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n.

Nadabori család. (Kihalt.) Nadabori János lefejeztetvén,

Szilágyi Mihály kormányzó 1458-ban parancsot ád Szeben városá-

nak , hogy annak vérdijja Kolosvári János által tétessék le , és a le-

nyakazáskor elvett javaiért testvérének nemes Nadabori Miklósnak

eleget tétessen. *)

Mabr4czky család. Közlök Nabráczky Antal, a vallás és

tanulmányi-alap javainak nagyváradi kerületében kir. ügyész , 1845-

ben január 9-en 765
/u szam alatt kelt udvari leirat szerint nemességi

megújítást nyert.

Wábrády család. (Fülpösi.) Szatmár vármegyei srégi ne-

mes család, nevét a Szatmár megyei N á b r á d , elnevét pedig F ü l-

pös helységrl irja. Már 1 323-ban Nábrádi J á n o s minta váradi

szent István hegyi konvent egyik bizonysága említetik. %
) A család

magát valami Boné Lrincztl származtatja ; ennek utóda lett

volna Fülpösi Boné (Boné de Fülpös) 1342. köri. 3
)

Bonénak öt fia Ulászló királytól (tehát 1439— 1444. közben)

számos közi jószágaikra uj adományt nyernek. De ha ez igy van, úgy
alig lehettek az 1342-ben élt Bonénak fiai?

') Teleki Hunyadiak kora X. 592.
2
) Szirmay Szatmár várm. II. 198.

•) A családnak egyik tagja által 1784. körül tett egyszer jegyzéke csa-

ládszármaztatási modorban 744. évben Scithiából valamely Akend és Boné
kapitányoktól eredezteti a családot, és pedig az elbbitl a Ke n dy - eket, az

utóbbitól a N á b r á d y-akat Az 800. 900-dik évi nemzedékrl is szól, és 1000-

dikben osztozkodásról beszél, 1060-ban leveleik elvesztésérl beszél ; míg végre

1342. körül — úgy moud — Boné magát d e F ü l p e s nevezettel is meger-
sítette, mivel Szathmári Anna feleségétül öt fiai maradtak/4 —E jegyzék Boné-

tól kezdve adja a családfát is, melyet itt közölvén, váljon az eredeztetéssel ha-

sonló hitelességi hiányban szenved-e? nem állíthatom. Minden esetre rajta az

esztendk hiánya, érdekességét tetemesen csökkenti ; neveli a gyanút az is, hogy

az 1342-ben élt Bonénak fiai T Ulászló alatt (1439— 1444. között) tehát száz év

múlva iratnak élknek.
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Náhrády.

Mint eredeztetik Bonétól a családfa, a következ táblázat mutatja

Boné de Fülpös
1342. Uján

(Szatlimáry Anna)

Lukács
katona,

f

I. Téter
.-A,...- ,

Gergely

II. Lórinez.

t
I. János

1440. táján
I. Ulászló alatt

(Matuzna Zsófia)

Bálás

katona

t

I. Ferencz
(Edenffy
Erzsi)

Bernáld. Albert. Mátyás
(Perlagi
Kata)

Ambró. II. János

II. János
elesett 1444.
Várnánál

(Cserlaviczi

Euférnia)

I. Pál. II. Péter

(V innay Anna)

I. István

(Orlli Judit)

II. Ferencz
(Dobó Fruzsina ?)

IV. János III. Ferencz. II. Pál V. János.

N. N. N?
(Barkóczy ?) (Kállay ?) (Gyulaffyné)

1574. körül.

Miklós

{Sulyok Kata)

Nábrády I. Gábor
1703 Görgénybe menekül.

(1. Stepán Zsuzsa.

2. llalmágyi Éva.
3. Balogh Zsuzsi)

Zsigmond.

1-tól II. Miklós
(1. Alvincay Anna.

f 1732.

2. Torma Mária)

2-tól Dániel
1771.

Teréz
1785.

Julianna
(Torday
László)

Krisztina. 3-tól Zsuzsi

f 1784. eltt.

1-tl Gábor
1768.

(ilosvai Erdélyi
Krisztina)

Samu. Mária
(Gyulay
Pál 1744)

2-tól II. István

1. Szilvágy Jul.

2 Tornya
Rebeka)

Zsuzsa
(Retteghy
Zsigm.)

í-töl Julianna Klára 2-tól Zsuzsi Bora Rebeka Mária György. István.

(Keczeli Fer.) (Mohay (Nyárady (Bajnay (Jánosy (l.Musnay f t
János) László) Lajos) Dávid József.

Palotkán) 2Székely
Samu)

Eddig az erdélyi ágnak családfája a családi jegyzés után, a
)

mely szerint I. Péter Szatmár megyében a Szamos és Kraszna vidé-

kek igazgatója , I. János ugyan ott a Nyíri oldal igazgatójául iratik.

Ezen hat testvér — mint a jegyzék szól — Abauj megyében 1 1 hely-

séget nyert örökös adományban (?)

•) Hodor K. közlésébl.



Nábrády. 5

I. István Fülpösi , kezdé magát N ábrádi P ülpösi -nek

neveztetni, lakását Nábrádra tévén át 1583. körül.

I. Gábor 1687-ben indigenáltatik Erdélyben. Tán errl irja

Cserei, *) hogy 1703-ban feleségestl és fiastól Görgénybe menekült a

kuruczok ell. Fiának II. Miklósnak els neje Alvinczy Anna. 2
>

1744-ben élt Nábrády Mária.

I. Gábornak unokája II. Gábor 1768-ban élt, ennek nvére

Zsuzsa, Rettegi Zsigmondné.

1772-ben Kolosvárt Kászonyi István özvegye Demén Katalin

végrendeletében Nábrádi: István következ cziramel irta alá nevét

és czimeit : fülpösi Nábrádi I s t v á n m. k. nemes Kolos vármegye tör-

vényes táblájának actualis assessora, és ord. vice Ispánja.

1821-ben Nábrádi Dániel Küküll megyében Abosfalván bir-

tokos.

II. Gábornak leánya Rebeka, Jánosy Dávidné , Palotkán te*

mettetett el.

A család czímere, — mint N. Dániel pecsétén basználá — négy-

felé osztott paizs, egy közép vérttel: az 1. osztályban félhold s fölötte

csillag, a 2- és 3-ik osztályban férfi kar könyököl, kivont kardot tartva,

a 4-ik osztályban nyilféle eszköz látszik. A közép vértben a családtag

nevének els betit metszeté.

Ennyit tudva a Nábrádi-akról az érintett közlés uiáu, éhez ad-

hatjuk kétségtelen adatok gyanánt a következket

:

Mér 1423-ban Nábrádi János birt Szatmár vármegyében a

karuli pusztán •
3
) és 1429-ben Nábrády János deák és más János

bírta azon megyei Nábrádot; *> szintén 1425-ben N. J á n os birt Csa-

hólczon is. 1436-ban élt N. Antal. 5
)

1606-ban Nábrádi János birtokos Nábrádon. 6
)

1715-ben Nábrádi Gábor kezességet vesz egyik nábrádi job-

bágyától 7
)

*) Cserey Mihály kist. 336.
2
) Miké S. gyjteménye szerint : Alvinezy Anna, Nábrády Gábor neje volt.

a
) Szirmay Szatmár várni. II. 12.

4
) Ugyanott 231.

5
) Ugyanott 110. 250.

*) Regestrum Gyulafianum Mss. Mus. fol. lat. nro 2340.
7
) Ujt yanofct.



6 Nach*)t — Nadányf.

1 723-ban fülpösi Nábrádi Gábor és Gyulaffy László közt szer-

zdés kelt J
)

E század elején Nábrádon meg birtokos Nábrádi Sámuel árvája

Erzsébet. *)

Wacliot család. Nachot Ferdinánd az 1655-ki országgyü-

lésen nyert honüusítást. 3
)

Madanyi család. (Körös-Nadányi.) srégi birtokos nemes

család, mely a család nevét és elnevét adó Békés megyei Krös-Na-

dány helységet állítólag az els foglaláskor nyerte birtokul ; míg a

XVI. században részint a török foglalások , részint utóbb a családból

Nadányi Gergelynek szerencsétlen esete által az utódok a birtokból

kimaradva, az si birtok több egyébbel az annyi si jogot kivetkeztet

neo-aquistica utján idegen kezekbe jutott; és utóbbi idkben folyta-

tott perrel a már hatalmasabbak kezeikben adományzás utján került

s értékesebbé vált birtokokat nem sikerülhetett vissza szerezni.

Békés megyén kivül már ré-

genten — mint a XVI. századbeli

adatok mutatják, — birtokolt a osa*

Iád a szomszéd Bihar, Arad, Zaránd

megyékben is , mint alább látand-

juk, st Erdélyben is, hol a család-

nak egy része a XVI. és XVIL szá-

zadban szerepelt. A Bihar megyei

birtokokból néhány, mint a P.-ko-

vácsi, Fekete-gyrÖsi stb. mostanáig

birtoka maradt a, családnak.

Els tudható törzse a családnak Oper, ki II. András és IV.

Béla király korában 1230—1250. körül élt. Tle a család mai napig

szakadatlan lánczolatban következleg sarjadzott le :

') Regestrum Gytilafianum Mss. Mus. fol. lat. nro 2340.
2
) Szirmay Szatmár várm. II. 231.

s
) 1655-ki 129. törv. ez.



Nadénvi.

I. tábla.

Oper
1230—1250.

r
A

1

Borsa
1268.

i
*

i

István
1290-1305.

i
*

1

L Miklós
1337.

László 1377.

erdélyi vmjda

I. Mihály

János
1480.

II. Mihály
(Leifi Kata)

Demeter
1488.

(Csegedy Ilona)

Márk
1433. 1444.

László
1505-ben

Békés v. követe
i

*
1

Gyárfás 1552.

II. Miklós. Jób.

Berdina
(Massayné)

i" -^ p
Massai Margit

(Pázmány Miklós)
r — —*-

1

Pázmány Péter

érsek f 1637.

I. Gergely

111. Mihály
. 1561.

(Abrahámfi N.)

II. Gergely

,

ki Báthorit meg-
öli f 1613.

Mátyás
i *-:—

»

László

István 1552.
I

A
' T

János

Zsigmond
1605

ÜL Gergely

t

IV. Mihály
erdélyi itélmester
lefejeztetik 1658.

(várad i Gargócs
Erzse)

III. Miklós
nógrádi fkap.
1654-1663.
1659-ben báró

(Mindszenty Magdolna)

István

f tatár fogságban
(Hodossy Zsuzsa)

t

János
történet író és pap
(Munkácsy Erzse

f 1729. jan. 16.

V. Mihály
1671. lévai

kapit. f

Bora
(Sándor
István)

Kata 1671.

(Pyber
István)

Erzse-Zsófia

(1. b. Ghillányi
György.

2. Sigray Ferencz)

IV. Miklós
szül. 1691. f 1755.

(Halász Sára
f 1761.

Margit. Mária,

t

Miklós
szül. 1722.

jun. 24.

t

Rebeka
sz. 1724.

april 23.

Júlia ima
sz. 1726.

oct. 2.

Sándor
sz. 1728.

fl796.
(Fekete Várady

Krisztina

•M794.
i *- i

Folyt. II. táblán.

Zsófia

1730.

sept. 6-kán
sz.

Gábor
sz 1733.
febr. 25.

(Csanádi
Erzse)

i
—

-

A-
1

Erzsébet
(roffí Borbély

Mihály)



TVadáiryl.

II. tábla.

Sándor, ki az I. táblán.

sz. 1728. f 1791.
(Várady Krisztina)

Klára
sz. 1761.
aug. 1 4.

f 1763.

sept. 10.

Julianna László Zsuzsi
sz. 1764. sz. 1765. sz. 1767.

febr. 5. f 1818. máj. 1.

ffebr.13. (Fráter (Fényes
Ágnes) Antal

§ ^ Antal

m « 82- 1771.

S|' tl«27.
^g (Porosai-

c"9 my Zsu-

£? *r

László Albert. Bora Teréz Ágnes
(Nadányi f (Sisary (Vinezo (Tussay
Zsuzsi) Lajos) Péter) János)

Gyula
(Boronkay
Emma)

'Tászló.

Albert.

M 2

s-a

• <o
' s
oN

József Lajos
sz. 1775. sz.1780.

flS21. fl852.
(ICondor (Kos
Éva) Kata)

János.

r

Károly* Lajos.

Gergely.

T
Károly
(Csorna
Bora)

Rozália
(Nadányi
Irarené)

Miklós. Teréz Bora.
(Sissary Gyula)

Imre Gábor Piroska Karolina
lak. P.-Kovácsiban (Budaházy -f 13 éves. (Sántha-
(Nadányi Róza) Róza) Imre)

t

József
+ kora 31. év.
J! <\ .

Piroska.

György.
r—

Kálmán
f kora 2a év.

Gábor.

Eugen. Róza.

3 r
5

Ferencz
lak. F.'Gyrösön
(Sissary^Janka)

Ákos.

Sándor Lajos, Mihály
Debreczenben •$• (Lovász
(NotlAnna; Róza)

Kornél Lajos.

Zsuzsi
(Nadányi
Imre)

Róza
Vidovics ^ :=:

László) N 5

sr
»*

A családfán látható I. László, ki 1377-ben erdélyi vajda volt ')

Ennek egyik ííaMárk Olaszországban harczolt és Olaszország Siena

J
) V. ö. Éder.



Nadányi. 9

városában érdemet szerzett , mint Zsigmond királynak 1433-ik évben

Jelt oklevele bizonyítja ; ugyan ezen Márk 1444-ben aláirta az or-

szággylési végzeményt. *) Ennek fia László az 1505-ki rákosi or-

szággylésre Békés vármegye követe. 2
)

Lászlónak fia Gyárfás 1552-ben birt Bibar megyében Fekete^

Gyrösön 5 portát, vagyis az egész helységet, Kvesden 6% portát 3
),

1561-ben Özvegye birt Békés megyei Méhes helységben 11 portát, •)

Póhalmon 9 portát ; ugyan ott Nadányí János 10 portát. *j

Nadányi István a reformatio buzgó terjesztje 1552-ben birt

Biharban Kovácsiban két portát. ö
) Ennek unokája Zsigmond, II.

Gergelylyel együtt Bocskai idejében Barbiano császári tábornok ellen

Uenczidát védte. 7
)

Nadányi Mihály és László 1 56 l-ben birtak Békés várme-

gyében Pázmán helységben 15 portát 8
)

Arad megyében 1561-ben birtak a Nadányiak Keresztúrott, Na-

dányi Györgynek özvegye Gyula-Varsándon , és Lajosnak öz-

vegye Keteziben. 9
)

II, Mihálynak tóthi Lelfy Katától született leányát Ber-

d i n á t egy — Bihar és Békés megyében gazdag birtokú nemes Mas-

say vévé nöul, és ettl született Massay Margit , a ki a hires bibornok

Pázmány Péternek anyja volt.

III. Mihálynak fia volt II. G e r g e 1 y , Báthori Gábor Er-

dély fejedelmének elbb egyik hive s vitéze. Miután a nevezett feje-

delemnek zsarnoksága és vásott élete a kedélyeke í ellene mindinkább

felbszíté , többen elhatározták láb alul eltételét. A gyilkos merény

szövi : Giczy András , AbafFy Miklós tokaji várnagy s többen voltak,

kik Szilassy János lovaa parancsnokot és társát Nadányi Gergelyt
is a szövetségbe kerítek. Nadányi Gergely részint a sokáig szenvedett

számzés, részint felesége javainak elkobzása miatt Báthorira boszús

*) Kovachich, Monumenta legislationis veteris Seg. I. monum. II. 30. Syl-

loge 1. 74. Teleki, Hunyadiak kora I. 378.

*) Ke ^aclnch, Suppl. ad vestigia Cömitior. 266—268.
*) Bielek Majores Hungarorum p. 153,

*) Tudományos gyjtemény 1832. X. köt. 34.

*) Ugyanott 36.

•) Bielek id. h. 114.

7
) Nadányi, Florus Hung. 339.

8
) Tudományos gyüjtem. 1832. X. k. 37.

•) Fábián, Arad várm. 24. 29. 30.



U> iVadányi.

lévén, *) a haza javát hitte az elkövetend véres csíny által eszközöl-

hetni. A vész napja 1613. oct, 27-ke volt, midn Báthori Várad várá-

ból kikocsizván , a velenozei utczán megrohantatva, Szilassy János és

Nadányi Gergely vezérlete alatt meggyilkoltatott. Némelyek szerint

Nadányi a gyilkolásnak tétlen nézje volt , mások szerint is sújtott

Báthori fejéhez. 2
) A következ évben Szilassy és Nadányi a medgyesi

gylésre idéztetvén , ott miután a felzúdult boszii ell a toronyba me-

nekültek , onnan hosszas küzdés és ostrom után agyon verve , lehá-

nyattak. 3
)

Ez esemény után Nadányi Gergely három íiaMíhály, Mik-
lós és István atyjokfíához Pázmán Péter utóbb esztergami érsek-

hez futottak. Szilassy Jánosnak jószágai elkoboztattak, az ártatlanabb

Nadányi Gergelynek fiai kegyelmet nyertek. Mihály és István
si vallásukhoz, a reforniálthoz, hívek maradtak. *) Miklós jeles, ta-

nult vitéz , Magyarországban II. Ferdinánd alatt kereste szerencséjét,

és már 1638-ban Nógrád várának alkapitánya lett; innen Szécsény-vár

alkapitánya , majd nem sokára Bars megyében a Verebélyi ersség f,

és utóbb 1653 táján Nógrád várának fkapitánya lett ; és idközben

mint nem csak vitéz, de eszes férfiú is, többször követségben is járt,

nevezetesei} a budai török vezirhez két izben egyedül , és harmadszor

Grraifenklein Györgygyei együtt küldetett el Esterházy nádor által.

Midn Nadányi Miklós 1644-ben verebélyi fkapitány volt, a

török Nyitra vidéket pusztítá; és a fölszedett zsákmánynyal, és rab-

szíjra fzött foglyokkal már már elvonul, midn ennek N. Miklós hí-

rét hallván, csekély rségével és Érsekújvárból oda húzott alig 500 f-

bi álló segély-csapattal a vezekényi nagy mezn a török sereget meg-

támadja, megveri , és elszéleszti , a foglyokat megszabadítja, kétszáznál

több törökfoglyot ejt. E ktidarczért dühös lön a török Nadányira, és

várta az alkalmat a kölcsönt vissza adhatni Nyolcz év után 1652-ben

ismét Vezekény mezején állott aharcz a török és magyar között; négy

*) Böjthi Gáspár Engelnél Monumenta Ung. 355. 357. 359. Kemény ön-

életírása 32. lap. — Sepsi Laczkó Máté Krónikájában (gróf Mikó Imre Erd. tört

adatok III. kot.) 141. lapon Nadányi Gergely neve hibásan Ladányinak van

írva, valamint több helyen eléfordúl e hibás betü-esere.

2
) Nadányi Joann. Florus Hnng. 356,

5
) Böjthi G. íd. h. 394. Ez évben Nadányi Gergely, Fekete Péter száza-

dossal Borsod vármegyében Görömbölyt beiratképen nyerte. L. Fényes Geogra-

phiai szótár II. 57.

•) Nadányi Florus H. 357.
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Esterházy lön áldozata ; ott volt Nadányi Miklós is , s hsiesen har-

czolt , azonban karján sebet kap , lováról lehanyatlik , és már már az

ellenség kezébe esik, egy török buzogány három fogát üti ki, de Össze-

szedvén végs erejét , felugrik és szerenesésen kivágja magát. Ezen

és több rendbeli vitéz tetteit és érdemeit I. Leopold király megjutal-

mazni kivánván, 1659-ben báróságra emelé maradékival egyetem-

ben, és 3Í nemesi czimerét, mely (mint följebb a metszvény mutatja)

egy sárkánykígyó által körített paizs , és abban két könyökl kar, két

pontyot tartva, fölötte hold és csillaggal, — a bárósági diplomában *)

megbvíté, három kiütött fogat, és két oroszlánt adva ho&zá.

1663-ban Apaffy Mihály a törökkel jött Magyarországba, és

Nógrád megyébe is Nógrád vára alá, és azt ostrom alá fogta, és kétfe-

ll ersen ltetvén, és rontatván falait, egy darabját fel is vetteté por-

ral ; a várkapitány Nadányi Miklós látván az rség csüggedését, és

a veszélyt, szabad menetre föladá a várat. 2
) E szerencsétlen védelmet

N. Miklós nem sokáig élé túl , mert legalább többé nevével nem talál-

kozunk. Nejétl Mindszenty Magdolnától négy gyermeke volt; Mi-
hály , ki lévai kapitánynak iratik, 3

) fiatal korában halt meg, és há-

rom leánya, kik 1671-ben még—úgy látszik—hajadonok voltak, és kö-

vetkezk : 1 . Borbála Sándor Istvánné, 2. Katalin gyerkényi Py-

ber Istvánné, és 3. Erzsébe t-Z s ó f i a elbb báró Grhillányi György-

nek, utóbb Sigray Feréncznek hitvese.—Ezekben a b á r ó i-á g kihalt.

II. Gergelynek másik fia I s t v á n , ki tatár rabságban ve-

szett el , nejének Hodossy Zsuzsannának Szinyér-várallyai curlája és

Szatmár megyei egyéb jószágai végett Perényi Gábor elleni ügyét az

1649-ki országgylés vette elintézés alá. *)

II. Gergelynek harmadik fia IV. M i h ály szintén szerencsétlen

volt. 1659-ben lett itél mester, mint ezt egy kortanú 6
) következleg

irja le : „Ugyan ezen gylés alatt Váradon lakó körös-nadányi Nadá-
nyi Mihály, Nadányi Gergelynek fia , ki fell ottfen Báthori fejedelem

krónikájában emlékeztünk , itélmesterré tétetett vala ; ki, noha deáki

') A gróf Sigray-ak levéltárában van a bárósági diploma, lásd Békásy Fe-
rencz, „Secura q u i e su czim báró Sigray János altárnok felett mondott ha-
lotti beszédet. Nyomt. Pozsony. 1763. 13-16. lap.

*J Czeglédi István naplója Apaffi 1663-ki hadjáratáról. Új M. Múzeum.
1859. 1. 61. — L. Ortelius redivivus Kriegs Emporungen Nürnberg 1665.

a
) Lehoczky Stemmatogr. II.

•) 1649 : 61. tönr

*) Szalárdy ,Ján<« Siralmas m. krónikája. Pest 1853 431.
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tudományára nézve nem szintén elégségesnek Ítéltethetnék, de külön-

ben a haza törvényeit jól értvén, hogy eszes , okos , bátor, szókimondó

ember is volna , abbéli hibája akadályul nem állíttatott vala. Kinek

hogy személye az atyja C3elekedetiérf is , az elttis fképen Rákóczi

fejedelmek eltt majd kedvetlenségben ltt volna ; abbéli áliapotjában

valamint az országnak használhatott, szolgálhatott volna, de azon

tiszti magának sokkal nagyobb ártalmára, veszedelmére lett vaia;

mind ide alább megértethetik." Ugyan is— mint Szalárdy folytatja J
)

N. Mihály Barcsay Ákos részén állván, miután Rákóczy György ez

ellen indult vala , a Barcsay párt ezt megértvén
,
„Nadányi Mihályt,

ítél mestert, azért segítség szorgalmaztatásáért nagy hamar a havas-

allyi Minnye vajdához küldöttek valau. Minnye a választételt halo-

gatá; a
) de az alatt Barcsai Ákos ügye roszúl menvén, Rákóczi által -a

sept. 24-én Marosvásárhelyen tartott gylésben Nadányi Mihály meg-

notáztatott ;
3
) mely ell menekülni óhajtván, noha egy részrl kegyel-

mezés végett nejét a fejedelemasszonynál S.-Patakou is járata , midn

szabadulásán igyekeznék, elfogatott és Fogarason feje vétetett. *) Fe

leségétl váradi Gargóos Erzsébettl egy fia maradt

:

János, ki szerencsétlen atyja halála után papi pályára adván

magát , iskoláit nagybátyja Miklós segélyével külföldön végzé be, és

1663-ban Amsterdamban adta ki ^Florus Hungaricussive
rerum hungaricarum compendium" czim könyvecskéjét,

melyet gróf Rhédei Ferencz bihari és máramarosi fispánnak és nagy-

bátyjának báró Nadányi Miklós nógrádi kapitánynak ajánlott. 5
). Haza

kerülvén, tanárságot vállalt a híres n.-enyedi reform, collegiumban,

hol azonban —r úgy látszik — idegzetes természete miatt nem marad-

hatván, Biharba N-Bajomba jött lelkészül. Élt még 1703-ban is, a mi-

dn az si vagyonról a nagybátyja után maradt leányutódokkai osztá-

lyos egyességre lépett. Nejétl Munkácsy Erzsébettl , ki Özvegységé-

ben 1729. jan. 16-kán kora 72. évében halt meg, Miklós, Margit

és Mária nev gyermekei maradtak.

') Szalárdy id. h v 450.

a
) Ugyanott 451.

9
) Ugyanott 453.

*) Ugyanott 465-

5
) Nagybátyjának ily czimzet mellett tévé az ajánlatot: .,Spectabili ac

Magnifico Baroni D. Nicolao Nadányi de Keres-Nadany ' Equiti aurato, Sacrae

Caesareae Regiaeque Majestatis arcis et praesidii Nogradienais Gubernatori su-

prerao ; Patruo observando."
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III. Miklós 1691-ben született; lakott Tordán. 1718. febr.

