezett  bridzsversenyeken  is  résztvettünk  páros  és
csapatversenyeken. A közös bridzspartikat 10-12 éve felújítottuk.
                 Egyetemi éveim után a szakirányú képzettségem a Rókus Kórház különálló Fülé-
szeti  és  Orr-torok-gégészeti  osztályán  szereztem  kiváló  szakemberek  és  professzorok
segítségével. 1968-ban Fül-orr-gégészeti szakvizsgát tettem. 1972-ben a Központi Állami
Kórház és Rendelő-intézetbe kerültem. Ezt a kórházat „pártkórháznak” csúfolták a Rákosi-
korszak alatti bezárt jellege miatt, de mikor én odakerültem, ez a bezártság már megszűnt,
aminek legfőbb bizonyítéka,  hogy én pártonkívüliként  is  vezető beosztásig juthattam el.
Kórházi  munkásságom  alatt  és  mellett  8  tudományos  közleményem  jelent  meg  első
szerzőként  és  5  -ben  voltam  társszerző.  1997-ben  országosan  több  kis  osztályt
megszüntettek, így nálunk az urológiai és gégészeti osztályt is. Akkor mint osztályvezető
főorvos  nyugdíjba  vonultam.  Nyugdíjazásom  után  mellékállásokat  vállaltam,  melyhez
hozzásegített, hogy 1998-ban audiológiai szakvizsgát tettem.
                 Mindig zeneszerető voltam. Korai nyugdíjazásom lehetővé tette, hogy 60 éves
koromban  zongorázni tanulhassak, melyet gyerekkorom óta szerettem volna, de eddig vagy
pénzem nem volt zongorára, vagy időm. Másik régi vágyamat is teljesíthettem. Testmozgást
valamilyen formában mindig végeztem, de időm nem volt felkészülni egy Balaton átúszásra.
2016 -ban 15. alkalommal úsztam át a Balatont. A bridzspartikat fentebb már említettem.



   Balaton átúszási emlék oklevelem

              1964 -ben házasságot kötöttem Varsányi Enikővel /1941-/, akivel azóta együtt
élünk.

                                            
     Esküvői képünk

     Feleségem grafikus végzettsége elllenére műszaki rajzolóként dolgozott. 1968-ban
született  Dénes fiúnk,aki érettségi után a Postabankhoz,majd ennek utódjához,   az Erste
Bankhoz került mint banki munkatárs és azóta is itt dolgozik.
         Dénes 1997-ben nősült  /Konkoly Emese/,  de rövid idő múlva elvált.  2007-ben
feleségül vette munkahelyi  kollegáját,  Zámolyi Juditot /1979-/.  Két gyermekük született,
2009-ben  Dénes  Dominik,  2011-ben  Judit  Dominika  unokáink.  Feleségemmel  közös
életcélunk,  hogy minden lehetségest  megtegyünk,  hogy unokáink megelégedett  emberek
legyenek és a társadalom hasznos tagjaivá váljanak.



    Dobsa Dénes és családja

Összefoglalás
 
A  tanulmány  célja  egy,  az  Érmellékről  származó  Dobsa  család  származásának

kutatása, némi bepillantással életükbe is,  amely abban a turbulens történelmi időszakban
zajlott és zajlik, aminek mindannyian részesei vagyunk. 

A tanulmány megírásában köszönetet mondok dr. Barsi Béla barátomnak igen aktív,
minden részletre kiterjedő segítségéért.

           

 
  