18-án nülvette a 15 éves Halász Sárát, kitl következ gyermekei

születtek, mint bibliájába bejegyzé

:

1.) Miklós szül. Tordán 1722. jun. 24.; meghalt két éves

korában.

2.) Rebeka sz. Tordán 1724. april. 23-án.

3.) .Julianna sz. Tordán 1726. octob. 2-án, meghalt egy éves

korában.

4.) S á n d o r sz. Tordán 1728. aug. 22-én.

5.) Zsófia sz. Tordán 1730. sept. 6-án.

6.) Gábor sz. ugyanott 1733. febr. 25-én.

Nadányi Miklós meghalt Tordán 1755. mart 17-én kora 64.

évében és ugyanott 19-én eltemettetett; neje pedig Halász Sára meg-

halt 1761. áec. 11-én kora 58. évében Tordin , hol férje mellett szin-

tén két halotti beszéd tartása mellett eltemettetett. Sándor és Gá-
bor nevií fiai közül , noha ez utóbbi is megnsült , elvévén Csanády

Erzsébetet , de csak leánya Erzsébet roffi Borbély Mihályné ma-

radván, kihalt , és igy a most is virágzó családnak csak Sándor lön

terjesztje.

Nevezett Sándor 1761. aug. 20-án jegyzé el feleségül Fekete*

Varady Krisztinát, kivel lakadalmát sept. 22-én Telegden tartotta.

Sándor meghalt 1796. jul. 21-én, neje pedig ugyanazon évi május

12-én kora 54. évében P.-Kovácsiban, Gyermekeik kvetkezk szü-

lettek :

1.) KI ár a szül. 1762. aug. 14-én. Meghalt 1763. sept 10-én.

2.) J u 1 i a n n a szül. 1764. febr. 5-én; meghalt febr. 13-án.

3.) László szül. Tordán 1765. jan. 14-én.

4.) Zsuzsanna szül. ugyanott 1767. mart. 1-én.

5.) J u l i a n n a szül. Tordán 1769. jul. 28-án.

6.) Antal szül. Tordán 1771. nov. 18-án.

7.) Borbála sz Tordán 1773. nov. 13-án.

8.) József sz. Tordán 1775. octob. 1 6-án.

9.) Lajos sz. Tordán 1780. január 22-én.

10.) Rozália.

Ezen tiz gyermek közül jelenleg (1861-ben) csak a legifjabb Ro-
zália, Fekete Irarené van életben. A többinek hites társát láthatni

a táblázaton ; a négy fiú mindenik külön külön ágat terjesztett; s most

mindegyiknek fiai, st kis-unokái élnek ; közlök :
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László, meghalt 1818-ban kora 53. évében. Nejétl Fráter

Ágnestl származott fiai közül László lön a családág terjeszt.

Antalnak, ki 1821-ben 56 éves korában halt meg, Porcsal-

may Zsuzsannától fia K á r o 1 y , három gyermeknek atyja.

Józsefnek, ki 1821-ben kora 46. évében halt meg, hitvesé-

tl Kondor Évától na I m r e jelenleg a férfi ág seniora, P.-Kovácsi-

ban birtokos , volt táblabíró , ötven éves jeles agarász. Nejétl Nadá-

nyi Rozáliától fiai: József kora 31. és Kálmán kora 28. évében

haltak el, mindakettnek gyermekei maradván.

Lajosnak, ki 1852-ben kora 72. évében halt meg, Kos Kata-

lintól három él fia terjeszti ágazatát.

A család Bihar megyében jelenleg nagy részben a sárréti járás-*

ban fekv P.-Kovácsiban si birtokán lakozik ; honnan csak az utóbbi

idben néhány tagja telepedett a megye más helyére.

A család czimerét leírva s a metszvényben följebb láthatni ; a

ozimer — ugy látszik — Zsigmond király által adatott , valószínleg

Márk nak, ki a sárkány rend vitéze lehetett ; a czimer bels tartalma,

a két pontyot tartó kar régiebb eseményre vonatkozik, állítólag a csa*

iád egyik se sz. László királynak — midn azon vidéken járt — a

Körös vizébl kifogott két fris potykával kedveskedett.

A család reform, vallású.

Mádasdy család. (Nádasdi gróf, Fogarasföld örökös ura.)

Hazánk srégi, ma is virágzó mágnás családainak egyike. Eredetét —
mint kétségtelenül tsgyökeres magyar származású J

) — azon Nádasd

*) Egy múlt századi történet-írónknak határozatlan véleménye nyomán,

a Nádasdy s magyar család törzsét egy sereg genealogus a britt E d v a r d fiai-

val költöztetne honunkba, bizonyos O spat inésButiko horvátországi bán-

nal hozzák kapcsolatba ; azonban nagy tévedéssel. T. i. a tudós Pray György
(Annales II. p. 183) csak határozatlanul említi azon véleményt, hogy Ospa-
d innak (vagy Ospetinnek) se a britt Edvard fiaival )óit volna a magyar
földre , s hogy ettl származnának a Nádasdyak, továbbá, hogy Britanni-
cüsnakis írattak volna elbbi hazájukról, holott a bretannicus név el-

rontva a horvátországi Prodaniczi birtok nevébl keletkezett. Hasonló mese Ker-

chelich után B utí ko tengermelléki bánnak is (ki 1250-ben élt) e család sei

közé számitása, mely állitás pusztán azon véletlen körülményen alapszik, hogy
Butiko (v. Buteko) borvátul kacsát jelent , a Nádasdyaknak p«<l«g cziraerében

szintén kacsa van, e véletlen találkozásból kész lett a következtetés a családi

kapcsolat megalapitására; holott a nevezett tengermelléki bán B u t i k o, fia volt

azon Cziriaknak
, kitol a kihalt Corbaviai grófok családja származott, és a kik-
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nev nemzetségbl (genus) veszi , mely a honfoglalás els korszaká-

ban a Dunántúl nyerte birtokait. A Nádasdy nemzetség J
) sarjadé-

kait már korán két ágon látjuk virágzani, az egyik ág C h u p o n (Cso*

pon) nevet, a másik P e t e n e d i (vagy Petenyédi) nevet viselt ; azon-

ban e két ágazatot mindeddig elegend oklevelek hiányában nem si-

került Összekapcsolhatni. Itt csak mellékesen érintvén, hogy egy N á-

dasdy Perlup nev gróf (cornes) már 1299-ben a vasvári káptalan

eltt zálog-szerzdést tesz

;

2
) a tudós Wagner eléadását vesszük figye-

lembe, mely szerint a Nádasdy grófok a kihalt gersei Peth családdal

egy közös törzsbl erednek. Nevezett iró kiadott nemzék-tani munká-

jában 3
) a Csopon törzsbi jelöli ki a Nádasdyak kiágazását, és az ta-

gadhatatlan , miszerint eme származtatásnak az els három , st négy

ízig okleveles bizonyítására találunk. *)

E származékrend következ :

Bek családfáján a már följebb nevezett Ospetint is megtaláljuk. (Lásd e

munka III. köt. 46. lapján a Corbaviai családfát.) Igaz, hogy a Corbaviai csa-

ládnak is kacsa van a czimerökben , de három víz (vagy csíkolat) fölött, a Nú-

daadyaknak pedig szintén kacsa a czimerök, de nevükre vonatkozólag nádas-
ban áll. Be a czimer-hasonlóság nem bizonyít semmit, st a tökéletes czimer-

azonság sem, mint ezt a czimertanban jártasok nagyon tudják, de a mit példák-

kal bizonyítgatni hosszas dolog lenne. — Már a legrégiebb idkben is a Nádasdy

család mindég magyar eredetnek íratott , így a hires nádor Nádasdy Tamásnak

titkára Szent-Györgyi Gábor, urának életirásában azt határozottan a régi gróf

Pethenedi magyar családból származtatja, midn írja : „Thomas Nádasdy ex ve-

tusta Comitum Pethenediorum prosapia, antea quidem clara, et illustri, sed in

juria postea temporum, ut sünt res hutnanae perpetuis fortunae vicibus obnoxiae,

attenuata, et ad ordinem equestrem redacta etc. Lásd Kovachich, Scriptores min-
res I. 129.

') L. Horvát Istv. Magyarország gyökeres régi nemzetségeirl, 69. lapon,

a Nádasd nemrl csak két oklevélnek, egy 1340-iki és egy másik 1371-ik évirl

van említés. — L. Kéza Chronicon, edid. Podhraczhy p.

*) Nádasdy II. Tamás, Kristófnak fia, II. Ferdiand király tanácsosa is

mindég de Pethenyed praedicatummal Íratott 1620-ban is. Lásd Sitzungs-

berichte der kais. Akademie der Wissensch. Phil.-liist. Classe XXVIII. Bd. 469
— 471. lap.

8
) Fejér, Cod. diplom. tom. VI. vol. 2. p. 217.

4
) Wagner C Coilectanea geneal. histor. deo. Ií. p. 95.

k
) Fejér, Cod. dipl. tomo Vili. vol. 4. p. 438. és 457. Ekét - 1340. és

1371-ik évrl oklevél az, melyeket Horváth Istv. id. helyen említett
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Comes Chopon
de genere Nádasd

Lrincz Andronik 1. András

Márk I

—A.
' pmbv J^PofA"* László Dénes 11. András

íör**e Margit 1371.
(Magyar Pálné)

Az e táblán állók közül I. Andrásnak fiai László és II. And-
rás Trencsényi Máté ellenében Róbert Károly király hívei lévén, mi-

után Trencsényi Máténak pártja gyzött, László meggyilkoltatott,

és egyetlen leánya Margit, J
) Magyar Pálnak a gimesi várnagynak

hitvese lön. — Dénes nejével együtt a reájok gyújtott házban fulladt

meg. A harmadik testvérnek II. Andrásnak fia volt Tamás, 2
) a ki

Wagner szerint törzse lett a Nádasdyaknak.

Azonban ugyanesak Wagner szerint 3
) a Nádasdy-ak a P e t e-

nedi *) grófoktól (comes) származnak; de ezen ágat — mint följebb

mondók — a Csupon ággal eleddig összekapcsolni nem tudjuk. 5
)

Ugyancsak, a Petendi gróftól származott a Nádasdy grófok Darabos
nevezet nemesi ága is , egy a Dunántúl szélesen elterjedt , elkeld

birtokos család , melynek tagjai nádasdi Dar ab 9,8 gyakran

csupán Nádasdy nevezettel éltek , míg 1642-ben íiágon kihaltak.

*) Mások szerint eMargit, Dienesnek leánya volt.

*) Ellenben a Geneal. a u t h e n t. tora. I. és II. kéziraii gyjtemény
szerint Tamás nem II. Andrásnak, hanem Lászlónak fia volt.

3
) Tabulae genealogicae Mss. tab. XXI.

*) Dunántúl Pe csened nev falu van Soprony vármegyében, Pe-

te n d nev falu van Somogy és Zala vármegyében , hasonló nev puszta van

Somogy, Zala, Veszprém és Fejér megyékben ; de melyik ezek közül az, melyrl

a Petenedi vagy Petenyedi grófok neveztettek , vagy egy sem közölök, azt meg

nem mondhatjuk. Legközelebb áll a valószínség a Soprony megyei Pécse-

n é d r e nézve; mire nézve aosaládi levéltáron kivül talán az Esterházy család le-

véltára adhatna legtöbb felvilágosítást.—De a Petenéd (vagy Petenegh) névbl

a paczinák szó gyártását , és e fonalon ismét a Bissenus vagy Besseny nembli

eredeztetést ráfogni a család eredetére ismét tévedésnek kell kijelentenem.

s
) A Petendi ágnak a Csupon- okkal való kapcsolatát talán akkor lehetne

némileg eszközölni , ha aChopon név egy volna az oklevelekben elforduló

Chepan (vagy is 1 s t v á n) névvel, miután mint a következ táblázat mu-

tatja, Tamásnak , a Nádasdyak bizonyos törzsének a Petenedi leágazás sze-

rint István-nevezet volt a nagyatyja.
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A nemzékrend, tehát az annyiszor említett P et e n di gróftól kezdve

következleg ') származott le :

I. tábla.

Petend Comea
de gen Nadasd.

1229.

László

István

Lrincz
de Nádasd

1364.

Jú i»Q8

Benedek
1364.

Teodor v. István
dictus Darabos

Steme.

t
Lásttló. Lörinoz Veoczel.

Domokos
1364.

Tamás mester
de Nádasd 1400.

András Illés,

t

Gáspár
(Serényi
Erzse)

Menyhért.

t
Osváld

Fotyt. II táblán.

Ilona

k Elöljáró Dániel
máskép Gál)

GálftV István .

i
.a*—-

,

Imre

Ferencz.

1486. t

Tamás. Lórinez. Gáspár
1479.

i

*
1

Márton
1523.

Péter.

Tamás

Margit
(Kövér Mihály)

Anna
145. f

Farkas
1664. 1564.

Boldizsár András
(Zalay
Kata)

Péter Kata Bora
1591. (telekesi (berzen-

t Török Pál) czei Zalay)

István
(Tarródy
Bora)

c
—

-

A——

i

János
1592. f

Gáspár
r"~-A-—

i

Márton
(Bocskay Anna)

Zsuzsa
(Somogyi
Farkas)

Magdolna
(Lrinczfalvy

Kristóf)

Margit
(Gyorkény

Péter)

Gertrúd
,

(Halai Gábor)

') Wagner, Tabulae genealogicae Ms. tab. XXI. — Ezen kivül óvatosság-

gal használtam iít mindazon ismertetéseket, melyek e családról eddig, több vagy

kevesebb alapossággal (fleg eredetét tekintve) megjelentek, nevezetesen 1) Ná-

dasdy Tamásról, Honnayr , Mednyánszky Tasohenbuch , 1S20. foly, 84— 109. —
2) Nádasdy nemzetségrl, Hormayr-Medoyánszky Taschenb. 1825. foly. 247—
268. 1. — 3) Nádasdy családról Tudományos gyüjtem. 1829. XII. köt — 4) Fil-

lértár 1835-ki foly. 25. 26. szám. — 5) Horváth Mihály, Gróf Nádasdy Tamás

élete, Budán 1838. — 6') Extráit de V Annuaire historique et biographique Sou-

verains et Personages de diverses nations, Paris, 1844. — 7) F. Magyarországi

Minerva 1830. I. köt. — 6') A gothai Almanachok stb.
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II. tábla.

Gáspár, ki as 1. táblán.

(Serényi Erzse)

HLászló 1472.

(Sankfalvi Kata)

Feraicz 1492. Tamás
(1. Véssey Orsolya f szalavári

2. enyingi Török Anna) apát.

a grófi ág törzse.

Folyt. III. táblán.

László 1492.

(liorkidai

Ebres Ilona)

János
Daraboi-ág.

Pál 1545.

1591. Vas v alispán,

(pókaieleki Zomor
Krisztina)

Tamás
1566. Vas v. alisp.

(Lengyel Kata)

György 1620.

(Draskovich
Klára)

Farkas

Bora
(DessewiFy
János)

Sándor

t

Ferencz. Márton. György. Gáspár. lstv&n^

János

f 1658.

Imre

Ádám.

János

László.

1654.

f
László.

f

András
(telekesi

Török Margit)

Boldizsár Gábor
de Német-
Szecsd 1628.

Vas v. alisp. 1653.

(Tarródy Orsolya)

Oriolya Erzse Kata
(Geiger (Sándor (Palásthy

Miklós) György) István)

Menyhért.

Tamás
(Meszlényi

Éva)

Boldizsár. Pál.

t t
Éva Judit Klára Mária

(Bellesich (Nagy (Saller (Bertalan

János) Mihály) István) Ádám)

Imre
(Márffy Anna)
i

* '—

i

Teréz
(Lengyel Lajos)

László-
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III. tábla.
I. Ferencz 1492, ki a II. táblán.

(1. Véssey Orsolya f
2. enyingi TörökJ3rsoJyja)

[. Tamás
sz. 1498.

t 1562.

nádor

{Kanihay
Orsolya)

Zsuzsa
(Ghyczy
Jósa)

Jakab
elesett

az Unnál
1556.

Kristóf 1554. Krisztina László Anna
(devecseri (1. Dánielffy 1594. (Majláth
Choron Gáspár, István)
Margi fc) 2. Bezerédj Gerg.)

II. Tamás
t 1620. febr. 29.

Orsolya
(1. Czobor Márton,

2. Peth Gásp.)

László
(Zichy Zsuzsa)

László.

II. Ferencz
sz. 1555. 1 1604.

Dunán inn.

ors«. fó kapit.

(Báthori Erzso)

László.

t
Márton.

t

András

T

IV. Ferencz

v.). tit» tan.

lcras táborn.

(I. Széchy
Erzse f

2. Herber-
stein Mar*
gitt

3. Sohratten-

1. Pál 1613. 1650.

tábornok
kir. fkoraornok

(l. Forgách Judit,

2. itévay Judit)
r—-—-*

Ili. Ferencz
országbíró

lefejezt. 1671.

(gr. Esterházy Júlia)

István

Anna
(Zrínyi
Miklós)

Kata
(homonnai
Drugeth
György)

Anna-Mária
apácza

Vas v.

fisp.

1669.

(Tököly
Mária)

Flórian III. Tamás László
helyt. korona r csanádi
tan. -j- J 734. püspök

j (gr. Drasko- f 1730.
vich Kriszt.)

Erzsébet

1 1682.

(gr. Dras-
kovich
Mikiós

orszbiro)

M. Magdolna *)

(gr. Draskovich
János

fó komor.)

Pál 1714.
Bodrog

bachRóza)^- f^t\J (gr. Uilleis

Anna) f

Leopold Flór.

fökauczellár

1 1785. máj. 31.

(gr. Trautmans-
dorf Maria-Joz.)

Folgt. IV. táblán.

Boldizsár
kanczellár

(gr. Berényi
Erzse)

Erzse
(1. gr. Forgácb

Zsigmond
2. Végh Péter

tárnok)

József Ker.

ezredes.

Ferencz
sz. 1708. f 1783.

Horvát orsz. bán
altábornagy

(1. b. llottal Mária
2. b.^lalatinszky Mar. )

Folyt. köt>. lapon.

*) Ezeknek testvéreik még : Miklós 1684-ben kácsi apátur, 1689-

v
ben pécsi s pozsonyi majd sebenigói püspök.— Katáim, Teréz és Zsófia,

összesen tizenegy,

2*
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Ferencz , ki az elhbi lapon.

sz. 1.708. f 1783.

Horv. orsz. bán, altáborn.

(1. b. Rottal Mária
2. b. Malatinszky Marj

Ferencz
szül 1745. f 1802.

Fejér v. fisp.

(1. Eiddy Cecil

2. gr. Aichpichi
M. Ter.) f

Tamás
szül. I749.'t 1800.

altábornagy

(1. b. Kaldschmidt Mária
2. gr Lichtenberg Jozefa)

Tamás
sz. 1792. jun. 24.

cs. kir. kam.

Borbála
sz. 1750. f 1811.

(gr. Erddy Lajos)

(^gr. Grovestin Jacobine)

M Alojzia

sz. 1794. nov. 4.

(gr. Brigido Pál)

Ferencz József
sz. 1767. se.pt. 14.

(gr Hoyos Mária)
r— —

"

i

* Fennen.
szül. 1799. f 1300.

Laios
sz. 1768. f 1805.

es. k. kam.

Teréz
sz. 1771.

gr. Traut-
mansdorf
János)

Tamás
sz. 1778. f 1796.

huszár rnagy.

Amália
sz. 1778.

(gr Olary
Albert)

IV. tábla.

Leopold Flór. , ki a III. táblán.

f kanczellár

f 1758. máj. 31.

(gr. Trautmansdorf M. Joz.)

M. Rebeka
cs. ker. h.

sz.1728.jul. 9.

(gr. Andrássy
Károly)

fii. Julianna
cs. ker. h.

(gr. Szunyogh
Ferencz)

M Terézia
cs. ker. h.

f 1798. jun. 19.

(gr. Lamberg
Ferencz)

M. Erzse Mihály
sz. 1742. jun 7. sz 1746. sept 19.

alapítványi f ajtónálló

hölgy. (gr. Colloredo
M. Teréz.)

\H Mihály

3%
sz. 1775.

N f 1854.
oa

M. Jozefa Leopold
sz. 1771. sz. 1772.

f 1*1836. J t 1854. kancz. titk.

v. b. tit.tan. n bácsikám. (gr.Schmid
komár fisp. *^ elnök s ál- eg^ Júlia)

(gr. Pálffy -<» lam-minis. f
M. Teréz.) (gr. Zichy

"^ Antónia)

erencz Xav. >; Ferencz László Erzse
sz. 1778. íS. paulai g (gr. (b Sen

S sz. 1785. £ Ráday nyei
» f 1851. j*' Anna) Károly)

l^ kalocsai

érsek.

-4

Ferencz
sz. 1801. apr. 1.

v. ausztr. minis.

(Traufct Amália)

Antónia
sz. 1803.

T

Leopofdina
sz. 1804.

Ernesztina
(gr. Batthyány Károly)

Tamás
sz. 1837. f 1856.

Leopold
sz. 1802. jul. 8.

v. b. tit. tan.

komáromi fisp.
(gr. Forray Júlia)

Karolina
sz. 1810. nov. 3.

(gr. Batthyány Károly)

Ferencz
sz. 1842. jun. 28.
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E családfa I. és II. táblázatán a Nádasdi Darabos nemes ágazat

leszármazását találjuk, sógorosodva a Dunántúli tekíntélyesb birtokos

családokkal. Tagjai a hadi pályán kivül nagyobbára megyei hivatalo-

kat viseltek, és — mint látjuk — közlök a XVI. és XVII. században

Vas várraegyében, többen az alispáni székben ültek , míg a fíágnak

1642. táján ') magva szakadt.

Megemlítve, hogy már Hunyady János kormányzó alatt Nádasdy

László 3
) a Zala sz -adorjáni apátság védelmezésében tüntette ki

magát a Stájerországból gyakran beüt szerencse-lovagok s más hábor-

gatok ellen ; nemsokára utánna a grófi ág egyik egyenes sét Nádasdy

I. Ferenczet látjuk föltnni, ki legnagyobb királyunk Hunyady
Mátyás alatt a pánozélos lovas ezred kapitánya volt (1492.) Ennek

második nejétl enyingi Török Orsolyától több gyermekei közül való

volt I. T a m á s , ki a legmagasb polezra, a nádorságra emelkedve, csa-

ládját a legragyogóbb fényre emelte.

I. Tamástól kezdve a csa-

lád történelmi jeléntséget

nyerve , folytonosan mutatott

fel nevezetesb férfiakat , kik-

nek kimerít élet- és korrajza

kötetekre terjedhetne j azon-

ban e munka megszabott köre

a biographiai térre ki nem
terjeszkedhetvén, itt genealo-

logiai szempontból csupán az

egyes családtagok nevezete-

sebb kitüntetéseik, ellépte-

téseik és jelesebb tetteikrl

szóló adatok jelölhetk meg.

I. Tamás, I. Ferencznek enyingi Török Orsolyától fia született.

1498-ban. Budán tanulása után Olaszországban Bolognában és Ro-
maiján inívelé magát , és itt szerzé azon ismereteket , melyek t ké-

sbben annyira kitüntetek. Már 1525-ben mint a király híve egy apát-

ság jövedelmeivel ajándékoztatott meg, *) és tanácsnoki méltóságra

') Mednyanszky szerint.

*) Ennek fia I t v i n 1460-ban élt. Lásd Kaprinai Dipl. II. 447.

) Podhraczky Tudományos gyjt. 1S34, VII. köt. és Pray Epiatolae Pro^

eerum II. 30.
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emeltetett. 1526-ban jun. 25-én Speybe küldetett Ferdinánd ausztriai

föherozeghez követségben ; nemsokára pedig a mohácsi vész után

mint II. Lajos király özvegyének s pártjának híve járt Ferdinándhoz,

hogy azt a koronára meghívja, és annak megválasztásában Tamás

egyik f tényez voit. *> 1527-ben Bornemisza halála után Buda vár

kapitányává lön; innen eszközié Tata, Esztergom meghódoltatá3 ;H
Ferdinánd részére. 1529-ben Szolimán török császár túlnyomó erejé-

vel minden vitéz ellentáilás daczára elfoglalván a várat, Tamás is Sza-

polyai kezébe került, kiti azon föltétel alatt nyeré meg szabadságát,

ha pártjára álland. Tamás szintén megirá Ferdinándnak , hogy sorsa

Szapolyaihoz esküdni kényteté, miért is Ferdinándtól a hség esküjétl

feloldozását kérte, mit az,—bár nem örömest—teljesített is. 1530-ban

a Trökországba küldött Gritti helyébe kincstárnok lett , majd pedig

Budának Rogendorf Ferdinánd vezére ellen vitézül vitt védelmeért Sza-

polyai Jánostól Erdélyben Fogaras várát *) és uradalmát nyerte Örökös

úri czimmel, nem sokára pedig Huszt várat és uradalmát a hozzá tar-

tozó sóaknákkal. Utóbb miután 1531— 1532-ben Gritti folytonosan

élete ellen fondorkodott, Tamás kénytelen lett Ferdinánd pártjává

visszamenni , hol Örömmel fogadtatott ; és jegyesének a gazdag örök-

ség Kanisay Orsolyának fiúsítása által , ipa Kanisay László és ennek

fia Ferenez minden javaiban örökössé tétetett, és egyszersmind a bels

tanácsosok sorába igtattatott. Ez idtl folytonosan és szilárdul I. Fer-

dinánd részén találjuk Tamást, ki 1537-ben horvátországi bánná,

1540-ben ország birájává, 1552-ben f hadvezérré ,
3
) végre 1554-ben

pedig Magyarország nádorává tétetett. Meghalt 1562-ki június 2-án

nejének karjai közt Egervárott, honnan tetemei utóbb 1669-ben Lé-

kára a családi sírboltba vitettek át. Nejétl Kanisay Orsolyától , kit

1535-ben vett nül *),— korán elhalt László és Márton fiain kí-

vül II. Ferenez fia maradt.

í. Tamás nak apúl testvére Jakab a hadi pályán szolgálta

hazáját, elesett a babocsai harezban Aly basa ellenében Berzenczénél a

*) Horváth Mihály, Nádasdy Tamás élete 30. lap.

a
) Fogaras várát — melynek birtokában L Ferdinánd által is megersít

tett, - Nádasdy Tamás, nvérével Annával Majláth Istvánnak adta, utóbb Békés

Gáspár vette meg.

•) Catalogus manuseriptorum Bibi. Széckenyiano regnicolaris Mutei na-

tionaii*. I. 729.

*) Történelmi-tár. Kiadja a m. Akadémia III. 97., hói olasz számítás sze-

rint az év 1534-ket mutat. Kanisay Orsolyáról láss okleveleket Kaprinai Alss. B

tom. XXVIII. pag. 340-344.
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Rinya folyónál Szigethez közel, 1556. jul. 23-án ; ') mely harozon test-

vére Tamás is részt vett.

II Ferencz Tamás nádornak fia, aligkilencz éves korában el-

vesztvén atyját, anyja felügyelete alatt növekedett , és idvel hadi pá-

lyára lépvén, mint hadvezér, vagyis a Dunán inneni Magyarország f-

hadnagya szintén fényes nevet vívott ki magának. Éhez járult rettent-

hetlensége és roppant testi ereje, melynél fogva két törököt egyszerre

fölemelni, és a levegbe dobni birt. Kortársai átalában .,Fekete
begynek nevezték. Vezérsége mellett Vas vármegye fispánja és

J 587-tl kir. f lovász mester volt. Meghalt Sárvárott 1604. jan. 4-én

kora 49. évében. a
) Eltemettetett Lékán. Nejétl a hires Báthori csa-

ládból eredt Báthori Erzsébettl (f 1614.) kit a történet a csejtei vér-

fürdkrl ismer , három leánya maradt , kiknek egyike Zrínyi Miklós-

hoz, másika homonnai Drugeth Györgyhöz ment férjhez, ezeken kivül

voltak fia! András, ki korán elhalt, és 1 Pál.

I. Pá.1 sei nyomdokain szintén a hadi pályán szerepelt, és Ka-

nisánál hsi birt szerzett magának. 1604-ben Vas vármegye fispánja,

1622-ben a Dunántúli részek országos fkapitánya, kir. tanácsos, és

kir. f udvarmester lön. Miután már nagyatyja I. Tamás a nagysá-

gosok rendében állott, és 1553-ban bárósági oklevelet nyert, I. Pál
1625-ben családjának a grófi rangot azerzé meg. 3

) Els neje Forgách

Judit, a második Révíiy Judit volt, kitl két gyermeke maradt III. F e-

r e n c z és A n n a M . apácza.

Ili. Ferenca ismét egyike a itsátád legjelesb férílainak , ki

azonban a legszerencsétlenebb korszakban élve , végre a haza szerete-

tének és ellenségcinek áldozata lett Mint roppant dúsgazdag, korában

Magyarország Crösusának neveztetett Pottendorf várában csupán

készpénze és drágasága négy millió forintára volt. *) 1633-ban Vas

vármegye fispánja, 1644-ben királyi tanácsos, 1646-ban kir. fud-
varmester, 1664-ben ország birája, Zala és Somogy vármegyék fis-

pánja , v. bels titkos tanácsos , s utóbb a nádor halálával kir. hely*

tartó lett. A tudományosság elémozdítására nézve mveltsége és pár-

tolása emlékezetét fentartják az általa Pottendorfban 1658-ban kiadott

Törvény gyjtemény, valamint ugyanott 1664-ben nyomott Mauso*

•) Timou p. 186
a
) Pethö Gurgely M. Krón. 156.

•) Hiator. Koraid Handbuoh. Gotha 1855. 638. lap

*) Hormayr Medayaaszky Tageheob. 1825. 263.
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leum p o t. Regum Hung. czim díszkiadás. Azonban belekev e-

redve. vagy bele vonatva a Wesselényiféle szövetségbe , noha megke-

gyelmeztetéseért a pápa is közbeveté raagát
,
(lehet , hogy fleg va-

gyonára is áhítozó ellenségei ármánykodása miatt) 1671-ben april

30-án, miután minden méltóságaitól s javaitól megfosztatott, gyerme-

kei pedig Domini de Cruce nevet kaptak , — hóhér-pallós által

kivégeztetett. Nejétl gróf Esterházy Juliannától (szül. 1630. f 1669.)

Esterházy Miklós nádor leányától, a táblázaton látható tizenegy gyer-

meke maradt. Ezek közül István még 1669-ben Vas vármegye f-

ispánja, nejétl gróf Tököly Máriától nemzé Pált, 1 714-ben Bodrog

vármegye fispánját, kinek hitvesétl Giileis Anna-Mária grófntl

gyermeke nem maradt.

Második fia volt III. Ferencznek IV. F e r e n c z , kirl alább

lesz szó.

Harmadik fia volt László, 1710-ben csanádi püspök, 1713-ban

gyri nagy-prépost és fejérvári r (Custos).

Negyedik fia volt Tamás, 1713-ban somogyi fispán, 1715-ben

korona-r , és val. bels titkos tanácsos , a váthi uradalom szerzje.

Meghalt 1734. juL 5-én. Nejétl gróf Draskovics Krisztinától gyer-

mekei nem maradtak.

Ötödik fia volt Miklós, 1684-ben káesi apátur, 1689 ben pécsi

nagy-prépost, és sebenigói püspök.

A leányok közül Krisztina gróf Draskovics Miklóshoz, M ag-

d o 1 n a gr. Draskovich Jánoshoz mentek férjhez.

IV. Ferencz hadi pályát választva , nemsokára atyja halála

után egy hadsereggel mint rnagy a Rajna mellékére rendeltetett, hol

vitéz tettei és szolgálatai alapján 1714-ben lovas tábornokságig emel-

kedett. O alapítá esak'dja számára a fels-lendvai , és lepcsényi ura-

dalmi majorátust > és késbb öröklé testvérének Tamásnak fia Fái

halála után ennek is jószágait. Neje három volt: 1. gróf Széohy Er-

zsébet, 2. gr. Herberstein Margit, kitl Teréz leánya, utóbb orsolya,

apácza, született; 3-ik gróf Schrattenbach Róza Rebeka, kitl Leo-

pold, Boldizsár, Ferencz, József, Júlia, Mária és

Franciska gyermekei születtek. Ezek közül

József ezredes volt, és nmgnélktil halt meg.

Boldizsár v. b. tit. tan < sos és kanczellár lett Nejétl gróf

Berényi Erzsébettl csak egy leánya Erzsébet elbb gróf Forgách

Zsigmondné, utóbb Végh Péter tárnokmester neje volt.

Ferencz szül. 1708. oot. 27-én, katonai pályára lépvén, a
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múlt század legnevezetesebb hadvezéreinek egyike lön , ki M. Terézia

királyasszony alatt az örökösödési háborúban felejthetetlen érdemeket

szerzett magának, fleg az ausztriai uralkodóház irányában. Történet-

dús életpályáját hosszas lenne ide iktatni. 2
) Nagyszer szolgálatiért

a M. Terézia rend nagy keresztjével , v. b. titkos tanácsosi , Fejér me-

gyei fispáni és altábornagyi ranggal jutalmaztatott, 1756-ban horvát-

országi bánná is kineveztetett, mely méltóságot haláláig 1783-kimart.

22-kig viselte. Els nejétl gróf Rotthal Mária Maximilianától egy
ltánya Borbála és két fia Ferenoz és Tamás maradtak. Amaz
Fejér vármegye fispánja volt , és unokáiban ílágon már kihalt. Ta-
más (szül. 1749. f 1800.) a török háború alatt tünteté ki magát, és

altábornagy, Somogy megyei fispán, koronar, egy ezred tulajdonosa

volt, két gyermekei közül fia Tamás (szül* 1792. jun. 24.) ez ág
utolsója , es. kir. kamarás szintén a hadi pályán szerepelt* Neje gróf

Grovestin Jacobine.

IV. Ferencznek els fia, mint följebb említk, volt Leopold, a

fels-lendvai uradalom birtokosa , ki a közhivatalos pályán szerzett ér-

demeket 1730-ban helytartósági tanácsos, 1737-ben bels titkl tan.

1739-ben kir. kincstárnok, 1744-ben a tartományi biztosság elnöke;

1746-ban kir, f lovászmester , sz. István rend nagy keresztese, és Ma-
gyarország kanczellára lett. 175 l-ben nyerte családja részére is örö-

kös czimül é? családi méltóságúi a Komárom megyei örökös fispánsá-

got. Meghalt 1758. máj. 31-én. Feleségétl gróf Trautmansdorf Mária

Jozefától hat fia és hat leánya született ; azonban fiai közül csak I. M i-

hály élte túl.

I. Mihály (szül. 1746. sept. 19.) cs. kir. kamarás , val. bels
titkos tanácsos , Komárom várm. örökös és valóságos fispánja és kir.

fajtónálló mester volt. Vagyonában tetemes károsodást szenvedett a

franczia országi financzialis catastrofák következtében. Nejétl gr.

Colloredo M. Terézia csillag ker. és palota hölgytl tizennégy gyer-

meke született, tiz fia, és négy leánya. Fiai közül

:

László m. kir. kincstári tanácsos volt. Nejétl gróf Ráday An-
nától, leánya Ágnes kisfaludi Lipthay Imre neje lön,

Paulai-Ferencz (szül. 1785. mart. 3-án Bécsben) papi pá-

lyára lépvén, fokonként mind magasabbra emelkedett, drégeiy-palánki

lelkész, és hon ti alesperesbl 1816-ban e;sztergami kanonok, szegzárdi

') Életrajzát és arczképét 1. F.-Magyarországi Minerva 1830. I. köt —
Fillértár 1835-ki évfoly. 8tb.
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Comes Chopon
de genere Nádasd

i ;
^

; •—

*

:
:

Lörincz Androník 1. András
t 1

Márk
-a.

I

* t>a* r r> i/T* László Déaes 11. András

« jmA«L* + J34°- el6tt- ,±J3*^^ 1293.

för*#c Margit 1371.

(Magyar Pálné)

Az e táblán állók közül I. Andrásnak fiai László és II. And-
rás Trencsényi Máté ellenében Róbert Károly király hívei lévén, mi-

után Trencsényi Máténak pártja gyzött, László meggyilkoltatott,

és egyetlen leánya Margit, *) Magyar Pálnak a gimesi várnagynak

hitvese lön. — Dénes nejével együtt a reájok gyújtott házban fulladt

meg. A harmadik testvérnek II. Andrásnak fia volt Tamás, 2
) a ki

Wagner szerint törzse lett a Nádasdyaknak.

Azonban ugyancsak Wagner szerint 3
) a Nádasdy-ak a P e t e-

nedi *) grófoktól (comes) származnak; de ezen ágat — mint följebb

mondók — a Csupon ággal eleddig összekapcsolni nem tudjuk. 5
)

Ugyancsak, a Petendi gróftól származott a Nádasdy grófok Darabos
nevezet nemesi ága is , egy a Dunántúl szélesen elterjedt , elkeld

birtokos család, melynek tagjai nádasdi Darabos, s gyakran

csupán Nádasdy nevezettel éltek , míg 1642-ben fiágon kihaltak.

f
) Mások szerint eMargit., Dlenesnek leánya voli

*) Ellenben a G e n e a 1. anthent. tom. I. és II. kézirati gyjtemény

szerint Tamás nem II. Andrásnak:, hanem Lászlónak fia volt.

*) Tabulae genealogicae Mss. tab. XXI.
4
) Dunántúl Pe csened nev falu van Soprony vármegyében, Pe-

te n d nev falu van Somogy és Zala vármegyében , hasonló nev puszta van

Somogy, Zala, Veszprém és Fejér megyékben ; de melyik ezek közül az, melyrl

a Petenedi vagy Petenyedi grófok neveztettek , vagy ^gy sem közölök, azt meg

nem mondhatjuk. Legközelebb áll a valószínség a Soprony megyei Pécse-

n é d r e nézve; mire nézve aosaládi levéltáron kívül talán az Esterházy család le-

véltára adhatna legtöbb felvilágosítást.—De a Petenéd (vagy Petenegh) névbl

a paczinák szó gyártását , és e fonalon ismét a Bissenus vagy Besseny nembli

eredeztetést ráfogni a család eredetére ismét tévedésnek kell kijelentenem.

5
) A Petendi ágnak a Csupon- okkal való kapcsolatát talán akkor lehetne

némileg eszközölni , ha a C h o p o n név egy volna az oklevelekben elforduló

Chepan (vagy is I s t v á n) névvel, miután mint a következ táblázat mu-

tatja, Tamásnak , a Nádasdyak bizonyos törzsének a Petenedi leágazás sze-

rint Istvánnevezetü volt a nagyatyja.



Nádasdy. 17

A nemzékrend, tehát az annyiszor említett P e t e n d i gróftól kezdve

következleg *) származott le :

I. tábla.

Petend Comes
de gen Nádasd.

1229.

László

István

Lrincz
de Nádasd

1364.

Jár*os
i

*——

i

Benedek
1364.

Teodor v. István

dictus Darabos

Steme.

f
Lásalo. Lrincz

I
n /V. i ...

Domokos
1364.

Venczel.

Tamás mester
de Nádasd 1400.

András Illés,

t

Gáspár
(Serényi
Erzse)

Menyhért,

t
Qsváld

Folyt, ti. táblán.

Ilona

i Elöljáró Dániel
máskép Gál)

i

—*-
i

Gálffv István .

i
J&s"

i

Imre
-*— —

i

Ferenoz.

1486. f

Tamás. Lörincz. Gáspár
1479.

Márton
1523.

Péter.

Tamás

Margit
(Kövér Mihály)
r
— -*-

1

Anna
1546.

f

Farkas
1654. 1564.

Boldizsár András
(Zalay
Kata)

Péter

1591.

Kata
(telek esi

Bora
(berzen-

•István
(Tarródy
Bora)

f
* •

i

JánoS
1592. f

t Török Pál) czei Zalay)

Gáspár

Márton
(Bocskay Anna)
i

-**»
i

Zsuzsa
(Somogyi
Farkas)

Magdolna
(Lrinczfalvy

Kristóf)

Margit
(Györkény

Péter)

Gertrúd
,

(Halai Gábor)

*) Wagner, Tabulae genealogieae Ms. tab. XXI. — Ezen kivül óvatosság-

gal használtam itt mindazon ismertetéseket, melyek e családról eddig, több vagy

kevesebb alapossággal (fleg- eredetét tekintve) megjelentek, nevezetesen 1) Ná-

dasdy Tamásról, Honnayr , Mednyánszky Tasohenbuch , 1820. foly, 84— 109. —
2) Nádasdy nemzetségrl, Hormayr-Mednyánszky Taschenb. 1825. foly. 247—
268. 1. — 3) Nádasdy családról Tudományos gyüjtem. 1829. XII. köt — 4) Fii-

lértár 1835-ki foly. 25. 26. szám. — 5) Horváth Mihály, Gróf Nádasdy Tamás

élete, Budán 1838. — 6) Extráit de V Annuaire historique et biographique Sou-

verains et Personages de diverses nations, Paris, 1844. — 7) F. Magyarországi

Minerva 1830. 1. köt. - 8) A gothai Almanachok stb.

2



28 Nádasdy. — Nádaskay.

Nádast!y család. (Leleszi f). Borsod vármegyei kihalt csa-

lád, birtokos volt azon megyei Nádasdon , bonnan nevét kapta, elne-

vel Leleszrl irta.

Oklevelek szerint *) a családról következ adatok szólnak

:

1550-ben él Pé t e r és fia szintén Péter.

1566-ban Bertalan.
1586-ban Bertalan és Mihály tanúvallatást eszközöltetnek:

ók bírták Nádasdot, és az Qmányiak és Barius-ok via facti foglaltak el.

Mihálynak fiai

:

r— *- '

1

-

Tamás György Albert
'

r
—JaÍÍL-,' Farkas, Simon. László. János
Erzse.

Egy másik Tamás visszabocsátja 1597-bsn Tornallyay László-

nak azon birtokrészt Nádasdon , mit tle szerzett, s a port leteszi, egy

100 frtot ér lóért, s 30 frt érték búza- és egyéb holmiért. Ugyanez

1602-ben négy telket zálogba ád Tornallyay Györgynek 200 írtért

1627-ben Péter (Tamás fia) azon birtokhozi jogát (mit Tor-

nallyay György már Rácz Györgynek adott s megengedte, hogy ez vi-

szont Ivánkái Gernek suboppignoralja)a praelatiot Barius Demeternek

adja, azon feltét alatt, hogy ez az s mindkét nem maradékai tudta

nélkül senkivel sem egyezkedjék, s fölfizetést ne vegyen, máskülönbé a

érvénytelen lesz a szerzdés.

Ugy látszik, e Nádasdy családhoz tartozott azon Nádasdy György

is, ki 1524-ben „Praefectus novarum monetarum C a m e-

r a e Cassoviensis" czim hivatalt viselt, *)

M/kttasktty család. Zemplin megyei czimerleveles nemes

család. A czimeres nemeslevelet Nádaskay András kapta 1756-ban

M. Teréz királyasszonytól. 3
)

Czímere elször vizirányosan kétfelé , és a fels rész ismét füg-

glegesen kétfelé oszlik ; a fels jobb
4
oldali kék udvarban egymás

fölött három arany csíkólat látható , a baloldali ezüst udvarban három

vörös csillag ragyog , kett fölül, egy alattok. A paizs alsó kék udva-

rában zöld téren magas nádasból jobb felé egy arany szarvas szökik.

A paizs fölötti sisak koronájából szerecsen emelkedik ki, homlokán

arany szalaggal átkötve , mely hátra lebeg , meztelen testét derékig

') Kazinczy Gábor kivonata szerint.

*) Lásd az oklevelet Kaprinai Mss. B. tomo XXVll. p. $10.

*) Collect. Herald, nro 140.
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íebér mez födi , kinyújtott jobb kezében fölfelé egy vörös tollú nyilat

tart. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

E családból volt András, ki 1788-ban „II. Fridrik Eli-

siuraban" czim németbl fordított gúnyiratot bocsátott közre.

E családból volt Sámuel 1782-ben a s.-pataki collegiumban

senior.

E század els felében András S.-Patakon nyomdász.

Nádaskay Lajos egykor 1843-tól 1848-ig a Honder segéd-

szerkesztje, 1849-tl a Budapesti birlap segéd-, és 1856. óta felels

szerkesztje, született Zemplin megyei Külsöbcs helységben, hol

atyja jegyz volt. Meghalt 1860-ban. Testvére

N. M i h á 1 y h. ügyvéd , a sáros-pataki helv. eklézsia fgond-
noka, és Zemplin megyének volt hivatalnoka, meglialt 1859. febr. 13-án.

Nádasy család. (M.-nádosi.) Erdélyben már Zsigmond ki-

rály korában találunk Nádasy családot , melybl Nádasy Salamonnak

fia Mihály 1409-ben a székelyek grófja volt. *) Erdélyben a m.-ná-

dosi család kihalt. 2
)

A XVII. században e néven egy tudós jesuita tnik föl : Nádasy

János, ki 1614-ben N.-szombatban született. Meghalt 1679-ben. Irt

és kiadott 44 munkát, melyek közül magyar nyelven is több történeti

és hittaniak jelentek meg. 3
)

Wádliázy család. Zemplin vármegye ozimerleveles nemes

családainak egyike. *)

Nadosy család. Pesten honos család; melybl István
Pest város egyik elkel vagyonosabb polgára. Sándor 1848-ban a

magyar honvédelmi szervezetnél ezredesi ranggal mködött, decem-

berben meghódolva Windischgríitznek.

Nádudvar? család. (Surányi és kis-jeni.) Asurányi N ad-

ud var y családot Kvári Erdély kihalt családai közé sorozza. 5
)

A kis-jeni Nádudvary családból már a XV. században találjuk

Jánost, ki Szilágyi Erzsébet rokona volt , és 1459-ben Szebenben

felkonczoltatott.

Hunyad vármegyében is virágzott a Nádudvary család , 1680.

s
) Káliay Székely nemzet 100. és 209.

*) Kvári Erdély nev. csal. 271.
8
) Magyar írók, életrajz gyjt. Ií. köt. 213.

*) Szirmay C. Zcinplin. not. liist. 115.

*) Kvári Erdély nev. csal. 271.
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táján egy Csáky egy Nádudvarynak birtokrészt insoribált, melyet utó-

dai a Pánczéicsehi járásban több ágra oszolva bírnak.

1730—1740. Oláh-Láposon is birt Nádudvary.

Mindezeknél ismeretesebb a kis-jenöi Nádudvary család; Do-

boka vármegyében házasság által lett birtokos János, kinek nejétl

Dobokay Katától fia János már 1647—48-ban azon megyében alis-

pán, 1648—1665-ben pedig fbíró volt. *)

Családfájok következ

:

János
(Dobokay Kata)

II. János í. Icíva**

dobokai fbíró (Vávady Anna)
1647 -1665. rT~n "—vrrrr

(Torma Mária)
Andras'

,v
il

\

BÍV% .

t
i * í.

, (Keresztesy ü.rzse)

Péter. Kata
(Kemény Boldizsár)

Anna. Zsuzsi. Mária Judit Klára. András.
(Véer (Barcsay

-J-

György) István)

II. János ágán Katalinnak, Kemény Boldizsárnak leányát ; A g-

nest báró BáníFy Sándor vette nül
II. István Hunyad megyében sokat birt. Anna ésZsuxsa

leányaitól az Almádvak származnak ; Judit Barcsay Istvánné , M á-

r i a Veér Györgyné volt.

Ezen kivüi e családból származtak Pál, kinek neje Gálffy Zsu-

zsa, Erzsébet Barcsay (ráspárné, Krisztina Kemény Jánosné. 2
)

Annától szármázoak Dobokában az Inczédy és Kemény bárók

s iklódi járásbeli birtokuk. Máriának maradékai Nagy-Iklódon és Kis-

Jenben a Veér nemesek; Klára, jogán birnak Mara és Balog neme-

sek. Andrásnak, kiben a család íiágon kihalt , utódai K.-Jenben
és M.-Derzsen a Benedikti-ek. Az erdélyi kir. táblának 1804-ik évi

ítélete szerint Dobokában Nádudvary birtokjogok voltak P. és A.

Kékesnyárlón, Tótfaluban, M.-Derzsen, Lozsárdon, és Kis-Jenben. s
)

A följebb említett II. János Torma Máriával 1664—1671-ig

több apró jószágot szerzett Balog Mihálytói és ömbozy Judittól Ba-

log István nejétl, tigy Radák Lászlótól és máscktol Szóváton. 1698.

*) Hodor, Doboka várai. 426. 437,

*) Ugyanott és Török Aut közlése.

•j Hodoi Doboka várra. 184
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nov. 25-én Balog Mihály aranyi
,
piskinczi, kaláni , sz.-györgyi, s több

birtokrészét lekötötte Nádudvary Jánosnak és leányának Katalinnak. *)

Talán e családból vette származását Nádudvary Benjámin
abrudbányai pap , és P é t e r tanár a XVII. század végén , kik több

könyvet adtak ki. a
)

Nagovith család. (Hurni.) Jelenleg ismeretlen; közlök

humi Nagovith István 1628-ban a magyar kir. udvari kamaránál ti-

toknok volt. 8
)

Nagy család. (Nyéki) Pozsony varmegyében a Csalió-közben

fekv Nyék helységbi eredett. Ugyan is III. István király 1165-ben

kelt oklevelében *) (melyet némelyek hibásan sz, István királynak tu-

lajdonítottak) a következ négy családnak nevezetesen : a Nagy,
Vég h , Méhes és Kosa másképen Zeke családnak törzseit ne-

mesité meg. A törzseknek, kiket III. István király a Pozsony vári szol-

gálattól fölmentve, azon várnak fbbjei (proceres = jobbágyok) közé

emelt, következk : Ombuol, Colon, Euzen, Petu, Wokud, Juna, Kesnol,

Mata , Ceka
?
Murolar , Scar , Munka , Petu , Juna , Fonsul , Nichuu,

Aricholy . Ezen kiváltság-levelet 1 284-ben László király Márton,
Bála, Jakab, Marczel, Elek, Simon, Pál, Varov és Pe-

tu s nyéki emberek , Pozsony vári jobbágyok és atyafiai részére meg-

ersítette, az általok bírt javakkal együtt.

Megersítette e kiváltságos levelet 1298-ban III. András király

is , azon tévedéssel már , mintha azt sz. István király adta volna. E
megersítés Jakónak fia rt Péter , Mártonnak fia Márk , Vurlnak fia

Marczcil mindnyájan Nyékrl valók részére adatott. Ismét átirá s meg-

ersité azt 1349-ben I. Lajos király is.

1609-ik éviaug. 14-én II. Mátyás király is átirá, és megerosíté a

följebbi királyi kiváltságos leveleket; és ez idben már a négy külön

család neve alatt, a mint is akkor közölök a következk neveztettek

meg: vitézl és nemes Méhes Bálás, Pozsony vármegye hites ülnöke,

üa Istvánnal együtt, Kossá Gáspár és testvére Kossá György,
nemkülönben másik Kossá máskép Zeke György; ismét Nagy A 1-

bert és György és ismét Végh Bálás , Jakab , Gergely és Péter,

mindnyájan Csallóközben fekv nyéki osztályos atyafiak.

*) B. Bornemisza levéltárából közli Török Ant.

*) Benk Transylv. gener. II. 490. 491.
a
) Janual növi Anni stb.

•> Fejér Cod. díplom. tora. V. vol. 3. p. 253.
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Végre 1715-ben a pozsonyi káptalan is átírá eme régiséget, Mé-

hes Balásnak, Kosa máskép Zeke Gáspárnak, Vígh máskép Frölich *)

Ferencznek és Nagy Mátyás nak részökre.

1805-ben ez eredeti III. István királytól nyert nemes levelet

Csalló-közben Nyéken ns Nagy Ferencz mint közös nemzetségi leve-

les conservator rizte, *) melynél fogva e négy család bir legrégiebb

hiteles oklevelet hazánkban nemességérl.

Ifagy család. (Szent-mártooi f.) Mátyás királynak szent*

mártoni Nagy Simon egyik hadvezére volt, kit 1459-ben Rozgonyi

Sebestyénnel Fridrik császár ellen küldött. 3
)

\ag y caalád. (Nádaslaki + .) Pozsony megyei Nádaslak ról

vette elnevét. Törzse Nagy Máté az esztcrgami vár ban a káptalan

porkolábja volt , midn a várkapitány Orbáuczy Endre távollétében a

várat a török ellen 1526-ban vitézül megótalmazta, k
) ezért azon évi

oct. 10—13-án kelt levélben Mária királynétól dicsér elismeréssel tisz-

teltetett meg. s
) Ez , vagy fia volt azon nádaslaki Nagy Máté, kit

I. Ferdinánd király 1564-ben czimeres nemeslevélben a megirt el-

névvel megnemesített, mely nemeslevél Pozsony vármegyében 1570-

beu kihirdettetett. 6
) A család kihalt.

Wagy család. (Guthori f.) Pozsony vármegyei kihalt régi

család, melybl guthori Nagy László 1451-ben sóvári Sóos Gryörgy-

gyel Pozsonyvár várnagya, és azon vármegye alispánja volt , midn
ket Hunyady János a soproni és nezideri vám lefoglalására és szedé-

sére rendelte ki 7
)

Wagy család. (Varjasif.) Közlök varjas! Nagy Imre 1526-

ban királyi al-lovászmester és al-nádor volt. •)

Varjasi Nagy Anna, néhai varjasi Nagy András leányft, Kra-

koványi Márton felesége , zálogba adta néhai öreg apja Salgay László

kertje alatt és szomszédjában fekv Barakonyi földjét nebojszai Ba-

log Györgynek 1672. jan. 1-én. 9
)

') Holott másutt mindég Vég h-uek íratott.

) Fejér, Cod. Dipl. tom. V. vol. 3. p. 284.

•) Engel, Gesebichte des ung. Reichs III. 232 —Fessler, Die Geschichten

der üngarn. V. 41. 51. - Teleki, Hunyadiak kora III. 139. 141. atb.

*) IatváníTy 1685-ki kiad.

s
) Jászává A m. nemzet napjai a mohácsi vész után 92. lap

•) Pozsony vármegye levéltárában van az eredeti.

') Teleki, Hunyadiak kora X. köt. 316.

*) Eogel, Móniimén ta 187—209. többször elfordul.

*) Eredeti oklevél szerint.



Hagy család. (Jókai vagy likai.) Pozsony megyében Jóka

vagy Ilka helységre a jókai nemesek 1455-ben vij királyi adományt

vittek. Ezen nemes családok egyike Nagy nevezet volt.

A család utóbb kihalt; már 1697. márt. 9-én a Nagy családnak

ugy szintén Trombitás Andrásnak , és nejének Simonchich Katának

magva szakadtán Vág-Zerdahelyen bizonyos curiákat, és Pozsony me-

gyei Korompán birtokrészt Gallya András és Ujfalusy máskép Novo-

raeczky Mihály nádori adományban kaptak. ')

Wagy csalid. (Sellyei.) E családból a XVII. század végén élt

sellyei Nagy János, kinek Márk Klárától leánya Julianna ga-

lanihai Fekete József neje volt. 2
)

Sellyei Nagy Ignác z 1767-ben Veszprém megyei énekl.kano-

nok, és kir. táblai ülnök , 1774-ben már egyszersmind kaposfói sz. Be-

nedek prépostja, apostoli jegyz, és hittani tudor; a M. Terézia által

fölállított székes-fejérvári püspökségnek 1777-ben els püspöke, majd

OS. kir. val. bels titkoa tanácsos és a budai egyetem ÍkanczelIárja.

Meghalt 1789-ben.

Sellyei Nagy János 1760—67-ben Veszprém vármegye jegy-

zje volt.

Nagy család. (Kisfalndi.) Pozsony vármegyei nemes család,

birtokos jelenleg is Kisfaludon. Ismert törzse nemes kísfaludi Nagy
Domokos, ki a királyi kissébb kanczellariának hite3 jegyzje volt,

mely hivatalban szerzett érdemeinek tekintetbe vételével fiai Nagy
János, és Imre nejével Léghy Erzsébettel, elbbi nemességükben

Rudolf kiráiy által 1582. febr. 21-én Pozsony várában kelt czímeres

nemes levélben megersítettek. 3
)

A család czímere következ , a paizs kék udvarában alul víz, és

abban egy gém látszik csrében halat tartva , mellette a víz partján

két liliom virít, az egyik oldalról fehér, a másik oldalról sárga. A paizs

fölötti sisak koronáján a leírthoz hasonló gém áll , szintén az elbbi-

hez hasonló két liliom között Foszladék jobbról aranykék , balról

ezüstkék.

A családnak egyik ága ily leszármazást mutat

:

) A Lipthay család levéltárában az eredeti Fasc. k. XVIII. nro 699.

) Schönfeld, Adels Lexicon. 1. 204.

•) Az eredeti armalis Nagy Franciska és férje Marczell JJzsef kezeik közi*

Gtalló-közben Fel-Bakán, — Stumnier Gy» közlése szerifit.

3
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Nagy Domokos
kír. kisebb kanezel). jegyz.

r
János Imre 1582.

1582. (Léghy Erzsébet)

Krietóf*-
,

István

János
szül. 1744.

Mosony vt tbiró s ügyvéd
(ásványi Balassa Erzse)

József Antal Franciska .János Bora Alajos Márton
szül. 1779. jul. 21. sz. 1781. sz. 1783. sz. 1785. sz. 1787. az. 1791.

f 1846.

ügyvéd s tbiró

(Socös Julianna)
r——-^ »

Franciska
(Marczel! Józsefné)

Fel-Bakán.

A családnak ezen ága János által , ki 1 744-ben született, csal-

lóközi Fel-Bakára származott , legalább nevezett János már ott birto-

kos volt, és 1777. sept. 24-én Böösön házassági szerzdésre lépett ás-

ványi Balassa János ügyvéd leányával Erzsébettel. Több gyermeke

közül JózsefAntal (szül. 1779. jul. 21.) ügyvéd s táblabíró, meg-

halt 1846-ban, és a Fel-bakai templom alatti sírboltba temettetett.

A család másik ágából kisfaludi Nagy Ignácz Pozsony vár-

megyei középponti fszolgabíró szül. Szent-Mihályfán 1784. aug.

20-án; birtokos Kisfaludon. Fia László ügyvéd, és jelenleg 1861.

január 31. óta Pozsony vármegye fügyésze.

Wagy család. (Egyházfalvi.) Pozsony vármegyei eredet ne-

mes család , alapítója egyházfalvi Nagy István, ki nejével Thott

Katalinnal , ós Nagy János, István, Mihály, és Anna gyer-

mekeivel, ugy szintén Nagy György, Jakab és Pál nagybátyjai-

val együtt III. Ferdinánd király által 1648-ban elbbi nem nemes ál-

lapotjukból kiemelve megnemesítettek; czímeres nemes levelük 1649.

szent Pál fordulása eltti szombaton Pozsony vármegyének Szempcz

mvárosában tartott közgylésében kihirdettetett. *)

E család alapitói közül (?) nevezett István és Albert (akita-

lán Gryörgy, Jakab és Pál atyja volt) már a megnemesítés eltt

birtokosok voltak Pozsony megyében, ugyanis 1644. oct. 8-án nádori

parancs kelt Nagy István és Albert részökre Pozsony vármegyéhez in-

') Hitele* oklevél szerint
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tézve, hogy nevezetteket nagy-m agyari, gombai, és egyházfalvi birto-

kaik békés bírásában minden háborga+ók, különösen Marsóvszky Ádám
ellen oltalmazza. a

) Ezek valószínleg más család béliek voltak.

Hagy család. (Örményi.) A mull században éit közülök ür-

ményi Nagy János, ugyan ezzel egy idtájban Nagy András, ki-

nek Pintér Katától gyermekei András, Éva Ruthényi Mátyásné

17'JO. táián. *)

Magy család, (Máskép Udvarnoki.) Pozsony megyei birtokos

nemes család, mely jelenleg k í s-j ó k a i elnévvel Udvar no ky né-

ven ismeretes.

Törzse Na g y máskép Udvarnoky János , fiával Istvánnal

együtt I. Leopold király által Ebersdorí várában 1671. octob. 10-én

kelt czimeres neme:? levélben nemcsítetett meg , és czimeres levele

Pozsony vármegyének Samarján 1672-ik évben Sz.-háromság 17. va-

sárnapja után legközelebbi 2-ik ferián hirdettetett ki.

A családfa, 3
) leövetkez

:

Nagy máskép Udvarnoki
János 1671.

j
* —

,

István 1671.
(neje Julianna^

János Kristóf
1680. nov. 18-án

kereszteltetett Bécsben

István. János.

József István

Kis-Jókán r

178 sept. 22.

Pozsony v. tbiró

(Csiba Terézj

Imre János,

sóház t pénztárn.
Óvárott

(Jung Teréz)

t 1831. Pozsonyban)

Antal
N.-Fdé-
mesén

Antal.

Ferencz
Egyház-
falván

János
Kis-Jókán

János. Antal.

Antal.

Bora Kata
(Curry) szül. 1789. oet. 26.

Pozsonyban
*f-

1861.

(Olgyay János)

Lajos
udvari ágens

Bécsben f 1846.

(Herder Anna)

li

Albert
Volt testr,
most ezrede8
Bécsben.

Béla Kálmán Geiza Gyula Atilla. Hermina Arpadina Irén Etelka
Gombán, f 1849. (Tóth f + t
Csallóköz. Károly)
iBaosák
Ilka)

*) Kisfaludi Liptay csatád levéltára Fasc. D. IX. nro 263
2
) Bossányi féle Esterházy elleni pör.

•) Ferber József közlése szerint.
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A családfán á Jlök közül Üdvarnoky Lajos az erdélyi udvari

kanczellariánál országos és hites ügyvéd , 18 18-ban valóságos udvari

magyar ágenssé nevezgetett ') Meghalt 1845-ben kora 63. évében.

Nagy család. (Izbéki) Közlök izbéki Nagy Leopold Po-

zsony megyei volt esküdt szül. Nagy-Födémesen 1817. sept. 13-án.

Nagy család. (Bognádi ) Pozsony megyei Nagy és Kis-Jóka,

és Hegyi helységbe]] részbirtokokba 1565 ben adomány utján beiktat-

tatik bognádi Nagy Ferencz, Bodies János, és Dalmady Andrással

együtt; de az iktatásnál ellenmondás történik. *)

llíai^y család. (Fels-büki.) Soprony megyei eredet adomá-

nyos birtokos nemes család, ismeretes törzse Nagy Benedek, ki

16t6-ban nyert c-zimeres nemes levelet IL Mátyás királytól, mely ne-

mes ievéi 1617-ben Soprony vármegyében kihirdettetett. E Benedek

élt még 1631-ben is F.-Bükön , a család si fészkében, honnan elne

vét irja. Ugyan ez idben élt N. Ferencz is , talán lia Benedeknek

Ezen Ferencznek neje 1631-ben Krempehicz Magdolna.; ki elbb " Sit-

kev Boldizsár hitves társa volt.

Ugyancsak a szerz I. Benedeknek fia lehetett azon Mihály,
kinek ágát a következ nemzékrend mutatja

:

Nagy Mik&Jy
£Nádasdy Judit)
r
——

—

*
1

II. Benedek

Antal

Ili. Benedek Klára
cs. kir. kamarás (Igmándy Antal)

udv. kanczel. titkár

f 1835. dec. 16 kora 46.

Ez ág Veszprém vármegyébe Bán k-ra és onnét Somogyba is Kür-

tösre átszármazott A kihalt Benedeknek javait most az ígmándiak

birják. Egy másik ág I. Benedeknek István nev unokájától j le.

Ezen István 1697—1698-ban Sopron vármegye alispánja egyszer-

smind kir. személynöki itélmester, ezen felül pedig 1747-ben követ-

kez czimzetét olvassuk ; ,,cs. kir. tanácsos, arany sarkantyús vitéz,

Sopron vármegye alispánja, Vas vármegye jegyzje, és nádori itél

mester/ 4 1698-ban april 9-én közte és neje Tompa Rebeka közt egy

részrl, gróf Esterházy Dániel közt má3 részrl Kis-Martonban egyez-

ség köttetett, mely szerint Esterházy a kis-sitkei jószágot s egyéb bir-

*) Tudományos gyüjtem. 1818. III. 130.
2
) Lipthay levéltár Fasc. J. XVi uro 588.



tokrészeket mint okét verség és hagyományozás után illetket, nekiek

átboosátá, viszont Nagy István s neje Esterházyt pénzzel elégítek ki.

Nagy István 1744-ben tett végrendeleti codicillust , és ugylátszik

1747-ben meghalt. A tÓle származott ivadék néhány ízen következ-

leg jött le :

István
1697-1747.

(1. Tompa Rebeka
2. Martonfalvay Erzse)

_____

József Ferencz 1742. Zsigmond Erzse 2-tól Lajos

1722. végrend. 1733. alszbíró 1737. 1743- aranysarkantyús
(Niczky Bora) 1722-1737.
özvegy 1756.

i

—

Ágnes György Anna 1780.

(1. Fehérváry Pálné 1742. 1757—65. (1. Somogyi MikMa
2. .Nedeczky Andrásáé (Vegh N.) 2. Horváh József)

1761-tól)

Ez ágon — iigy látszik — Györgynek maradékai azok , kik Vas

vármegyében Sitkén és Fels-Fátyon birtokosak , közlök Sándor
Sitkén, István pedig emitt. Sándornak fia Sándor 1860-ban vette

nül hetyei Grotthard Rózát , szintén Vas és Somogy megyében nagy

birtokosnt.

A család közlése hiányában teljes családfát nem adhatva , csak

chronologiai rendben említhetk fel a család ismertebb tagjai

:

Viucze és Pál pálos szerzetesek í748-ban kapták ki a család-

tól örökségi részeik et.

Pál 1751* és 1765-ben törvénykönyvünk szerint, mint kir. sze-

inélynöki ítél mester a Stájerország felli határokra nézve országos

biztosul neveztetik ki. Ugyan t 1787—1778-ban cs. kir. tanácsos- és

septemvir-l találjuk,

Dániel 1767—1778-ban a dunántúli kerül, tábla jegyzje és

az utóbbi évben már ülnöke is.

Sándor 1788—1792-ben cs. kir. tanácsos és Sopron vármegye

alispánja.

Boldizsár 1788—1792-ben sz.-fejérvári énekl kanonok, st
még 1819-ben olvasó kanonok.

Imre 1 788-ban a sopronyi társas káptalan olvasó kanonokja,

csepreghi plébános, utóbb (1792. tájt) gyri kanonok, 1819-ben gyri

olv. kanonok, boldogfalvi apát.

József 1788-ban már sz. István rend vitéze, s titoknoka, a m.

kir. udvari kanczeítaria referend. tanácsosa , 1795 — 1801-ig kir, sze-

mélynök, 1706 tél egyszersmind Pest vármegye fispáni helyettese.
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Meghalt 1801. dec. 25-én. Leánya Julianna Örményi Miksa neje.

meghalt 1826. octob. 17. kora 38. évében, eltemettetett Röjtökön

Soprony vármegyében atyja mellé.

Ezután következett a híres Pá.], Soprony vármegyének többször

országgylési követe, kinek életét és jellemét az ország eléggé ismeri. 1

)

Született Fert-szent-Miklóson 1777. sept. 7-én. Meghalt 1857. mart.

20-án kora 80. évében. Els nejéti elvált, Gyermekei iegidsbike

Pál , ki testvéreivel birja az si £-büki jószágot, úgy az adományké-

pen nyert Talliánféie csepregi jószágot.

A híre3 Pálnak nagybátyja volt az emiitett József personalis,

testvérei voltak Péter és S á n d o r. Amannak fia Miklós, kinek

Somogyi csaiádbeli feleségétl fiai Pál, Miklós, Péter s két

leány, bírnak Fert-szent-Miklóson.

Nevezett Sándornak nejétl szül. Vogel leánytól leánya

Alexandra Soprony megyében Faradon.

István kir. tanácsos, és a fundat. jószágok királyi igazgatója,

meghalt 1834 jun. 3-án kora 75. évében.

A osalád ezimere négyfelé osztott paizs , melynek udvaraiban ki-

vont kardot tartó oroszlán s egyebek vannak. A paizs fölötti siáak ko-

ronájából magyar vitéz emelkedik ki, jobb kezével három nyilat tartva.

Mag;y csal&d. (Also-ssopori.) Soprony vármegyei régi ado-

mányos nemes osalád ; hajdan Szopori (de Szopor , de Zupur,) ne-

vet viselt. Szopor nev helység, honnét e nevét vette, kett van Sopron

megyében, t. i. Alsó-Szopor, Feis-Szopor, ez a XIII században az Osli

család birtoka volt, Alsó-Szoport pedig a sopronyi vár jobbágyai

lakták. 3
)

A Saopori névvel élt családról, melybl az alsó-szopori Nagy csa-

lád is származását vette , ugyancsak ezen családnál több okmány léte-

zik, melyek a következ adatokat szolgáltatják

:

13 13-ban a vasvári káptalan bizonyítja, hogy Szopori Tamás
Özvegyének n-bére kifizettetett.

Ugyan csak 1313-ban Miklós, A u d r á s, és J a k a b, Szopori

Jakab íiai $ úgy János, István éa Mihály, Szopori Farkas
fiai a szomszéd Hetyei családbeliekkel bizonyos versengések iránt ki-

egyezkedneic a gyri káptalan eltt.

1329-ben I. Károly király meghagyja a gyri káptalannak, hogy

*) Csengery, M. Szónokok s statusférfiak.

*) Uj magyar Múzeum 1855-ki évi I. köt. 399. lapon oklevél.
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Szopori L á s z 1 ó , János, és Mihály Szopori birtokaikba beiktas-

sanak, melynél fogva a beiktatás meg is történt.

1345-tl még több okmány maradt fen , melyek mind a Szopori

család birtokviszonyaikat tárgyazzák,

1 529-ben kelt azon oklevél, melyben „PetrusNagy deSzo-
p o r

u eléfordul. E P é t e r vette fel tehát legelször a Nagy nevet,

Szoport pedig mint praedioatumot használta Ezen Péternek Imre és

Bálás fiai voltak. Az elbbi 1589-ben Rudolf királytól nádori uj ado-

mányt vitt Aísó-Szoporra Fejérkovi akkori esztergami érsek és kir.

helytartótól
;
, miután ez okmány szerint elbbi adomány-levelük

elveszett.

Nevezett szopori Nagy Pétertl a családfa következleg jó* le

napjainkig •
í
)

Szopori Nasfy
Féter 152§.

lm re

1589. aj nám.

Gergely

Balá*.

Benedek

jíerenez

(szeraenyei Mód Sva)

Imre Boldizsár.

T. .íános

(három neje volt)

l-tl Pál II. János Zsuzsa 2-ióf György 3-tól Rebeka
ev t lelkész sz. 17.58. (Polner)

j

R.~Komár. f 1709. j_
+ 1845. Sárváron C~ ., n ./"" '

ügyész
Llszl°- Gy°r^y

(Srófer

Lídia*)

Kálmán Lídia

f 1.809. sz. 1822.

István András
(Beliczay mérnök lakott R.-
József Esterházán Romár.

f 1843. sz. 1780.

(radóczi 4- 1821.

Márton (1. N. N.
Eszter) (2. Neu-

mann
Teréz )

högyészi
lelkész)

Ili. János
sz. 1814.

R.-Szemerén
(Szeniozey

Judit)

Kálmán
f 1835 t

Imre
sz. 1823.

kszegi ker.

tab. jegvz
(Molnár Matild)

Teréz f 1849.

(eorsi Nagy Sánd.)

Imre. Kálmán.

r
—-—————!
Folyt. hov. lapon.

Jen5. János. Ferencz. István. Laura. Ilonka.

1

) Családi közlés szerit t.
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András, ki az cltibbi lapoiu

lakott R. -Komáromban
sz. 1780. f 1821.

CL. N. N.
(2. Jfewiiann Teréz)

1-tl József
sz. 1807. f 1854.

orvos tudor
R. Komáromban

2-tól Károly
sz. 1812.

'

tisztartó

Bács várni

.

(Vogel Anna)

Antal
sz. 1814.

ügyvéd
Komáromban
(Bemarjay

Er2se sz. 1825.

Karolina
sz. 1816.

Elek
sz. 1820. jan. 9.

ügyvéd
Pozsonyban
(Boldizsár

Mária)

Sarolta

sz. 1845.

Márta
sz. 1862.

Regina
sz. 1855.

Berta
sz. 1846.

Vilmos
sz. 1848.

Erzse
sz. 1849.

Antónia
sz. 1856.

Ákos
az. 1858.

Elek.

ez. 1849.

Miklós.

1850.

Anna.
1851.

Mária.
1853.

Ilka.

1855.

Gizella,

1858.

István.

1860.

í. Jánosnak károm rendbéli házasságából hét nagykort élt gyer-

mekei születtek. Els nejétl

P á í vallási szigoráról és egyenes tiszta jellemérl ismert evang.

lelkész volt R. -Komáromban. Meghalt ugyanott magtalanul 1845-ben,

Testvére

János szül. Tápió-Bieskén (Pest várm.) 1758. octob. 19-én. A

sárvári uradalomnak 13 évig ügyésze volt, Meghalt Sárvárott 1797-

ben. Nejétl Sróíer Lídiától gyermekei Kálmán, ki 1809-ben , és

L i d i a 1 822-ben meghaltak

I. Jánosnak második Bejétl gyermeke Gyr gy, kinek gyer-

mekei L á s z ) ó é3 G y ö rg y.

E. Jánosnak harmadik nejétl gyermekei Rebeka Beliczay Jó*

xsef högyészi evang. lelkész hitvese, és I s t v á n és A n d r á s.

István, hzg Esterházy Pál kerületi mérnöke meghalt 1843-

ban Eszterházán. 1809-ben a nemesi felkel seregben mint kapitány

szolgált , s a Gyr alóli visszavonulás alkalmával a visszavonuló ne-

mesi felkel sereg egy részét az általa jól ismert Hanságon szerencsé-

sen keresztül vezette, akkori idbi Davidovics és Mesko tábornokok-

tól dicsér okleveleket nyert, melyek a családi levéltárban vannak.

ásatta hzg Esterházy Pál költségén 1835-tl fogva több évig a Han-

ságon végig Gyr felé azon csatornát, melyen mai napig is a Fertnek

lefolyása van. Neje rádóezi Márton Eszter volt, kitl négy gyermeke

maradt : János, Kálmán, Imre és Teréz. Ezek kttzi János
jelenleg R -Szemerén birtokos , több gyermek atyja. Kálmán ifjan
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elhalt. Imre a Dunántúli kerületi tábla jegyzje. Szoporon bir, szin-

tén családos. Teréz meghalt 1849-ben , férjnél volt Fejérmegyei

származású eörsi Nagy Sándornál.

András (I. Jánosnak fia) Rév-Komáromban lakott , meghalt

1821-ben. Eís nejétl fia József ugyanott orvos doctor volt; meghalt

1854-ben magnélküli— Második nejétl gyermekei 1. Károly Bács

vármegyében Sztanisicson b. Rédl tísztartója; több gyermek atyja.

2. Antal berezeg Pálffy uradalmi ügyésze, lakik fL-Komáromban.

Nejétl Samarjay Erzsébettl Öt gyermeke van. 3. Karolina haja-

don. 4. Elek herozeg Pálffy uradalmi ügyésze lakik Pozsonyban. Ne-

jétl Boldizsár Máriától szintén több gyermeke van,

A család nemessége kihirdetve van Soprony, Pozsony és Komá-

rom vármegyében.

Vallásuk ágost. evang.

Czimerük a paiss kék udvarában zöld halmon álló , és csrében

aranygyrt tartó bíbiez madár ; a paizs fölötti sisak koronáján férfi

kar könyököl , kivont kardot tartva , a kard alatt csillag ragyog. A
paizs t két oldalról foszladék veszi körül.

Még a XVII. században elszakadt Soprony vármegyébl egy ág

Czirákra, mely ágból származik a jelenlegi cs. kir. táborszernagy alsó-

szopori báró Nagy László, 1859-ben Dalmatia belyettes kormány-

zója ;
1
) ennek két él testvére szintén katonai szolgálatban van ; egyik

unoka testvérük pedig Nagy Perencz Kisfaludon Soprony várme-

gyében lakik, kinek nvére özvegy Füsy Lászlóné szintén Kisfaludon

lakik j fennebbi báró Nagy László nak szintén él még egy nvére

:

Özvegy Guary Miklósné Sopronyban.

Hagy es«ftí4d. (Szent-Miklósi.) Mosón vármegyei nemes csa-

lád, közlök szent-miklósi Nagy í 3 1 v á n Mosony várraegye másod

alispánja volt, született Arakon (ugyan azon várm) 1801. jun. 12-én.

Mftgy család. (Fela-ri.) Vasvármegyei adományos birtokos

család. A Pinkává patak mellett fekv Fels- és Alsó-Or helységet már

1327-ben több osztályos vérségü család birta. Az utódok számszerint

hatvanöt család 1582. febr. 18-án Rudolf királytól uj kir. adományt

vitt az 3Í birtokra. Majd ismét 1610-ben II. Mátyás király is átirá és

megersité a fennebbi adományt, és a vasvári káptalan által az érdek*

lettek be is iktattattak. Ez utóbbi alkalommal az 1610-ki adományzot-

') Pesti napló 1859. máj. 23-diki szám.
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tak közt megneveztetnek Nagy Menyhért, Gergely. Nagy
Miklós, János, Egyed, Mátyás.

Sfogy család. (Mesterháza) Soprony megyei nemes család.

1752-ben élt közlök Pál. 1781-ben élt Nagy Sándor, ennek neje

ftlárffy Klára, kitl gyermekei 1. Anna Szelestey Istvánná, 2. Te-
réz elbb Bolla Zsigmondnak. ntóKh Palkóvics Zsigmondnak neje.

Nagy Erzsébet szintén a múlt szazad vége felé, elbb Niczky

Gáspár, utóbb MáríFy Ignácz felesége voífc.

ügy látszik e család ivadéka volt Nagy J á n o s is , kinek neje

alsó-mesteri Martnon idsb István leánya Márthon Erzsébet volt, és

ettl leánya Nagy Katalin, élt 1 700-ban.

8fe
Tagy család. (Vadosfai) Soprony megyei Vadosfa helységrl

írja elnevel és ott birtokos.

Egyik ágának nemzékrende néhány ízen következ

:

István
1660. tájban

(Dukay Kata.)

György. András

f
"

(Torok Ilona)

Éva
(Takács János).

Több adattal e családról nern birok.

Magy család. (Vasvári.) Vasvármegyei nemes család, elne-

vel Vasvárról írja,.

Nagy máskép Vasvári János és általa neje Horváth Mag-
dolna, íia György és anyáról testvére Mészáros Benedek Bécsben

1609. sept. 8-án kelt czímeres nemes levélben nemesítetett meg, mely

czímeres nemes levél Pozsony vármegyének 1610. april &. Szempcz

mvárosban tartott közgylésében kihirdettetett.

1729 ki oct, lén Pozsony megyében iámét kihirdettetett a csa-

lád nemessége.

Néhány ízen következ leszármazásuk ismeretes

:

János
r

"
!

1

György. Ferenez

János. István.

1729. 172a

Vasvári Nagy Sámuel tábiabiró szül. S.-Komáromban 1785.

sept, 29-én.

') Geneal. anth. Mas. IL
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Wagy csalAd. (Pápai.) Pápai Nagy Páter 1.635. január 29-én

Sopronyban keli ezímeres nemes levelet nyert 11. Ferdinánd királytól.

E ezímeres nemes levél kihirdettetett Soprony megyében Ujkéren

1701. ocfcob. 3-án.

liftgT család. (Táplánfai). Vasvármegyei Tápián falva hely-

ségérl írja elonevét. Közíílök táplánfalvat Nagy Mária 1735-ben

Tbulmon Mihály Özvegye volt.

Hagy család ,
(máskép Vörös) Nagy máskép Vörös Já-

nos neje Takács Ilona 169tj-ban Alsó-Mesteriben birtokolt.

Nagy család. (Pcremartoni.) Veszprém vármegyében fekszik

Peremarton helység, melylyel II Ferdinánd király 1 625. nov.

19. Sopronyban kir. adomány-levelével többeket megadományoz, a

megadómányozottak nevei következk : Török János , Molnár János,

Veszprémi Péter, Eösy Bálás, András éa Mihály, Kovács Tamás, Bene

András és János , Nagy György, Molnár Bálás , Tóth Benedek,

Kenessey László. Ez adományt 1697-ben febr* 14. Bécsben L Leopold

király is megersít.

A peremartoni Nagy családból Dániel a dunameilóki ref. su-

perínteudeiitia percepto'-a, és nagy- székeli lelkész volt Meghalt IB29,

dec. 24-én kora 54. evében.

A család egy másik tagjának Boros Juliannától leányai J « d i t

ifj. Báthori Gáborné, és Krisztina 1842-ben hajadon.

Nagy család. iKöves-káali.) Nagy János és unoka testvére

szintén Nagy János 1721 jun. 12-én Luxemburgban III. Károly ki-

rálytól Szála vármegyei Köves-Kál helységre Domokos Sánmel éa

több mással együtt kir. adományt nyervén , abba a vasvári káptalan

által beiktattatott.

üíagy család. (Somogyi.) Közlök Fere n c 2 ügyvéd, szüle-

tett Szála vármegyében Gyalakesziben 1812. aug. 2-án.

Nagy család. (Kerecséni.) Szála vármegyei Kerecsény hely-

ségrl vette elonevét. Bornemisza János pozsonyi fispán Berzeneze

várára nézve örökösévé tette kerecheni Zalaj Jánost, szintén pozsonyi

fispánt , ki 1537-ben a pozsonyi káptalan eltt végrendeletet tett bá-

bolnaki Károlyi Imre , ennek két fia György és J á n o s é3 atyafia

kerecséni Nagy János részére. Ezen Nagy Jánosnak iva-

dékát 1
) mutatja e nernzékrend

:

) Wagner Tabuiae g-eaei. tab. XiWIll.
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.János

1537.

Imre Mihály
1537. 1537. H

j
A —-1 1

, Anna 1563. *~

(farkasfalvi

Farkas Albert)

Kelemen

Bonaventura

Ambrus

PéíerT
1

János

Zsófia Kata Zsuzsa
(1. Madarász

Márk.
2. Szelestey

János)

(Meszlényi
Benedek)

(Zárka Mihály)
István

János..Ali M^i.

János
1760. tájt.

lágy család, (máskép Pográn yi.) Veszprém megyei ere-

det armalista család. Törzse Nagy máskép Pogrányi F e r e n o z és

testvére Jakab, kik 1665-ben kelt czímeres nemes levélben I. Leo-

pold király által nemesíttettek meg ; és nemes levelük 1 666-ban Vesz-

prém vármegyében Pápán hirdettetett ki.

Cztmerük a paizs kék udvarában ágaskodó oroszlán , els jobb

lábával kivont kardot tartva ; ugyan ilyen oroszlán emelkedik ki a

paizs fölötti sisak koronájából is. Fosziadék jobbról aranykék , balról

ezüstvörös.

1835-ben élt e családból Heves várm. Egerben Nagy Fetencz,
kinél az eredeti czímeres nemes levél tartatott. Fia szintén volfc.

Wag"y család. Nagy János és neje Bajcsy Kata, és gyer-

mekeik (aryörgy, András, János, Erzse és Kata Linczbeu

1684. april. 21 -én kelt czímeres nemes levélben I. Leopold király ál-

tal nemesítettek meg , és czímeres nemes levelük Gyr vármegyében

1684, jun. 2-áu kihirdettetett. 3
)

Magy család, (Rápoithi.) Szatmár vármegyei régi birtokos

nemes család , eredetét Szatmár megyei R á p o 1 1 helységrl veszi,

melyet Rápolti nevezettel már a XV. században birtokolt, és me-

lyet egy ízben a Dománhidyak elfoglalván , 1430-ban Zsigmond király

Rápoithi Andrásnak , László fiának vissza adott. 3
) Ugy látszik a kö-

vetkezett XVI. században nyerte a család a Nagy nevezetet, meg-

tartva snevét predikátumul. Legalább 1590-ben már rápoithi Nagy

*) Az eredeti armalis Gyr vármegye levéltárában van, hová egy czigány

asszonytól elvétetve került ; és 1800-ki sepr. 2-án a helytartóság által kirtalte-

tett. — A megye jegyzkönyvében a kihirdetés bejegyezésében Bajcsy neve

helyett Bsze áll.

2
) Szirmay Szatmár várm. II. Í23-



Mátyást találjuk, mint a ki Rápolt helységre királyi adományt vitt;

és 1595-ben Szatmár vármegye szolgabirája , 1602— 3-ban pedig alis-

pánja volt *)

Nem bírván családfával , még a következ adatok ismeretesek

elttem a rápolthi Nagyokról.

1671-ben Gábor Szatmár várm. szolgabíró volt. a
)

16S7-ben Pál Porcsalraán kir. adományt nyert.

Szatmár megyében még többen viseltek megyei hivatalt, úgy-

mint ; P á 1 1687-ben szbiro, 171 í-ben is sz.biró 5
— György 1706—

1712-ben szolgabíró , J á n o s 1712-ben sfcbiró ; Ferencz 1778-ban

al-, 1784—90-, 96-ban fszolgabíró; György 1799-ben fjegyz;

Zsigmond 1799-ben adórovó volt. 3
)

Sándor és György 1750-ben kir. és nádori adományt nyer-

tek Oomahidán , Oköritón , Porcsalmán, birtok-részekre is , és egész

Etve Tyúkod helységre, valamint többel együtt aSámelyi pusztára is.
4
)

A család e század elején birtokosul iratik Mánd, Homok, Mikola,

Oköritó, Rápolth , Tyúkod, Óvári helységben, s névszerint László
birt Gyürén, Z s i g m o n d Lázáriban és Paládon , G á b o r P.-Daró-

ozon, Mihály Fülpösön, Szegedy Mária Nagy Mihály né
Csomaközön, F e r e n c z nek özvegye Csengerben, és Császlón. *)

Bihar vármegyében N.-Várad mellett Fugyi-Vásárhelyen és Sza-

kadáton birt Lajos, utódai Dezs, Etelka, Gabriella. 6
)

Talán e család elei közül voltak : G á s p á r is, ki 1530-ban Ecsed

vára kapitánya volt. *) Egy másik Gáspár 1590-ben Zsarolyánban

és a Sámelyi pusztán többekkel kir. adományt nyert. 8
)

Nagy István 1592-ben Borzován kapott részt királyi ado-

mányban. 9
)

Wagy család. (Tamonyai) Szatmár vármegyében tamonyai

Nagy Demeter 1560-ban Vitka helység felét kapja királyi ado-

*) Szirmay Szatmár várm. I. 128. 131.

*) Ugyanott i. 133.

•) Ugyanott 1. 133-137.

*) Ugyanott 11. 45. 122. 124. 128,
5
) Ugyanott II. 95-287.

°) Fényes E. Magyarország részletes leírása I. 201.
7
) Szirmay, Szatmár várni. II. 68. 218.

8
) Ugyanott 244. *

•) Ugyanott.
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alanyban. I Jgyanott 1590-ben J á n o s, 165S-bau Nagy Tóbiás négy

telket kap. *)

ftag$ család (Karánscbesi.) Kozlök Nagy Mátyás 1Ö61.

S tímár vármegyében Sályiban kap kir. adományt. a
)

Hagy család. Czimei leveles nemes család az Ermellékcn, cl-

rmagva Erköros, Deugclee , Endréd és Körtvélyes helységekbe. A

család reform, vallású.

Családfájuk *) ez;

Nagy János
(Török Kata)

Aacirás

vKeezi Anna>

Sáador
(Szomóvli
Klára)

Dániel

Zsuzsa
(Báthori

Elek)

Imre
(üray

Krisztina

Károly
v Qstfry

Eszter)

Sándor
(Mezey N\)

»

AS—

»

N N.

Sámuel
(Báthory
Ágnes)

László
(Balo£ N.)

N.N.

Mária
(Horváthné)

Sándor
(Erós
* >OÜ)

György

Sándor

Pöii
(Jenéi
István)

;

József

Dániel etL.

István László
(Gúthy (1. Darvay Klára
Eszter) 2 Katra N.

í 3. Veres Mária)

Flóra Ilona

(1. Gúthy Fer. (Gutky
2. Petróczy Fer.) László)

Amália
(Nagy
György)

Bora
(Péchy
Sándor)

1-tl Hí ára

(Kalocsay
Györgyi

2-tól Bora
(Sánta
Imre)

Nagy család. (Pelsczi +.) Pelsczi Nagy J á n o s és társa

olnodi Zudar Jakab ellen 1421-ben a Károlyi nemzetség pöröl Apáthi

helység felgyújtása miatt. 4
)

Ugy látszik, — késbb e család más nevet váltott , vagy kihalt.

*) Szirmay, Szatmár várin. II. 97.

*) Ugyanott II. 124. %

*t « ?csey Mik. közi

*) Szirmay Sratmár vánn. II. 100.
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Wagy család. (B

böszörményi Nagy Ferencz alsz< It.
J

j

Nagy Ccsalád. (Almási.) Ugocsa vár 'i is többféle

Nagy család található , az almási eloev Nagy családból J á

159l-ben Ugucsa vármegye szolgabirája volt..

FertÖ-Almáson (Ugocsa várra) e század elején is birftc

Imre, Ferencz, György, Mihály, Pál, Zsigmond éf

István, szintén István Dabólczon.

1806-ban Nagy János azon megyében mezei biztos.

Magy család. (Péterfalvi ) Ugocsa megyei Mrtoi

család 1514— 1520-ban Albert alispán

1750-ben több családdal együtt Péterfalvára nádori aj adományt

nyer. Ugyanott e század elején bír N. A b r afi á ni , Gábor, János,

Pál, Imre, András és László. Valami ut Tivadárfalván id. és

ifj. I s t v á n , S á m u e 1 , G y Ö r g y , ée íd. és ifj. Z sig m o n d. *)

1652. Nagy Ferencz terebesi várnagy volt , *) — tán szintén

e család ivadéka ?

E család törzse péterfalvi Nagy Albert, kit még mint nemte-

lent a fispán 1510-ben az alispáni székbe erszakosan fölemelvén, el-

lene a megye panaszt emelt, melynek folytán utóbb, Ulászló király ál-

tal nevezett Nagy Albert niegnemesítetett , és még 1524-be;i ia alis-

pánkodott.

Magy család. Chamafaivi +._) Ugocsa vármegyében 1428-ban

élt csamaíalvi Nagy Gergely b
)

Hagy család (Fancsikaij Ugyancsak Ugocsa vármegyében

fancsikai Nagy János 1619-ben alispán volt. y

lÜagy család. (Gacsályi.) Közlök Ugocsa vármegyében

1716-ban gacsályi Nagy György nemes ember. 10
)

Magy család. (GdényházLj Ugocsa vármegyei régi adorná-

nyos birtokú nemes család. 1468-ban gödényházi Nagy Jakabodtin

*) Szirmay, Szatraár várm. 1. 134

*) Szirmay, C. Ugocsa. 59-

•) Ugyanott 175.

*) Ugyanott 36. 144.

5
) Ugyanott 124-126.

•) Ugyanott 156*.

7
J Ugyanott p. 51. 52.

8
) Ugyanott 51.

•> Ugyanott 53.

w
) Ugyanott 32.
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fia Pál testvéreivel és tübb osztályos vér-rokonával Mátyás királytól

Gödényházára uj megersít kir. adományt nyert

1604-ben e birtokban az illet családok és ezek közt Nagy Ist-

ván testvéreivel együtt ismét megersítettek Rudolf király által. ')

Magy család. (Luka-balmosi ) Ugocsa vármegyében e század

elején luka-halraosi Nagy Sándor birtokos Hetényben. 2
)

Magy család. (Hatvani f.) Ugocsa vármegyében M i c h 4 e 1

.Magnus de Hatvan 1478-ban alispán volt. 3
)

Ezen kivül még az Ugcc^a megyei alispánok névsorában einév

nélkül találjuk Lászlót 1442-ben, Pált 1462-ben, Benedek
1487-ben *), kiket mely családhoz számítsunk? nem tudjuk.

1452-ben Nagy Fábián ellen hatalmaskodás miatt vizsgálat

rendeltetett Hunyadi János kormányzó által. 5
)

Magy család. (Tolcsvai.) Zemplin vármegyei eredet nemes,

Tolcsván szabad curia birtokosa. A család Borsod megyében is bir-

tokos ; kózlök Gredeon í 839-ben Borsod vármegye fsz. -bírája volt.

Zemplin vármegyében e század elején birtokosul iratik Nagy
nev család a Zombor , Medgyászó, Kelbása, Lasztooz, és Lácza hely-

ségben. 6
)

Hfa^jr család. (Tokaji.) Szintén Zemplin vármegyei nemes

család

(lágy család. (Keresztúri.) Zemplin vármegyébeu keresztúri

Nagy István 1627-ben szolgabiró volt. 7
)

Hagy család. (Csécsi.) Zemplin vármegyei nemes család. 8
)

Magy család. (Csáklai.) Zemplin vármegye czimerleveles ne-

mes családai sorában áll. 9
)

Magy család* (Tarkányi +.) 1418-ban éltek tarkányi Nagy

Márton fiai Miklós, Péter, János és György. E család

kihalt. 10
)

*) Szirmay, C. Ugocsa 150

») Ugyanott 136.

*) Ugyanott* 51.

*) Ugyanott 13. 51.

5
) Ugyanott 76.

•) Szirmay C. Zemplin. not. top. 155 - 331.
1
) Ugyanott 161.
8
) Ugyanoit not. top. 115.

') Ugyanott.
,0
) Ugyanott 63,
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Hagy család. (Körösi.) 1515-ben körösi Nagy Perenczet
Szapolyai János szepesi kanonokká nevezte. J

)

Hagy család. (Szepesi +.) Történeti iratainkban több helyen

eíéfordul a Nagy név csak melléknév-képen is
, a nélkül, hogy az igy

nevezett e nevet családi vezetéknévül ismerte volna ; úgy látszik ama
szepesi Nagy Gergelynek is, *) ki Báthori Gábor aíatt csapatvezér

volt, a Nagy nevezet inkább csak termetérl származott, különben Sze-

pesi-nek iratík.

Egyébiránt Özepe3 vármegyében Nagy András nevezet 1501-

ben alispán volt. 8
)

Wagy család (Szkárosi.) Gömör vármegyében találjuk 1676-

ban szkárosi Nagy Ferenozet,kita megye a kormányhoz és más
helyekre követi küldött. *)

Nagy család. (Vályi.) Gömör vármegyében f -vályi eredet.

Ott bzületett az ismeretes vályi Nagy Ferenoz, iró és sárospataki

tanár 1765. s-ept. 30-án. Meghalt 1820. jan, 15 én. 6
) Atyja szatmári

lelkész volt.

Wo&y család. fMiskolczi.) Nemes miskolczi Nagy János
1 650-ben Gyöngyösön (Heves vármO lakott. 6

)

Hagy család (Kérchi
| ) A XVI. században 1530. táján élt

kérchí Nagy Ferencz, kinek neje a híres kihalt Butkay családból

Butkay Katalin volt 'j

E család — úgy látszik — kihalt. Kércz nev helyek vannak

Borsod, Abauj, es Szabolcs megyékben

Jlíasy család (Dadái.) Közlök Nagy Borbála 1650. táján

Péchy Ferenci hitvese volt

Nagy család. (Szödényi.) Szabolcs megyei nemes család, köz-

birtokos Nád- udvaron. 8
)

Magy család. (Tornyay.) Biharvármegyei n.-váradi család

Nagy -Tornyay János 1791 ben lett Nagy-Váradon biró , és a követ-

') Szirmay
f

Com. Zemplin not. top. 177.
?
) Bngel, Monumenta 336 371

*) Wagner, Aiialecta Scepus. 111 242

*) Bartiiolomaeides, C. Gömör. p. 254.

*) L. életet Magyar írok ; életrajz gyújt II. 215.

*) Ertdeti okirat.

7
J Wagner, Coilectanea gejieal. hist. 111. .15.

") Féuyea E. Geogr. sw>tár IN. 126.
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kc^o 1792-ik évben II. LeopoJd király által nemességro emeltetett, üe

mag nélkül halt el. *)

Czímere négy részre osztott paizs , az 1 . és 4. osztály zöld udva-

rában fehér ökörfej , és annak szarvai közt arany csiílag látszik. A 2.

és 3. osztály vörös udvarában fehér oszlop áll, és annak tetején arany

méhkaptár van, mely körül kílencz méh repdes A paizs fölötti sisnk

koronáján két kiterjesztett fekete sasszárny között vörös mez kar kö-

nyököl, kivont kard hegyén levágott törökfej vérzik. Foszladék jobb-

ról ezüstzöld, balról aranyvörös. 3
)

Wagy <*sa*.ád. (Tasnádi.) Elnevét tekintve, Közép-Szolnok

vármegyei eredet , elszármazva Gömör vármegyébe is , hol tasnádi

Nagy Károly azon megyének al- és fjegyzje huszonöt éven át,

l843»b%o országgylési követe, 1848— 9-ben a magyar kormány tagja,

és f hivatalnoka. Meghalt 1860-ban Hazsinán Zemplén megyében.

JÜajjry család. Biharmegyei n.-váradi család ,
melybl Nagy

László (szül. 1743-ban) a nevezett város magyar utczájában városi

kapitányságot viselt 16 évig, és 1794-ben városi tanácsnokká lett,

mely állomáson tizenkét évet töltött. Nejétl Nagy Juliannától gyer-

mekei : J á n o s
,

gr. Batthyány Jánosnál irnok , utóbb 1807-ben Pes-

ten kír. táblai jegyz, 2. István, o. Julianna 3
)

lágy családi. (Leleszi f.) Kihalt család. Ismeretes közlök

Nagy Ambrus, ki 1476-ban temesi fispán és Temesvár kapitánya

volt, midn Nagy Albert kapitány-társával a törökön Szendrnél dia-

dalt nyertek *)

Magy család (máskép Zalay.) Nagy máskép Zalay Ger-
gelyt 1611-ben II. Mátyás király czímeres levélben nemesíté meg,

adván neki következ czimert : a paizs ezüst udvarában hármas zöld

halmon természetes szin oroszlán ágaskodik, els két lábával egy tur-

bános levágott török fejet tartva. A paizs fölött koronás sisak áll.
5
)

Nagy család. Nagy Márton és János í 61 9-ben nyertek

czímeres nemes levelet.

Czímerük a paizs zöld udvarában koronából kiemelked termé-

szetes szin, ketts farkú oroszlán, els jobb lábával kivont kardot tart,

') Vay L. Kémet luvség, 878.

*) Adami Scüta gcntil. torao VIII.

8
) Vay László, Német hivség 885.

») Bonfm, 15SM kiadás, 581. !•

v
) Adaini, Scuta geatil. tomo Vili.
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és a kardra kigyó tekerdzik. A paizs fölötti sisak koronáján férfi kar

könyököl , üstökénél fogva egy levágott, törökfejet tartva. J
) Foszla-

dék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Nagy család. (Magochi.) MagoohiNagy Pált 1646-ban III.

Ferdinánd király czímeres levélben nemesítette meg következ ozímer-

rel : a paizs kék udvarában zöld téren daru áll, egyik fölemelt lábával

három szál arany kalászt tartva, és csrével a középst tépve. Ugyanez

alak látható a paizsfölötti sisak koronáján is. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös, *)

Ntogy család. Nagy István, Tóth Mártonnal együtt 1669

ben I. Leopold király által nemesi tte tett meg czímeres nemes levélben.

— Czímere a paizs kék udvarában ágaskodó természetes szín, ketts

farkú koronás oroszlán, els jobb lábával kivont kardot tartva, mely-

nek hegyén levágott törökíej vérzik. A paizs fölötti sisak koronájából

vörös ruhás , kék Öves magyar vitéz emelkedik ki , fejét rókaprémes

vörös tetj kalpag fedi, kinyújtott jobb kezével kivont kardot, és an-

nak hegyén vérz tarfejet tart. Eoszladék jobbról aranykék , balról

ezüstvörs. s
)

Ugy látszik —• ez ugyanazon czímeres nemes levél, melyet Ba-

kay György, Tóth Márton, és Nagy Miklós és Márton kapott 1.

Leopold királytól, és a mely .Zemptin vármegye levéltárában van. 4
)

Wagy család. Nagy Lukács 1623-ki sepfc. 1-én II. Ferdi-

nánd király által emeltetett nemességre.

Talán a följebbi Nagy Lukács ugyan az , ki 1612-ben kétezer

hajdúval a császár részérl az egri törökökre csapott. 5
)

Hagy család. Nagy Mihály és általa neje Kinches Anna,

és testvérei Nagy Lrincz és György 1629-ben II. Ferdinánd ki-

rálytól nyertek czímeres nemes levelet. ')

Nagy család. Nagy István 1694. april. 18 án kelt czímeres

nemes levélben I. Leopold király által nemesítetett tn^g; az eredeti

czímeres nemes levél Nagy Mihály , magnóikul kihalt szendr-ládi la-

J
) Adarai Scuta gerrtil. tomo Vili.

*) Ugyanott.
a
) Ugyanott.

*) 1802-ben 21620. íz. alatt kirlelé a helytartó tanács.

5
) Tudomány- tár. 1835. IV. köt. 229. Kei»ény r Cap. Albons. II. 17.

fl

) Zsmplin várm. levéltárában van az eredeti áftnalifl.

4*
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kos iratai közt találtatván , Esztergám megye levéltárába jutott rizés

végett, és a m. kir. helytartóság utján i 820-ban hii leltetett. l
)

Mag'y család. CFügedi ]'.) Ugy látszik — a Heves vármegyei

Fügédrl vette elnevét. Történetileg ismeretes a családból fügéd í

Nagy András, ki mint a Wesselényi-féle összeesküvés részese Bónis

Ferenczczei együtt Pozsonyban 1671. april. 30-án pallos által végez-

tetett ki.
2
)

Magy család. (Halászi.) A Dunántúl találjuk a XVII. század-

ban halászi Nagy Istvánt, kinek Palonyai Máriától származott

utódait mutatja a következ táblázat 3
)

Nagy István
(Faloayay Mária)

./V£,~

Fevöucz. István fírzse

(Botka István)

János István- Ferenez Mária Kata Erzse Éva

József
7'

'Íándor '
{
-
hÁ8ÚÓ (I- Boros András (Kis (Laky
Pál) 2. Senye Mózses) Péter) András>

Ma^y családi. Veszprém vármegyei eredet ezímerieveles

nemes család, Nagy Gergely és neje Suj Margit s fiai István és

András 1659. oct 9. Pozsony várában í. Leopold királytól armalist

kaptak , mely Veszprém vármegyében Pápán Í660. jan. 31-én kihir-

dettetett

E családból N József és Lrincz 1800. június 30-án Vesz

prém vármegyétl nemesi bizonyítványt kaptak.

Ütog-y család. Lásd Makay cs.

Ha£y család. (Abai.) Székes Fejér vármegyei nemes család,

melybl 1785-ben Ladányban laké Nagy János megmutatván az

adományozott abai Nagy Jánostól és Györgytl származását,

Fejérmegye által kétségtelen nemesül megismertetett.

Családfáját *) igy producálta:

János, és Cryorgy
adomány nyerk

Imre -

Gvorgy_

János Benedek
Ladányban 1785

*) 14621 sz. alatt.

2
) Engel, ^eschickte de* ungr Roieks. V. 67.

•') Gencal. autkent. tom. II.

r
) Fejér várra, jegyzkönyvébl



Tán e csalidból származott István is, ki í 752-ben Kalózon la-

kott a nemesi ftsszeirás szerint; 1780-ban pedig egy Nagy István Fe-

jér vérmegyében alszolg&biró volt.

Sfagy család. (Csaíomjai *•}%) Hont vármegye kihalt régi ne-

mes családa, mely a Hunt-Pázmán nemzetségbl eredt. (Lásd Ili. ki>t

93. lapon Csaíomjai ©s,) 1598-ban élt a családból csaíomjai Nagy Mik-
lós, (Nicol. Nagy do Ghslomia) , ki ellen a följebb! évben Terbeléd

helységbeli malom-jövedelem elfoglalás miatt többen tiltakoznak stb. *)

Nejétl Luka Borbálától leánya Zsófia Dienes Ambrus neje volt. 2
)

Benne e család kihalt, legalább késbb nyomát nem leljük.

Hagy csalási. (Piíínyi f,) Nógrád megyei kihalt srégi csa-

lád, mely azon megyei Pilíny (v. PUény) helységrl irta nevét, s utóbb

elnevel Már 1449-ben Pilényi Péter bírta a hasonnev helységet, á
)

u ki Nógrád vármegyének alispánja volt. *)

1518-ban Pilényi Bálint volt Nógrád megyei alispán. 6
)

!5i)Sban nevezett Piíínyi Bálint és vele Zerdahelyí lstván
?

Bérénji András, és Muraközy Mátyás I. Ferdinánd királytól Karancs*

keszi, Mifaály-Gerege, Tarnóoz helységekben és a nagy-aranyi pusztán

reszjószágokat kaptak kir« adományban.

1487-fcen Pellényi Pál mint iévai Chech János ügyvéde fordul

elé, *) valószínleg szintén t család ivadéka.

í597-ben Püínyi Benedek, ki már N a g y-nak J3 nevezte-

tett , a vármegye által a számadások vizsgálatára megbízott választ-

mány tagjává választatott. Ugyan akkor táblabíróvá választatott, 7
)

Nevezett Pilinyben lakozó piíínyi Nagy Benedeket 1538-ban Bellény

Zsigmond iézteté. 8
) Ugyan ekkor meg egy má?ák Beneddl is élt a

esaládból, és e két Benedek 1507— 1598-ban egymás ellen beosiale-

nitési pert folytatott.

1629-ben piíínyi Nagy Margit Táby Máté özvegye a'p'r, 29-én

Szécsényben kelt záloglevelében Pilínyben íekv btrtokrészét elzálogtf-

*) Protocol. G. Neograd. auuz ifiöö,

*> Sx.-banedekí Convent 1746. fasc 29. nro 2
1
) Mocsáry Nógrád -v. eamertetéae I, 275

») Be! M. Notítia nova Huag. IV. p. 45.

*) Mocsáry iá. h. IV 232
6
) Gr. Telek;, Hunyadiak kora XIL 365. 368.

T
) Protoeol. C Ne^grad, anin 1597. p. 15-

*) Ugyanott 23. 48.
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<má tíssi)a9sy Andrásnak Fitínyi Demeter tanú eltt. Benne — úgy lát-

szik —- a család kihalt.

Czímere, mint afljebbi zálogos levélre nyomott pecsét mutatja,

egy szív, annak átellenében egy nyíllal kifeszített iv, a sziv fölött csillag.

Hagy család. (Gyulai és leszenyei +.) Kihalt régi nemes csa-

lád, elbb Gyulai elnévvel éltek, s valószinleg innen szakadtak

Hont megyei Leszenye helységbe, honnan utóbbi elÓnevüket írták. A
XVI. század végén élt g y u 1 a i N a g y F e r e n ez , ki nejével Thúry

Katával lett Hont megyében F.- 03 A.-Túron birtokos j tle a családfa

következleg terjedt le

:

Gyulai Nagy
í. Ferencz

(Thúry Kata)
r- "-*-*

1

II. Ferencz de Lessenye
1588. lévai kapitány
(Balogh Fruzsina)

István.

1600.

I. János
1598. 163&

(Víszocsányi Ilona)

Mihály
1665.

1-tl Franciska
(Sárváry József)

II. János 1642. Dóra.
nótát kap

(1. Kerekes Kata
2. Korossy Zsuzsa 1665.)

2-tól ImrcT*
r

Klára
(Ugronovics (Nedeczky

Anna) Gábor)
I

III. Ferencz
itel mester

nádori titkár.

1*1671.

Erzae
(1. Kellio Fer.

2. Gáfor István)

II. Imre
Hont v. szb'ró.

17Ö.

Erzse
(Raufhausen

János)

Bora 1751. Julianna
(Gyürky (Lábody
István) Pál)

II. Ferencz 1588—1594-ben Léva vár kapitánya volt. *) En-

nek fia I. János 1597-ben Nógrád megyében birt Kövesden, *)

1638-ban Hont megyében N.-Túron Ormándy Miklóstól 350 írtban

hat telket zálog czímen szerez. Nejétl Viszocsányi Ilonától több gyer-

meke maradt. Ezek közül Ferencz és Mihály 1665-ben Majthé-

nyi Gábornak (ex incestu eredt) bélyegén beiktattatnak a kesseleökei

vár és mvárosbeli részjószágba, továbbá Nyitra megyében Novak, Pod-

hragy, N.- és Kis-Lehota , Szebdrás helységekbe , Bars megyében a

Cserenyei kastélyba , és helységbe, N.-Bisztric3én, Fel falu és Kis-Ug-

rócz, Trenesin megyében N.-Chocholna, Metasicz (?)> Petyovka, Szlopna

J
) Istvánffy 1685. kiad. p. 379. „Franciscus Nagy eLezeni a.*

4

2
) Protocol. C. Neograd auni 1598.

») Wagner Mss. LXX. p, 206.
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helységekbe , ós Nyitra megyei égés?, megyeri pasztába ; ellent mond"

án a Majthcnyiak. 'j

Nevezett Ferencz 1664. ítél mester, és Wesselényi nádornak

titkára volt. A Wesselényi [áh Összeesküvésben részes lévén, 1670-tdI

tovább két évnél börtönben ült, de 1673. april. í9-én kegyelmet

nyert, %
) Házasságából csak leányai murádván, ága fíágra kihalt. Azon*

ban testvére

János, ki egy genealógiai jegyzet szerint nótát kapott, íia J.

Imre által még fentarui a családot. Ezen I. Imrének több leányán

kivül volt iia ÍL írare 1755-ben Hont vármegye szolgabiraja. kinek

csak leányai maradván, benne hali ki a feszenyeí Nagy család,

Wagy í*$alAti. (Féli.) Bars vármegyei eredet, adományos ne*

mes család. si ieszke ugyanott Alsó - F é 1 helység. 1626*ban élt a

családból Pély Nagy Mihály, kinek nejétl Kálnay Anna Dorottyá-

tól gyermekei i s tv á jü és Kata Lipthay ímrené. 1660-ban Nagy
máskép Pély János ellen Bars vármegyében királyi meghagyó pa-

rancsai lépnek föl a Liplhayak. 3
) E János 1667-ben a lévai várban

lakott, ólt 1672-ben is. Nejével Gyottyán Máriával, (ki Gyojfctyán Bene-

deknek Vá3árdy Katalintól született leánya voít) következ családfát

alkotott:

János
IG60.

__
(Gyottyán Mária)

Máriah András
katona 1688-07.
(ÜÚlÓ ZsílZSá)

\

11. András
(Tornai lyay
Krisztina)

vGéfizy István)

István
(Lipthay- SSsótla)

Iloua-f. Mihály f

.

László
1761.

ni i
J^ nij

XII. András
1 1830.

Soós Judit)

Judit
(Pázmand
id. Dénes

Judit. Kata
(Plathy Andr.)

t

í

Janka
(Földváry

Antal)

István
177?.

(Koífi Borbély Sára)

K'. N. János
(Irsay) (Bernátba (Yay Erzse)

— —

,

Ludovika
IV. András Antónia (b. Majthénys
(SzÜassy í Bárezay László)
Mária) Gábor)

József Aiberta N.
ntlen. (Kürtliy Jóx&zí) (Bayné)

Juli*.

3
) Szentbenedeki Convent Capsa Jfc fasu. £• Kro 16.

a
) Szaiay L. Magyarország történet* V. K4-

*) Sz. benedeki Conv,
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I. András 1682-ben katonáskodott. ') 1697-ben Lipthay Lász-

lóval a Kálnay-ak magvaszakadtán Bars vármegyében And pusztát,

Pest megyében pedig (ex earentia legitimi possessoris) a Péteri pusz-

tát nyerték adományba és azokba több ellenmondás mellett be is ik*

tattattak, *) 1700-ban Fels- máskép Tóth-Fél egész helységre I.Leo-

pold királytól adományt nyert. 3
) 1726-ban beiktatást nyert Kis-Sal-

lóban és Fels-Váradon. s
) Nejétl szúdi Dúló Zsuzsannától II. And-

rás, László és István gyermekei maradtak.

II. András,, ki Nógrád megyében is (többi közt Csecsén) bir-

tokos volt, nejétl Tornalíyay Krisztinától ncmzé: Ifi. Andrást,
Juditot és Katalint Platby Andrásnét.

László és István 1757-ben Bars vármegyében éltek.

Ili. András, ki 1779-ben vette feleségül sóvári Sóos Juditot,

(í 813-ban mhalt) több megye táblabírája
, és a barsi lielv. egyház Ite-

rület fcuratora volt Meghalt Bajkán 1830. sept, I8-án kora 79. évé-

ben. Ennek három leánya és egy fia maradt IV. András, kinek

gyermeke a most él Jó z sef, nvéreivel együtt. A másik ágon Ist-

vánnak roííi Borbély Sárától fia volt János, ennek Vay Erzsébettl

leánya b. Majthényi Lászlóné.

A családfán nem találjuk Pált, ki 1700-ban Komárom megyé-

ben Naszályon birt. *) Ugyan ez id tájban egy Pély Nagynak neje

Moesáry Erzsébet volt.

1717-ben Pély Nagy István, kinek neje Lipthay Zsófia, et

tol gyermekei Ilona és M i h á l y valának.

Simon, ki, 1650. táján Léván Apponyi Györgytl házat vesz

598 írtért. — 1821-ben Pély Nagy Gábor a Hajdú ker. kapitánya.

Talán szintén e családhoz számitandók : István, kinek leáuya

Rozália 1772-ben Lehoczky Mihály özvegye. És egy Istvánnak

1772-ben feleségéül Nováky Katalint találom.

Czímere nyilat tartó oroszlán. — Vallásuk reform.

Wag'y család. Nógrád megyei törzsök czímerleveles nemes

osalád. Törzse Nagy Péter, ki nejével Harai Annával együtt l. Leo*

pold királytól 1665. január 24-én kelt armalis által nemesítetett meg,

mely armalis levél Nógrád megyében Füleken 1666-ban kihirdettetett

Katona, Hisi crit. XXXIV. p. 749.

*) Sz. benedeki Conv. Prolii, ü. p. 17.

8
) Liber regius folio arai 1700. foíio 528.

*) Sz. benedeki Convent, Protoo EE. p. 243.
&
) Fécyea, Komárom várm.
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A család a múlt században Heves vármegyébe Gyöngyösre és

Erdkövesdre származott

Ismert családfája következ:

Péter 1665.

(Harai Anna)

András
.... A— —

MihÁly

And rás

István

Gyöngyö-
söu.

Albert.

1763

Gergely

Imre

János

János István
- ni .a —

István

Jakab.

Jakab
lak. Homok.
Terenvén.

János Mühály István

1764. 1764. 1764.

lak. Erdo-KÖvesden

lak. Gyöngyös.
1763. Nógrádtól
nsi bizonyítót.

Péternek a szerznek András nev íxától unokáia Albert
176o-ban kapott Nógrád megyétl nemesi bizonyítványt Ennek fia

Jakab Homok Tereitvén lakott.

Gergely ágán János, Mihály és í s t v á n erd-kövesdi

lakosok, 1764-ben igazolták nemességükéi, ugyanazon megye eltt,

1 839 ben Erd- KövesÜen éltek István, Antal, Pál.

Istvánnak fia István el&bb S&écsényben utóbb Gyöngyösön

lakott és 1763. június 23*án Tarnóczon tartott közgyülésbl vettek

ki nemesi bizonyítványt Nógrád megyétl.

Ugy látszik— e családból s talán a Gyöngyösön lakott István-
tól eredt József, ki mint Gyöngyösön lakó 1803-ban kapott Nógrád-

tól nemesi elismervényt. Talán ft Józseí az, ki Hont megyébe Inam

helységbe telepedett , kinek gyermekei I. B e r t a 1 a n lak. Szécsén-

kén, neje Kapy Konstanzia. 2 A n D a , o Antal.

Ez utóbbiaknak czimeruk a paizs kék udvarában zöld téren búza-

kéve, zöld koszorúval körítve; a paizs fölötti sisak koronáján galamb,

csrében zöld gallyat tartva

Mafjry család. Nógrád, megyei ozimerlevcles nemes család. A
nemesség szerz Nagy Márton volt, ki mint Fülekvári rkatona

négy vármegye ajánlatára III. Ferdinánd királytól 1649 febr. 5-én

kelt czímeres levél által emeltetett nemességre; ez ezen armalis Nóg-

rád megyének A.»Sztregován 1649 június 21-en tartott közgylésé-

ben kihirdettetett

A nemesség szerz N. Mártonnak unokái Sándor és Fe-
rencz testvérek Szécsényben laktak, és az 1726-ki nemesi vizsgálat-

kor kétségtelen nemeseknek megismertettek ; 1 734-ben nevezett Sán-
dor szécséfiyi lakos t3mét a nemesek sorába íratott
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A családfa ez

Márton
1Ö49.

N.

Sándor
1726-34.

Szécaénybcn

Ferencz
1755.

Ferencz
1726.

Szécséuy ben

1 1720. octob. 28.

kora 83.

Talán e családból származtak: György 1791-ben Sajo-Szege-

den B. Eötvösnél, utóbb Szllsön (1793--1810.) Muslay Antalnál

gazdatiszt, végre n.-bárkányi lakos. 1818-ban. Testvére Antal elbb

Pilínyben lakott , utóbb steinbaehi postamester Hont megyében. F e-

rencz 1815-ben Vizsláson ispán volt,

(faf£y család. (Pöstényi v. ócsai.) Nógrád megyei czimerleve-

<es család. Törzse Nagy l. M i Íj á t y katonai pályán Korpona várában

szolgált, és 1678—1683. táján Tököiy idejében a császár híve lévén,

ezért Labancz melléknevet kapott , úgy hogy e név családján is

rajta száradt,. daczára , hogy fia II. Mi h ál y , a Rákóczy forradalom-

ban mínt hadnagy Rákóczy t szolgálta, mégis inkább Labancz né-

ven voit ismeretes , és úgy is íratott s neveztetett , és daczára annak,

hogy 1724-ben a család a Labancz név ellen a vármegye eltt til-

takozott, miután e név nemes levelükben sem fordul elé , mégis ismer-

tet melléknévül e név a család némely ágánál ináig fenmaradt.

A nevezett családtörzs Nagy Mihály, és általa már akkor -élt-

fiai Mihály és László, továbbá Lestvérei András, István,

nemkülönben unoka-testvére János és ennek gyermekei M i há 1 y

és Anna 1G87. november 10-én Pozsonyban keit czímerc3 nemes le-

vélben 1. Leopold király által megnemesítettek , és czimeres nemes le-

velük a család akkori lakhelyén Hont megyében Korponán 16S8. jan.

10-én kihirdettetett.

I, M i h á l y , a szerz , elvévén Sóos Ambrus kékki vár alka-

pitányának leányát Borbálát, kinek anyja Dienes Györgynek leá-

nya. Díencs Zsuzsanna volt, ezzel Nógrád megyei Pöstény helységben

nyert birtokrészt , és egyelre a családnak e helység lett fészkévé,

úgy, hogy méltán e helységrl veheté ismertet melléknevét.

A családfa következ

:



Nagy.

I. Mihály
nség szerz

1686.

(Soos Bora)

I. tábla.
Nagy N.

Nagy N.

András.
1686.

István.

1686.

Anna Erzse.

Nagy N.

János
1686. közszerz

i A.... i

Mihály.
1686.

Anna.

II. Mihály I. László I. János
1686. 1717. 1687. f 1756.

Pöstényben f 1739. eltt
Sz.-Ková- (Bagby
csiban Bora)

Er?s« tálán.

I. Ferencz Erzse Bora Anna Kata
Siécsényben (Czecze (Lada- (Gyii- (Izold

f 1748. István) nyi Jan.) keresi István)

, táblán.

FolyL 11.

táblán.

III. Mihály
sz. 1717. f 1770. tájt.

lak. Pöstény
[Baghy Bora)

Anna
(Komis Gábor)

Ambrus
sz. 1761. - 1816.

lak. Széesény.
i

iA~—- —
>

József
Endrefalván
jegyz f 1849.
i i

József stb.

Pál

sz. 1764. jan. 16.

1793. Pestre költöz.
i

*
>

Pál
lak. Pesten.

1 1846. tájban.

ÍL tábla.
I. László, ki a& L táblán.

1687. f 1739.

Sz.-Kovácsiban
(Fitos Erzse.

II. László Bora. Albert Ferencz. Mihály János Kata
Varsányban Sz.- Kovácsi- i 1751. Ungba költöz (Pongrácz)
(Géc?.v_Erzse2_ han 1771- Sz.-Ková- 1771.
r
___ .v _

j csiban
Verona rFerencz

Vansányban
táblabíró

t 1849.
(Luzkay N.

1 1842.

hajad. Ferencz
1773.

I

János
Sz.-Kováosibaa.

János
Széesényben

(VarayJVIária)

Sándor
szül, 1841

Antal
1836.

-Kovácsiban

Ferencz
lak. Széesényb.

1841.

Ferencz, és 2 leány.

-••A****.

Ferencz.

f 1845.

Anselm.

f 1840.

Franciska.

i
Antal. Teréz

(Vinczénö)
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III. Tábla.

I. János, ki ai. f. lábián.

Í 1756-eloit.

Jak. Pstény.
(Bagíiy Bora)

„„.^

István

1755 Püsíéuyh.
1 780-ban Csanádba

költözött.

Erzse
Rédén

(Bakay Ádám;

Jánosi

Fösténybea

f 1851. jan.

(Kozáry Verona
1 1850. jul. 16.)

Anna
(Czikóné)

Jozefa
Gödölln
1860.

István
Pöstéii}''ben

f 1852. korúi
(Lábán Róza

1 1853.)

Miklós
szül. 1813 febfl* ííf.

(BulyiAMária)

Sándor.

Miklós
szül. 1743. jun. 23
lak. Pöstényben

( Gott Anna
ti«.)

József
sz. 1794. jan. 19.

volt scly. biztos

Bujákon.

Anna
(Molnáráé)

András
Pöstényben

szolgabíró 1861- tói

(Gonda Klári f 1846.)

Jáno&. András Magdolna
( Kríspek

Mihály f 1851 )

Teréz.

íj. Ferencss

Széosényben
mspee&or

(Bosnyák Kata)

r
Károly

Gyöngyösön
jegyz 1819

János 1834
;

Gyöngyösön biró

ÍV tábla.

í. ¥erenc-z,ki a% I. iáhlém.

Széesényben

f 1748. jan. 7

(Szerénay Anna)

András
Szécsényfoen

(Luky Anna)

István

1773. 18*2.

táblabíró

Szécsényben.

Anna-Mária
sz. 1?£9. sept 3.

(lieesko Ádám)

Pál
kosdi

plébános.

Katalin
(Rakevszky
Farkas)

Sándor
3z. 1709. máj. 19.

lak. P.-Szántón
r Í834.

János
íak. Bcsegen

Imre
lak. Sz.-Jakabon
f 1853. körfii.

ii A. m ii

|

Aooilonia
(Voxitli Horváth

István)

Áz tílsc'» ágon (I. táblán) íí. M i h á 1 y fiatal korában török fog-

ságot is szenvedett, 1706—1709 a megyei nemesi fölkelésnél Rákó-

czy részére hadnagy volt. Ennek fia Ili. Mihály 1717-ben született,

élt 1764 ben is. Egyik h'a Ambrus szée3ényi lakos voít, kinek ága
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él, másik fia Pál (szül. 1764. jan. 16.) 1792-ben Nógrád megyétl ne-

mesi bizonyítványt vett ki, és Pestre költözött, íia Pál Pesten 1846.

táján halt meg magnóikul.

A másik ág (II. táblán) i. László 1714-ben megyei táblabíró

lett, s testvérével Ferenczczel együtt 1 722-ben nemességét a megyei

vizsgáló szék eltt kimutatva, Pest megyében ócsai birtokos voltát is

igazolta. Meghalt 1739. febr. 20-án. Felesége Fitos Erzsébet volt,

kitl született gyermekei közül Albert Szécsény-Kováesiban la-

kott, 1771 -ben nemesi bizonyítványt vett ki, 1778-ban a sz.-ko-

váesi puszta-szlk végett tiltakozik a megye eltt. Testvére János
szintén i771-ben vett ki nemesi bizonyítványig és Ung várme*

gyébe költözött. Mihály Széc3ény-Kov4csiban lakott , kinek unokái

közül Ferencz, mint széeséuyi lakos 1641-ben hirdetteté ki nemes-

ségét. II. László Varsányba telepedett , nejétl Géczy Erzsébettl

fia F e r e n c z táblabíró volt, meghalt 1 849-ben. Gyermekei a család-

fán állanak

A harmadik ág leginkább mint közbirtokos Pöstényben lakott.

János 1756-ban már nem élt. Nejétl íiaghy Borbálától egyik fia

István 1780-ban Nógrád megyétl nemesi bizonyítványt kérvén ki,

Csanád megyébe tette lakását;; másik fia Miklós (szül, 1743. jun,

23-án) e század elején halt meg, Ennek legidsb fia honn gazdálko-

dott, meghalt 1851-ben. Nejétl Kozáry Veronától több gyermeke

maradt

István elbb gazdatiszt, utóbb honn Pöstényben birtokrészén

gazdálkodott, meghalt 1852. táján, Gyermekei egyike Miklós ,
egy

fiú atyja, másik fia András fv. Andor) 1848. eltt megyei tiszt al-

ügyész, 1861-tl alszolgabiró; özvegy.

József (szül. 1794. jan. 19.) 1848, eltt volt megyei úti-, majd

selyemtenyészté^i biztos. Lak. Bujákon ntlen.

A negyedik ágon (IV. tábla) L Ferencz Szécsényben lakott,

meghalt 1748. jan. 7-én. Felesége Szerémy Anna volt. Négy fia ma-

radt: II. Ferencz Szécsényben gróf Forgáoh Zsigmond inspektora,

nejétl Bosnyák Katalintól, ki által P,-Szántón lett birtokos, fiai Ká-
roly mint gyöngyösi lakos 1 780-ban Nógrádtól nemesi bizonyítványt

vett, Gyöngyösön a város jegyzje veit , és Heves vármegye t. es

küdtje: fia János ugyanott biró volt 1 834-ben. Károlynak testvére

Sándor P.-Szántón lakott, meghalt magnéikül 1834-ben.

I. Ferencznek másik fia András szintén Szécsényben lakott,

nejétl Luki Annától leánya Anna-Maria, fia pedig János, Eesegen
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gazdatiszt, ennek fia Imre Sz.-Jakabon birtokos ; ennek egyetlen leá-

nyát Apollóniát Voxith Horvát István vette eül.

I. Ferencznek harmadik fia István 1773-ban lett rendszerinti

megyei esküdt, utóbb táblabíró, meghalt 1822. táján, G-éczy Julianná-

tól fia József Zólyom vármegyébe költözött és 1796-ban Nógrád
megyétl nemesi bizonyítványt vett ki.

L Ferencznek negyedik fia Pál váczmegyei kosdi plébános volt.

A nemesség szerz Mihály testvéreinek Andrásnak és Istvánnak

utódai ismeretlenek. Valamint ezek unoka-testvérének János nak,

kinek 1687-ben már Mihály és Anna gyermekei voltak, ivadéka máig

lehozva nincs. Tán e János az, ki mint özvegy ember 1737-ben nül
vette Géczy Borbálát, kitl leánya Erzse Percze Andrásné volt.

Még néhány családtag ismeretes , kinek a családfán helyét kije-

lölni nem tudjuk
; ilyen István , ki 1759-ben Nógrád megyei alszol-

gabiró volt; ha osak nem egy személy a Csanádba költözött Istvánnal

Továbbá az 1755-ki nemesi lajstrom szerint Varsányban lakó János-

nak fia I s t v á n említetik
j tán ez volt a följebbi szolgabíró.

1789-ben él Labancz N. Márton, kinek nejétl Bálás Katalin-

tól egyik leánya Teréz Trnovszkyné , másik leánya Rozália Maj-
zikné volt; kiknek utódai Berkiben bírtak, ügy látszik, szintén ezen

ágból való, mert Varsányból szakadt, N. Labancz névvel B.-Gyarma-
ton él J ó z s e f is.

A család czimere a paizs kek udvarában zöld téren fehér ménen
iil magyar vitéz, nyereg-takarója, nadrágja, dolmánya vörös, csizmája

sárga, fejét vörös tetej prémes kalpag födi, jobb kezével kivont kard-

ját feje fölött vágásra tartja. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos

kar könyököl
,
pisztolyt tartva. Foszladék jobbról aranykék , balról

ezüstvörös.

Mag;y család. (Vilykei v. vérségi.) Nógrád megyei czimerle-

veles nemes család. Törzse Nagy Márton, kit miután gróf Forgách

Ádám mint Gács várához tartozó alattvalóját 1678. aug 9-én raanu-

missionalis levelében jobbágyságától fölmentett. 1679-ki august. 5-én

kelt ezímerer levélben I. Leopold király megnemesített , és ezen orma-

ik levél 1680-ban június 18-án Nógrád megyében Füleken kihir-

dettetett.

A nemesség szerz N. Márton. Nógrád megyei V i 1 y k é n lak-

ván, innen családja megkülönböztetésül vilykei Nagy-nak neveztetett,

st a család némely tagjánál a Nagy neveset végképen is elmaradt.



Utóbb pedig a család egyik tagja Ferencz Pest megyei Versegca

lakván, innen neveztetett.

A család leszármazása következ:

Márton
1679.

I. János Mihály 1684. István.

Vilykén 1709.

Í171Í. eltt.

I. Antal 1732. 34. II. János
Szécsénvben lak. 1732. 1773.
• tT

?~.
i

* Pöstényben lak.

\rjir (Sövénvházy Ilona)

Apollónia. Jndit. I. Ferenc?

Joasef II. Ferencz
(Rakcvszky Veraegen.

Krafe) (Nemes Mária 1842.)

Anna Antónia 1842.

(Géczy István) (Kangyár Károly)

Mártonnak Mihály fia mint losonczi lakos 1684-bén a nemesi

fölkelk köze vett részt ; í. János 1711. eltt halt meg. Ennek fiai I.

I. Antal és II. János Vilykérl Szécsénybe költöztek, és az 1732.

és 1 734-ki nemesi vizsgálatkor nemességüket bemutatták. I. Antalnak

fia II. Antal az 1755 -ki nemesi lajstromban mint kétségtelen nemes

íratott be; II. János nejével Sövényházi Ilonával Pöstényben bir-

tokrészt nyert , s azonfelül 1773-ban ugyanott zálogbirtokot is szer*

zett. Egyik fia József, másik Ferenoz, ki Pest megyében Ver-

segen lakván, innen vérségi Nagynak neveztetett, meghalt 1842 eltt,

amidn özvegye Nemes Mária és leánya Antónia Kangyár Xá-

rolynó pöstényi és szécsény-kovácsi részbirtokát eladta.

IMagyeaalád. (Sámboki.) Közülök sámboki Nagy I s t v á n

1690-ben élt Nógrád megyében , s úgy látszik primatiaiis tiszt volt

Czímere pecsété szerint a paizs kék udvarában koronán könyökl kar,

kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koronáján lovas vitéz nyár*

gal. A paizst foszladék veszi körül.

Hagy család. (Tarjáni f0 Már 1362-ben találunk tarjáni
Nagy családra. *) A XVI. század végén élt tarjáni Nagy Fér
h i á n , ki Zénássy Menyhérttl Nógrád megyében záiogczímen szer-

iuíótt Bodony, Csalár, K.-Ze).l, Dolyán, Pilis, Rétság , Széosénke,

f
) Fejér, Cod. dipl. tora. IX. tora. III. p« 303.
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Becske és Homhány helységekben részbirtokokat, melyek utóbb Sam-
bokréty Tamás kezeibe jutottak, ez utóbbitól 15D7-ben Czudar Margit

Zelesssényi Lrincz neje , néhai Zénássy Menyhértnek és Istvánnak

húga , továbbá Zénássy Menyhért leányai Zsófia és Zsuzsanna pör-

lötték. v
)

Wagy család. {Búcsúi és gyarmati:) A XVI. században Hont
és Nógrád megyében birtokolt, kihalt család, mely — ugy látszik — &

gyri Nagy család seivel egy törzs. Ismert tagja Nagy Gáspár,
kinek Kozma máskép Horváth Judittól Ga Nagy Sebestyén 1548-ban

Búcsúról irja magát, és lefizetvén 150 frtot Dubraviczky Albertnek,

attól újlaki Rácz Miklóssal a zólyomi házat kezébe kapja. 2
) 1550-ben

neje volt Hányi Zsófia, Hányi Mátyásnak ÍJubraviczky Borbálától

leánya ;
3
) kinek másik leánya Hányi Anna, Rácz Mikiósné volt. Utóbb

azonban Nagy Sebestyénnek, ki 1557-ben gyarmati praedikatum-

mal élt, neje KürtÓsy Kata volt Ettl született leánya Borbála
elbb iíj. Siraky Jánosnak, utóbb Bory Mihálynak felesége.

E néhány íznyi nemzékrend ez

:

Gáapár
(Kozma Judit)

Sebestyén
1548. 1557.

(1. Hányi Zöófía.

2. Kürtéssy Bora)

Borbáb
(1. Siraky János
2. Bory Mihály

j

Wagy család, (Máskép Benioz.) Nógrád megyei Kürtös hely-

ségbeli nemes család. 1734-ben Nagy máskép Benicz Ferencz,
János, István, Pál és László a nemesi vizsgálatkor kétségte-

len nemeseknek megismertettek. *)

Az 1755-ki nemesi lajstromban fölvétettek Sándor, László
és U á s p á r.

1776. jun. 10-én Benicz máskép Nagy István mestersége gya-

korlata miatt utazásra szándékozván , Nógrád megyétl nemesi bizo-

uyitványt kapott.

1788-ban Kis-Kürtösön lakó Nagy László és S á n d o r mint

a
) Protoeol. C. Neogr. amii 1597.

•) Sz. benedeki Oonvent fasc. 48. nro 15.
s
) Horvát Istv. Verbezi lak emlékezete II. 298.

*) Megyei jegyz könyvek
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kétséges tienKsek adatnak fel ; ugyan csak Kis -Kürtösön lakozó Nagy

János, Gryörgy, Mihály és István pedig. nemesi bizonyít-

ványt kérnek Nógrád megyétl.

E családból Zsófia mártonyi Nagy Pál neje volt.

Ma^ycsalad. (Ebeczki.) Nógrád megyei Ebeczk helység-

ben lakó nemes család. Közlök 1706-ban Nagy Bálint a, nemesi

fölkelésben vett részt testvére által. Testvére Gergely hasonlóan a

nemesi fölkelésekben vett részt , és 1744-ben nemességét Nógrád me-

gye eltt igazolván, Lónya-Bányán octob. 20-án tartott közgylésbl

fiával János, György, Mihállyal együtt, úgy említett testvé-

réijele Bálintnak fiával Istvánnal együtt nemesi bizonyítványt

kaptak.

Az 1755-ki nemesi összeírásban azonban Ebeczken lakó Nagy

János mint a megyében jövevény
,
jegyeztetett be, és igy ez alkal-

masint különböze személy volt a följebb említett Gergely fiától J á-

n os tói, kinek 1744-ben nemessége elismertetett.

1776-ban Ebeczken lakozó Nagy I s t v á n , S á n d o r , és Já-

nos nemességüket igazolni nem tudván, elmarasztaló ítéletet kaptak,

és 1792-ben a helytartó tanács által is a család, nemességére nézve b-
vebb bizonyítékok eléadására utaltatott. Ezek valószínleg a jöve-
vény nek czimzett János ivadékai voltak.

Niagy család. (Runyai.) Gömör megyei Runya helységrl

vett elnévvel adományos nemes család, mely a XVII. században Nóg-

rád megyében is birtokos volt; nevezetesen az 1663-ki uemesi Össze-

írásban találjuk Mártont, Jakabot ós Jánost, ez utóbbit mint

szegényebbet az armalisták közé írva.

Nevezett Márton 1669-ben Karanos-Sághon volt birtokos, és

részt vett az 1684-ki nemesi fölkelésben, a midu két lovast állított ki.

Utóbb a családnak Nógrád megyében nyoma nincs.

Wagy család. (Máskép Mártonyi) Nógrád megyei cziroer-

leveles nemes család. Nagy máskép Mártonyi István Bécsben

1668. august. 8-án kelt armalisban I. Leopold király által neniesitetett

meg, és a czímercs nemeslevél Nógrád megyének 1669. april. 5-én

Füleken tartott közgylésen kihirdettetett.

A nemesség szerz Istvánnak fia volt Mihály, ki az 1726 ki

és 1734-ki nemességi vizsgálatkor Nógrád megye el#tt fölmutatván a

följebbi arraalist, kétségtelen nemesnek ismertetett.

A család nagyobbára Füleken és környékén lakozik , és ezímeres

5



levelét a családnak egyik Füleken lakó tagja rzi. — 1787-ben már«

tonyi Nagy M í h á l y ügyvéd volt.

A család egyik ágazatának leszármazása kvetkez :

Jalvau
1068.

Mih&V
172^34

Anriráí? Ferencz István
Füleken 1765. Fteken 1755,

" 1755.
Pál

Galsán lafc

(Benicz N. Zsófia

II. Pál András Bora. Mária. Erzsc.

ere. 1800. máj. :). B.-Gyarmaton
tUrbanuvszK y N" ) Beviz N.

p-1 A.—

/

i—
f

^
,

Erzse. Juh. N* stb.

András és testvérei Ferencz és István Füleken lakozók

az 1755-ki nemesi lajstromban találhatók.

II. Fái volt gazdatiszt, (lak. Szécsény) 1845 ben testvérével

együtt Nógrád megye eltt nemességét kihirdetteté.

Nagy család. (F.-gyrí.) Borsod vármegyébl ered, hol a D.-

Gyrhez tartozó F.-Gyrön régibb adományos jogon nemesi curíát

birtokolt. A XVI, század végén egyik ága Nógrád megyébe szakadt,

hol János mint katona Fülek ostromában és megvételében vett

részt, és testvéreivel E g y e d és Ferenezezel 1594. aug. 30-án

liegenspurgban költ czímeres levélben neinességí megersítést nyer-

vén Rudolf királytól, nemes levelük i505-ben Exaudi vasárnap utáni

második íerián Nógrád megyében kihirdettetett.

Nevezett Jánosnak unokája II. János 1682-ben hirdetteté ki

ajra nemességét", st t, 1677-ben ipa battaszéki Szabó Lukács saját

nemes levelébe is beiktattatá. II. Jánosnak fia III. János 1705— 10-ben

kuruez ezredes , szécsényi si lakhelyébl a forradalom után , miután

1716-ban nemesi bizonyítványt nyert , fiával Györgyei Heves me-

gyébe, majd a jász kerületbe költözött. Györgynek a József okle-

veles ügyvéd, majd városi jegyz, tintái korábau 1776-ban Nógrád me

gyei tiszt, esküdt, ennek egyik fia Ferencz , több várm. tbiró, ismét

Nógrád megyébe tért, és e megyénél »
:>3 évig viselt hivatalt; meghalt

1843-ban. Fiai közül 1848-ban kett volt honvéd

A családla következ

:



Nugy. ttf

1. János
J5U4.

Mátyás és

t
István,

r

Marton
1652. 1663.

1

stb.

II. János
tl697.

(battaszéki

Szabó Kata)

IVtihaly

1(82.

,

Zsófia

(Szabó Mih.)

III. János
sz, 1678. f 175Ö.

(Serfz Kovách
Ilona)

Erzsébet.

Erzsébet

sz 1730 f 1821.

György
sz. 1706. f 1770.

(He!!eRóza>

Anna.
1756.

sz

András
1732. f 1809.

I

János
sz. 1741. f 1809.

(Boros Anna)

Klára
( Kaszap
D*m.)

Anna
(Szabó
Fer.)

Kata
(Baghy
Istv.)

Róza.

József

sz. 1755. 1 1809.

(Andrásy Erzse

sz. 1750. f 1818.)

István

S7.J770

Antal. István.

Györfcy
sz. 1773

Af 1844.

József. János.

Gáspár
sz. 1782

J áuos.

t 1819.

Ferencz. József.

AlajoB-Anz.

sz. 1813.

na. alügyész

+

Tamás
fz. 1815-

Ferencz
sz. 1788. f 1843.

(Gebhard Anna)

Zs£mon7~
sz. 1818.

megyei hivat

Gábor,
sz. 1?90.

József
sz. 1792.

Imre
sz. 1821.

(Tiesénszky
Amália)

Iván
sz. 1824.

(Csató Mária)

Aladár
sz. 1856.

A család ozímere vízirányosan kétfelé osztott paizs, a fels vörös

udvarban zöld mezn, fehér ménen sisakos vitéz ül, jobb kezével zász-

lót tartva, fölötte jobbról csillag ragyog ; az alsó kék udvarban vizbl

kiemelked szarvas szökik , nyaka nyillái átlve. A paizs fölötti sisak

koronáján nyii látszik, oldalából kétfelé két sasszárny terjed szét.

Poszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Nagy család. (Réthei.) Pozsony vármegyei adományos ne-

mes család. 1543-ban réthei Nagy Ferencz és rudnyáki Bosnyák

Mária beiktattatnak Réthén két nemesi curiába , melyeket az eltt

Apay Ambrus birt , de Beeli Udalriknak eladott , a beiktatottakat pe-

dig Wárdai Pál érsekhezi verség nyomán illetett Ellentmondtak Nagy

Bálás, Orsolya és Anna.
5*



68 Nagy

1552-ben Beely Simon egyrészrl, Nagy Bálás és Beely Or-

solya más részrl Réthe, Gomba , Magyar, és Bústelek iránti jogaikra

nézve egyességre lépnek.

1556-ban Réthei Nagy Bálás és neje Orsolya a pozsonyi kápta-

lan által gombai Bély Simont idézteti bizonyos köztük fenforgó nehéz-

ségek elintézése miatt. 1
)

A legújabb idbl a réthei Nagy családból ismeretes Márton,
kinek leánya Eleonóra Garas Andrásné Gömör vármegyében lakik

,

birtokolt Nógrádban Pöstényben a legutóbbi idkig. Anoa kövecsesi

Dancs Sámueln.

Réthei Nagy
Márton

Eleonóra Anna
(Garas András) (Dancs Sámuel)

i
——

^

»

Sámuel.

Hagy család, (fnarcsi.) Inaros nev helység v t puszta Pest

megyében fekszik . honnan e család elnevét irta. Már 1493-ban inar-

esi Nagy Mihály Krakkóban tanult. 3
)

1666-ban inarcsi Nagy Borbála, uza-panniti Dósa Ádám hit-

vese volt , midn férjével Nógrád megyei Tosoncza. Buda-Lehota, és

Szinó-Bánya helységbe!! részjavaikat . Kántor Szabó Istvánnak zálo-

gítá el. 1677-ben mint özvegy asszony egyezkedett a Kántor családdal.

Magy család. (Kis-kéri.) Hont megyei Kis-Kérben laktak a

múlt században , és innen más családoktóli megkülönböztetés végett

kis-kéri Nagyoknak nevezhetk. 1680. táján élt Nagy Is t ván,

kinek Feszeky Erzsébettl fiai J á n o s , Albert, József.

Ugyancsak 1680. táján élt Nagy János, kinek Nesith Horváth

Katalintól gyermekei Mihály és Jakab, Kis-Kérben, ez utóbbiak*

nak maradékaik Nagy M i h á 1 y és A n d r á s 1 770. táján.

Hagy család* (Dálnoky.) Erdélyi székely eredet család, si

fészke Dalnok, honnan N a g y-D á 1 n o k y nevük származott, utóbb

Dálnoky-Nagy st csupán Dálnoky nevén is neveztettek , és

neveztetnek máig. Egyik ág a XVIII. század elején Magyarországba

költözött— úgy látszik— dálnoky Nagy Márton személyében , ki-

nek fia volt Mihály, kinek fiai Mihály, József, Sámuel,

') Pozsonyi kápt.
a
) Regestrum Bursae Cracoviensis.



Nagy. 69

G .'. b o r , Dávid, Pál Kezdi és Háromszéktl nemesi bizonyságot

kapván, azt 1761. mart. 17-én Nógrád vármegyében hirdettetek ki.

Pál a legifjabb 1762. febr. 3-án nemességét Abauj vármegyében, s

végre Miskolczra telepedvén, 1773. január 21-én Borsod vármegyében

is kiliirdetteté.

Pálnak fiai II. P á 1 és II. J ó-

/. s e f ; annak fiai 1. Dániel atyja

Pálnak, ki honvéd volt, és 1849-

ben halt meg ; 2. Gábor volt m.

kir. helyt, hivatalnok , meghalt

1850-ben ; 3. Sámuel volt tüzér,

utóbb honvéd hadnagy ; 4. K á-

r o 1 y volt megyei esküdt, meghalt

1849-ben.

II. József nek, (sz. 1779.

jul. 1. f 1861. jun. 20.) ki Borsod

megyei táblabíró volt, és 1847. máj. 14-én Borsod megyében nemessé-

gét újólag kihirdettcté, két neje volt: 1. Szalatnay Erzse, 2. Rácz Zsu-

zsanna (mh. 1858. jan. 18.) kitl gyermekei IQ, József (szül. 1809.

sept. 29. m kir. testr, utóbb honvéd százados. Itnre (sz 1828.) Bor-

sod megyei aljegyz, volt honvéd kapitány ; neje Kovács Lina. Bar-
nabás (szül. 1832. július 24.) elbb Miskolcz városi fjegyz, most m
kir. helytartósági fogalmazó Budán. Neje Soltész Nagy Mária.

A családfán láthatók közül

:

I. Sámuelnak fia II. Sámuel (szül. 1771. f 1826.) költészeti

tanár volt a miskolczi ref. lyceumban. Emlékezetes igen jól sikerült

alkalmi halotti verseirl, melyek késbb két Önálló kötetben meg-

jelentek.

Dávidnak fia Dávid (szül. 1770. f 1805.) Pesten ügyvéd; és

Pest megyei táblabíró, egyike volt azon buzgó reformátusoknak, kik

a pesti reform, egyház alakítását eszközöltek.

A családnak egyik ága , Borsod megyében Nyéken települt le,

ebbl László volt szolgabíró. Ez ág a családfáról hián} zik.

A családfa következ

:



TO Nagy.

líálnoky Nagy
Márton

Mihály
'

TT Mihály I. József I. Sámuel l. Gábor Dávid I. Pál

1761. public. 1861. 1761- publ. 1761. 1761. Nógrádb. 1761

az. 1771. i 1826- pesti ügyvéd
tanár Miskolcion, sz. 1770.

fl80ö.

2
Borsod 1773.

hirdettetett ns.

H. Pál II. József
mhalt 1847. eltt. az. 1779. f 1861.

Dániel Gábor SámUef~" "Károly
"^ (

* St^^T
él 1861. helyt, hivat. volt tüzér volt m. esküdt. *J^^ZWIJí"

8*

Tá^nTéT tlS50. honv.kapit f 1849. *™ +
g
l8<*

f 1849. I

i
—•* ~ ;

:

~—*-
' i

III. József Imre Barnabáa
sz. 1809. sz. 1828. máj. az. 1832.

rolt testr, v. honv. kapit. m. kir. helyt, fogaira

é* honv. kapit. (KovácíPaulina) (Soltész Nagy Mária)
c

* ~-i
Mária.

A család ezímere — mint följebb a metszvény ábrázolja — a

paizs kék udvarában hármas halom középsjén koronából kiemelked,

vörös mez magyar vitéz r jobb kezével kivont kardot, a balban levá-

gott törökfejet tartva ; fölötte jobbról arany csillag, balról félhold ra-

gyog. A paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan magyar vitéz

emelkedik ki. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék.

Nagy család. (Csatari) Békés megyében már 1461-ben ta-

láljuk csatári Nagy Jánost; *) azonban ennek ivadéka volt-e azon

csatari Nagy család? melynek itt néhány ízen nemzékrende közetke-

zík, adatok hiányában nem tudjuk.

A XVII. század végén élt csatari Nagy József, kinek fia Já-

nos erdélyi kamarai igazgató és tanácsos , és az Apaffy fiscale domí-

nium administratora volt. Nejétl Salbeck Zsófiától született két fia

János és Ferencz, mindkett mint tanuló 1744-ben kora halál

áldozata lett. 2
)

A családfa következ

:

*) Teleki, Hunyadiak kora XI. 16.

•) Fölöttük mondott halotti beszédek „Cineres praeciosi stb. ozinv

inel Szcbenben Í744-heu nyomattak ki.



Nagy. Ti

.Nagy József

(Szabó Zsuzsi)

J&&06
kamarai igazg.

(Salbeck Zsóiía)

János Ferencz Teréz
,'• 1744. t 1744. (Ib tforray András)

A család czímere négyfelé osztott puizs; az 1. és 4. osztály vö-

rös udvarában oroszlán ágaskodik , els jobb lábával kivont kardot

tartva. A 2. és 3. osztály kék udvarában repül* galamb , csrében zöld

gally at tart. Ugyan ily galamb látható a paizs fölötti sisak koronáján

is. A paizst foszladék veszi körül.

'üagy család. (Perecsényi.} Kraszna vármegyei Perecseny

helységtói veszi elnevé t, és elddei ott, s azonkívül SzllsÖn és Zi

lahon adományos czimen birtokoltak.

ismeretes a családból fftleg Lás zló , az iró , ki Arad vármegyei

szolgabíró volt 1818-ban ; alkalmi verseken fölül több Önálló verses

müvet adott ki.

Testvérei: József sebész-orvos , meghalt Várad - 01asziban

1 803 jan. 7-én kora 33. évében ; A n d r á s és I s t v á n , elbb kápta-

lani város inspektor Varadon, utóbb Pankotán kamarai tiszt.

Családfái kimutatásuk ez

:

Péter

fSzombathelyi Magdolna)

J.ászl Jriztef András. István

az irc. sebész Váradon 1804.

•f 18G3 Pankotán Iftl7.

Wagycsalád. (Sarkadi.) Közlök Mihály 1817-ben Szat

már vármegyei lajstromzó, utóbb Szatmár várrn. levéltárnok.

Nagycsalád. (Tordatsi.) Közlök 1818-ban lg ná ez arany

sarkantyús vitéz és több megyei táblabíró.

Hagy család. (Beregszászi.) Diszesité e családot Pál, ki

1772-ben „Keserves sírással zokogó histoiiát" adott ki

Másik Pál — tán a fönnebbinek fia Debreczenben szül. 1 790-ben ; a

mérnökségre adván magát , az építészeti tudomány téren irodalmi m-
ködései által nagy érdemeket szerzett.

Hagy család. (Vasárhelyi.) Ismertebb tagjai Márton 1818-

ban, és Benedek 182 l-ben sz. kir. Buda város tanácsnoka.



** Nagy.

Nagy család. (Szala-pataki.) Közlök a múlt század végén
Erzsébet Rostyné.

Pál Zala vármegye aljegyzje 1832-ben.

Nagy család. <Solté3z.) Soltész Nagy családból JánosToma
vármegye fjegyzje 1843-ban. I. Soltész cs.

Nagy család. Pest vármegyei nemes család, melybl Nagy
István (szül. 1802. jan. 8-án; elbb Pestmegye fjegyzje, utóbb

cs. kir. törvényszéki elnök stb., jelenleg a hétszemélyes tábla ülnöke.

Nagy család. Csongrád megyében élt közlök Kfírenoz
táblabíró, ki Szegeden 1836. jan. 20-án kora 75. évében balt meg.

Neje Radványi Téré* , kitl gyermekeit e táblázat mutatja ;

Ferencz

1 1836.

(Radványi Teréá

János Imre Róza Teréz Ágnes
soházi ellenr, huszár (Kárász (Cseresznyés 1S36. hajad,

kapit. Benjámin Sándor
alispán) orvos)

Nagy család. (Vámosi.) Közlök József sebész Krassó

vármegyében Oraviezán, Bihar megyétl 1836. sept 22-én kivévén

nemesi bizonyítványát , azt 1841. január 7-én Krassó vármegyében

kihirdet tété.

Nagycsalád. Nagy Ferencz. Pál és István ! 686-ban

kaptak I. Leopold királytól czímeres nemes levelet.

Czímerük a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó ketts

farkú oroszlán , els jobb lábával katonai sceptrumot tart. A paizs fö-

lötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl . kivont kardot tartva.

Foszladék jobkról aranykék, balróf ezüstvörös.

Nagy család. Nagy Ádám 1712-ben Ili. Károly királytól

nyerte czímeres nemes levelét. 3
)

Czímere függlegesen kétfelé osztott paizs , a jobb oldali ezüst

udvarban hármas magas szikla középsjén fehér kos áll; a baloldali

kék udvarban viz fölött dereglyében fehér galamb áll , kiterjesztett

szárnyakkal. A paizs fölötti sisak koronáján szintén fehér galamb áll

I
iros csrében zöld galyat tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös. balról

r.rasykék.

*) Collect. herald, nro 821.
2
) ugyanott uro 696.



Nagy család. Nagy János 1714-ben III.. Károly király által

emeltetett nemességre. J

)

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren egy fehér juh után

futó farkas, a juh hátát megragadva és megvérezve. A paizs fölötti si-

sak koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny között ketts fark *

oroszlány emelkedik ki , jobb lábával kivont kardot tartva , eltte

arany nap ragyog. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról *ranykék

Hragy család. Nagy András ujjító czírneres neme3 levelet

nyert 17l6-ban III, Károly királytól. 2
)

Czimere a paifcs vörös udvarában zöld téren álló gólya, csrében

kígyót tartva ; fölötte jobbról félhold , balról aranycsillag ragyog. A
paizs fölötti sisak koronájából vörös mez magyar vitéz nyúlik ki, de-

rekán fehér Övvel , fején vörös tetej prémes föveggel ; balkezét csíp-

jére helyezve
,
jobbjában kivont kardot tartva. Foszladék mindkét ol

dalról aranykék*

Nagy család Nagy György 1716-ban III. Károly királytól

nyerte czírneres nemesít* levelét. a
)

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó tigris, els

jobb lábával három nyilat tartva , hegyeikkei fölfelé ; ugyan ilyen tig-

ris emelkedik ki a paizs fölötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról

ezüstvörös, balról aranykék.

Hagy család. Nagy András, Ferenez és János 1719-

ben III. Károly király által nemesítettek inog, *)

Czímerök vizirányosan kétfelé osztott paizs , a fels udvar kék,

az alsó vörös , a paizs alyján hármas zöld halmon leopárd ágaskodik,

els jobb lábával két nyilat hegyeikkel fölfelé tartva. A paizs fölötti

sisak koronájából szintén a leírthoz mindenben hasonló leopárd emel-

kedik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Nagy család. Nagy László 17í 9-ben III. Károly király ál-

tal emeltetett czírneres nemességre. *)

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren jobbfelé ugró szarv?.;

a paizs fölötti sisak koronájából három ágon liliom virul. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

') Coüect. herald, nro 650.

•) ugyanott nro 474.

•) Ugyanott nro 470.

*) ugyanott nro 382.

*) Ugyanott nro 401.



Waj;-y <»*alAd Nemességei Nagy Albert szem? 1748-ban

M. Teréz királyasszonytol. ')

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren jobb fell egy vörös

ruhás, fehér csalmás török, derékig látszik , kinek mellébe a paizs bal

oldalából benyúló vörös mez kar lándzsát szúr. A paizs fölötti sisak

koronáján három strueztoll (kék, fehér, vörös) leng. Fosxladék jobbról

ezüstvörös, balról arauykék.

' Hagy c?*atátf Alapítója Nagy M á t y á s , In 175 1 -ben M. IV
réz királyasszon ytól ezimeres nemes levelet kapott. 2

)

Czímere vizírányosan kétfelé osztott paizs, a fels kék udvarban

arany zsinórral , megaranyozott ezüst kürt ftíg , fölötte jobbról és bal-

ról két arany csillag ragyog ; az nhó vörös udvarban egy ragadozásra

készült arany oroszlán ágaskodik. A paizs fölötti sisak koronájából

szintén arany oroszlán emelkedik ki , els jobb lábával kivont kardot

tartva. Foszladék jobbról ezüstkék, balról ezüstvörös.

W«g;y család. Nagy István 1758-ban M. Teréz királyasz-

szony által emeltetett nemességre ;
d
) és ily ezímert kapott: a paizs

vízirányosan kétfelé oszlik , a fels vörös udvarban két oldalról rézs-

útosan fölment , és a középen szögletet képz arany csíkol&t (canthe-

ris) látszik . alatta egy, oldalvást pedig két arany gömböly golyó ra-

gyog
; az alsó kék udvarban fehér hattyú áll, csrében egy szál nádat

tartva. A paizs fölötti sisak koronájából szintén egy nádszál emelkedik

ÍM, két elefánt ormány közt , melyek közül a jobb oldali vízirányosan

félig arany, félig vörös, a másik félig kék, félig ezüst. Foszladék jobb-

ról aranyvörös, balról ezüstkék.

Hagy esalád. Nagy Pál *) 1795-ben I. Ferencz királytól

czímeres nemes levelet nyert.

Czímere négy részre osztott paizs, egy közép paizszsal, melynek

kék udvarában zöld téren daru áll, fölemelt egyik lábával kövecset

tartva ; fölötte jobbról ezüst félhold , balról aranycsillag ragyog. A
paizs 1. és 4-ik osztálya kék udvarában bárom ágú rózsafa zöldéi , és

azon három kinyílt piros rózsa virít. A 2. és 3-ik osztály arany udva-

*) Ádami, Scuta gentil. tora. VIII.

*) Ugyanott.

*) Collect. Herald, nro. (>7.

*) Nagy Pá! bujáki tisztartót Nógrád megye 1792-beu ajánlotta j.iegne-

mesítés végett a \ irálynak, ki tán egy személy az 1795 ben megneaiesittjtt lí.

Fallak
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rában vörös grií ágaskodik A paizs fölötti sisak koronáján egyik lá-

bával kövecset tartó daru áll Foszladék jobbról ezüstkék , balról

aranyvörs.

Nagy család. (Gerlath!.) Arad megyei czímerleveles nemes

család. A czímeres levelet Nagy Zsigmond és Benedek nyerték

Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtl. Az eredeti armalis 1820-ban Arad

megye levéltárába tétetett. 2
.)

Magy család. Trencsin és Nyitra megyei nemes családok

egyike. Trencsin vármegye nemesi összeírásaiban 1613-ban találjuk

Benedeket 1666-ban Bobrovnikon és Püspökiben Báan mellett

Istvánt.

1768-ban Nyitra megyébl Trencsinbe Ivanóczra telepedett J á-

« o 9 ; 1 770-ben ugyanott találjuk Jánost, Ádámot és Györ-
gyöt; 1 803-ban ismét Jánost és ennek fiait Jánost és Györ-
gyöt. Végre 1837-ben elbb nevezett Györgynek hason nev fiát

találjuk.

Magy család. (Hasznosi s pásztói.) A Rátold nemzetségbl

eredt , e3 kihalt. Nagy nevet viselt Domokos a nádor 1193-ban:

azonban utóbb e név elmaradt ; és a család egyéb ágakon virágzott

Lásd Pászthóy cs.

Hagy család. (Gyöngyösi.) Ügy látszik Heves megyei Gyön-

gyösrl származott, és innen kaphatta nevét. 1594-ben Nagy Egyed
már Drégely vár alkapitánya volt, 1596-ban Eger felé portyázott. 3

)

1602-ben is Drégely vár kapitánya volt, midn Nógrád megyei Kalon-

dán és Tarnóczon volt birtokrészei miatt tiltakozott Nógrád magye
eltt *) 1603-ban a íuleki alkapitányságban, 5

) 1617-ben pedig váczi

kapitányságban találjuk. 6
)

Tán Egyednek fiai voltak gyöngyösi Nagy János Nógrád vára,

testvére Tamás Drégely vár-alkapitánya, kik mint elbb is nemesek,

és pedig nevezett Jánosnak F erén ez nev fiával együtt Bécsben

1633. január 10-én kelt czímeres nemes levélben II. Ferdinánd király

által iijjolag megnemesítettek , és nemes levelük Nógrád megyében
1637. máj. 25-én Losonczon kihirdettetett.

J
) Adatni, Scuta gentil. tom, VIII.

') Szontagh D. közlése szerint,

») Istvánffy histor. 1685. kiad. 453.
4
) Protocol. C Neogr. anni 1G02. p. 127. 133.

5
) Ugyanott.

•) Hevenesy Mss. tom. VII p. 217.
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Nevezett Nagy Jánosnak Ferenez íián kivül született még
egy Péter nev fia is, kit már Dunántúl találunk, Somogyban, Mar-

czaliban,ki 1686-ban Kapósban török rab lévén, magát sarezon ki-

válta. Ezen Péternek Pandúr Katától négy fia volt, u. m. 1. Ferenez,
ki somogyi lakhelyérl Somogyi nevet vett föl , s a gyöngyösi Somo-

gyi család alapítója lett, 2, Nagy János és^ ?>. Gr y ö í g y Somogyban

Kéthelyen, 4. István Keszthelyen lakott. — Családfájuk következ :

N.

Nagy János 1633. Nagy Tamás
__ nógrádi alkapit. drégelyi alkapit.

Ferer.cz Péter
1633. 1686.

kÖzszerz (Pandúr Kata)

1633.

Nagy Ferenez N. János N. György N. István
Somogyi nevet vesz föl. Kéthelyen. Keszthelyen.

(Huszár Éva)
!

-/>
,

Lásd Somogyi család.

E családtól — talán Tamástól — eredt gyöngyösi Nagy Fe-

renez, ki I. Leopoid király alatt a törökök elleni harezokban mu-

tatá ki vitézségét, és a Dunán inneni részek alkapitánya leit, 1681-ben

július 17-én pedig Zsigmond tíával együtt I. Leopoid királytól báró-

ságra emeltetett. ') Neje Széchenyi Erzsébet volt, kitl leánya Sára
b Sennyey Sándor felesége lett. E család élt még e század elején,

1825-ben raég egyik ivadékát báró Nagy Ferenczet az országgylésen

jelenvolt bárók sorában találjuk. Benne a bárói ág kihalt.

Nagry család* (Káali.) Erdélyi székely nemes család, elágazva

az egész országban , míg egyik része Maros-székben K á a 1-ban az st

fészekben székel. 2
) Tagjai közül Maros-székben hivatalokat viseltek:

József 1791-ben Maros-szék országgylési követe j Mózses 1815-

ben dulló , J ó z s e f és Simon aljegyzk , Miklós pénztárnok ;
—

Károly 1 837-ben árvaszéki ülnök , István dulló , Zsigmond,
Gergely, és ifj. István törvényszéki ülnökök voltak.

Marosvásárhely mellett Sz.-Lászlón lakik Dénes, kinek leszár-

mazása következ:

í István í

Nagy Lríncz ) f 1845. J
Dienes

(Sárosi Mária)
J
(Szcnt-Iványi í Sz.-Lászlón.

(
Mária)

(

a
) Adami Mss. Mus. 4 rét. lat. nro 182.

a
) Schönfeld Adels lexicn. II. 200.

a
) I* Kvári Erdély nev. cs. 191. és Erdélyi tiszti névtárak.
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Ifj. Károly aljegyz, Sándor dulló 1845-ben, ifj, Ger-

gely aljegyz 1848-ban.

A kolosmegyei ág végsarjai között állt Lázár Kolos megye f-

bírája. A kolosvári nemzeti szinház épit biztosául neveztetvén ki az

1811 ki országgylés által, az épités bevégzésével, valamint 1824-ben

mint a szinbáz bérlje és az énekes népszínmvek létrehozója szép ér-

demeket szerze. Meghalt 1837. jul. 30-án. Egy íia E l e k 1848-ig Ko-

los megye fjegyzje, az 1846- és 1848-ki országgyléseken követ,

1849. után Kolos kerületi cs. k. fnök , utóbb törvényszéki tanácsos,

mirl lemondva, szép birtokai kezelése mellett az irodalomnak élt. Ne-

jétl Ged Teréztl csak leányai vannak*

Kolos megyében találjuk még 1843-ban Lászlót, mint adó-

író biztost.

Nagy család. (Kebelei.) Szintén székely család ; fészke a Ma-

rosvásárhely mellett fekv Kebele helység, honnan elnevét veszi.

Törzse Péter 1651-beu kap adomány-levelet, és 1656-ban a lengyel-

országi hadjáratban esik el. Ettl leszármazásuk következ

:

Péter

f 1656.
r—

-

A—

—

i

Márton

Péter
• Bodoni Judit)

András
(Botos Agnes)

I. Dániel
Maros sz. alkir. bíró

(Ers Ágnes)

II. Dániel I. Sámuel Julianna Eszter.

Maros sz. kir. tabl. üln. (Koszta
fjegyz. (tanesi Föidváry János)

Druzsíana)

II. Sámuel Eszter.

(Fülöp Kata) (Szabó János)
!

» ——^,

Pál. Mária. Róza. Ern.

I. Dániel egyszersmind czimzetes kir. tanácsos. Fia I. S á-

muel elbb szintén ott marosszéki alkir. bíró, utóbb kir. táblai ülnök.

Ennek fia II. Sámuel az 1849-ki forradalomban mint honvéd deré-

kon golyó-sebet kapott.

Pál (más ágból) 1815. körül marosszéki levéltárnok és al-

széki biró.

Czimerük a paizs udvarában könyökl kar, kivont kardot tartva.
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Nagy család. (Demeterfalvi.) Fészke Marosszék és Ktíküll

vármegye. Törzse demeterfalvi Nagy Fereocz 1520-ban élt , tle a

következ családfa származik

:

Ferenez
1520.

Ferenpz
aikir. bíró 1570.
i

*
.

György 1614-
(demeterfalvi Dósa Bora)
r

András 1670.
1

Ferenez

András
1761.

alkir. biró.

Ferenez. Bora
(Tkury
István)

Sára
(Tibád
Ferenez)

Zsófia

(Szcs
János)

Klára
(Sárpataki
Sz. Lajos)

Krisztina
(Balogh

Zsigmond)

Zsigmond. Sámuel

A családból Elek 1815. körül Marosszékben dulló, Sánd or

aljegyz, utóbb számvev biztos lM8-ig#

Nagy család. (Radnótfái ) Ma már inkább Radnótfái néven

ismeretes. Lásd Radnótfái cs.

Nagy család. (Branyicskai.) Ismert törzse Nagy Péter, kit

mint udvari hadnagyát Bethlen Gábor Magyarországról viszen Er-

délybe, és ott t 1626-ban mint branyicskai Nagy Pétert czímeres ne-

mes levéllel megadományozza.

Czímere a paizs kék udvarában arany korona, melyen férfi kar

nyugszik, kivont kardot , és annak hegyén turbános , vérz török fejei

tartva. A paizs fölötti sisak koronáján szintén olyan kar könyököl, ki-

vont karddal, és levágott törökfejjel, ezek fölött félkörben G—6 csil-

lag ragyog.

Péternek fia I. J á n o 3 ApafFy Mihály fejedelemtl magyar nyel-

ven Gyulafehérváron egy kertre és abban lev halastóra adományleve-

let kap, oly kikötéssel, hogy a fejedelmet , midn azon városban szál-

lásol, hallal lássa el.

I. Jánosnak unokája János szászváros-széki királybiró , atyja

László ügyvédnek, ki a szászvárosi ref. gymnasiumban a hazai tör-

ténelmet és jogot 24 évig ingyen tanította, st az ezért utólagosan

megajánlott tiszteletdijt sem fogadta el. „Jus T r a n s y 1 v. S a x o*

nicura" czim alatt egy jogi munkát irt, melyet fia Leopold 1845-

ben adott ki.

Családfájuk *) következ :

s
) Török Ant. közi.



Nagy. 19

Péter
1626.

1. János

N. N.

János i 1804. József

IlászM f 1836 Ferencz
i

*
»

Frigyes.

Sándor
ref. lelkész.

Zsigmond

Ignác

7

(Ferenczi

Karolina)

Leopold
(Bácskád i

Friderika)

Tamás
ref. pap.

(Cábor llóza)

Imre
(Keser
Hóra)

Zsigmond
(Kelemen

Kata)

.— . .. /W»
László.

Leopold. Gizella.

Viltta, Mór. Béla. Leona.

János

Károly Klára

[
(Fries L.)

Icrnácz. Imre, László. Júlia.

Antal. Ottó. Ottilia.

Hagy család. (Abrndbányaí.) E család tagjai közül Mihály
fkormányszéki ügyvéd Kolosvárot.t 181-5. körül. Pál ugyan akkor

kir. táblai ügyvéd M.-Vpárhclyen. Másik Pál királyi s házi pénztár-

nok .'Forda városánál 1815-ben. Miklós Torda megyei aljegyz

1848-ig, utóbb Torda város polgármestere. Sándor Torda városi ig-

tató 1848-ban

Talán e család tagja azon M i hály is, ki az 1810-ki országgy-

lésen Torda vármegye követe volt.

Egyébiránt Torda vármegyében Nagy néven többeket birtoko-

sokúi találunk
,
igy Nagy Róza, Varró Györgyné Bf.-Delln. N. M i-

hály Lomperden; N. Róza özvegy (iramán Györgyné Idecspatakon,

N. Ferenczné Váradi Júlia Egresen. De ezek az abrudbányai Nagy
családból valók-e? — nem tudjuk.

Hagy család. (Bábahalmi.) Közlök Péter az 1 794-ki er-

délyi országgylésen Aranyos szék követe.

Hagy család. (Szent-gerliczei.) Székely nemes család Maro3

székben , hol most is többen élnek közlök. Egy ágazata Hunyad me-

gyébe származott, hol József szolgabíró volt 1837. körül. Özvegye

Janky Karolina, gyermekei Sándor megyei igtató s aljegyz 1848-

ban, utóbb catastralis hivatalnok , Antal, ki 1861. végrendeletében

a dévai népiskolának tizenhat ezer forintot hagyományozott, J
> A I-

bert, Lajos ésRóía birtokosok Maros-Bretyén.

*) Pesti Hírnök 18U1. június 5-iki szám.
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Wagy máskép Kádár család, (Thordai.) Czímeres nemes

levelét Nagy máskép Kádár János szerzé 1593. táján. Jánosnak fia

István Küküllö vármegyébe költözött Adámosra, és következe csa-

ládfát alkotott :
J
)

Péter
1593.

r
*

»

István

GvÖrg'v Péter

Péter. Sándor. József Erzsébet. Judit.
rTi. I .,

"' Radnóton. N. 'Váradon.
Mihály

(BenkftÉva)
í

-* "
í

Sándor Sámuel
(Farkas Eszter) Melankovics

Erzse)
j
—

•

— " ' •A—-—

;

~""i
Kata. Anna. Fereucz. Róza. Amália. Apollónia.

Mihálynak fia Sándor földbirtokos, Kükülió megyei táblabíró

volt, jelenleg lakik Kolosvároít.

*aKy cttlcitl- (Aranyos-rákost.) Aranyosszéki nemes család.

Közlök J á n o s szolgabíró, Károly írnok Alsó-Fejérben 1820. kö-

rül. Károly szolgabíró Kolos megyében 1848-ban , J á n o s Abrud-

bányán városi tanácsos, és bánya törvényszéki ülnök 1848-ig. Piai

István és Lajos ugyanott városi hivatalnokok Abrudbányán , hol

1849-ben a család több tagja az oláhok által legyilkoltatott.

Valószínleg e családdal egy a nagy-rákosi család is, mely

Ny ár ad- gálfal vina.k irja magát, s melybl Lajos 1846-ban

tfbrudbányai városi gyakornok volt.

líagy család. (Nagy-ajtai.) Közülök József abrudbányai

hivatalnok s onnan az 1791. és 1794 -ki országgyléseken követ, kit

1791-ben az ország rendéi bányai hivatalra ajánlottak. György
1775-ben német nyelvtani munkát irt.

Magy család. (Dévai) Ez elnévvel Nagy Pált 1633-ban

mint a lugasi és karansebesi kerület bánját találjuk. 2
) E Nagy Pálnak

ír levelet 1635-ben Sebessy Boldizsár konstantinápolyi követ. a
)

Ujabb idben dévai Nagy család birtokos < Hupyad megyében,

közlök M á t é , I g n á c z és S á n d o r testvérek megyüí hivatalt vi-

seltek , még pedig Máté 1848-ig Hunyad megyei szolgabíró, neje

') Török Ant. közi. szerint.

*) Kaprinai Mss. A. tomo L. p. 123

*) Kemény, Cap. Albens. II. 257.
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Kenderessi Jozefa
,
gyermekei : László, ennek neje Horvát Leon-

tina j Zsófia Veres Lalosné, Boraés Jozefa.

I g n á c z Hunyad /negyei törvényszéki ülnök volt , maradt leá-

nya Eszter Lugosi Ferenczné.

San dor , Fels fejérmegyei törvényszéki ülnök ,
1849-ben egy

ideig alispánnak is helyettesi teteit. Meghalt maradék nélkül,

Magy csaliul (Altorjaí és fels-torjai.) Amabból István ko-

losvári városi tanácsos í848-ig, és 1834-ben országgylési követ.

A fels-torjai N a g y o k-ból Demeter ügyvéd Udvarhely szé-

ken 1837. körül.

Hagy csaliul (Csik-mindszenti.) Közlök I s t v á n Kolosvár

városi levéltárnok volt j Mihály városi polgár , Antal nyugalma*

zott fkormányszéki írnok.

lia$y család. (Baczka-tnadarasi ) Marosszéki székely család
;

János ott trvényszéki ülnök 1815-ben. Sámuel ugyanakkor dulio,

József akkor irnok, 1848-ban dulióbiztoa.

Wagy család. (Bethlen falvi) Udvarhely széki család, mely-

bl János dulló 1815. köri, András fkormányszéki fogalmazó

1837. körül.

SKagry család. (Bélteki.) Közlök Zsigmond orvos és m.«

vásárhely ev. ref. tanodái gondnok.

föagy család. (Szkefalvi.) Küküll vármegyei nemes család,

1815-ben András törvényszéki ülnök, Károly fjegyz, idsb J ó-

z s e f számvev , ifj. József 1837-ben, Gr á b o r 1848. körül. kir. ügy
igazgatósági Írnokok: Sándor Kolos megyei iktató és tzifa biztos

1848. köri.

Küküll megyében birtokosokúi fordulnak elé: Miklós N.«

Csergeden , . N. Samuéin é és mostoha gyermekei Kati, Nina,

Róza, Amália, Ferencz mikészászi birtokosok, Erzsébet bir

Lodormányon Sándor Laczkodon, -Koesárdon. *) füzek is tana

szkefalvi Nagycsalád ivadékai?

A szkefalvi Nagy család egy ága kiszármazott Magyarországra,

&ol Gyöngyösön 1788, april. 18-án szül Nagy Pál, nagyváradi utóbb

Pesten egyetemi tanár, és bölesészeti tudor 1840-ben a „Nemzeti uj

ságot" szerkeazté. Munkái I. B. Simonyi József élete. 2. História prag

mattca R. Hung. 3. Hist universalis. Meghalt 1859. dec. Í8~án Po-

zsony varmegyében Eperjesen fiánál, ki ott plébános

') Torok A-köxl.
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ftjagy család (CVdfaivai.) Marosszéki székely nemes család,

az armalist osidfalvai Nagy Márton kapta 1609. nov. 4-én Báthori

Gábor erdélyi fejedelemtói ')

Magy c«alá<L (Gyergyó-al&lvi.) Gyergyó széki székely csa-

lád , melybl Nagy Istvánt, és testvéreit Pétert, Mátét, és

M i h ily t az eltt is darabon ti rendüeket Lázár István csiki fo ki-

rálybíró erszakkal jobbágyságra sjcorítotte, de 1623-ban Bethlen Gá-
bor felszabadította, és a darabontok köaé visszahelyezte, és 1635 ben
e minségben lustráltak is, 1656-ban máj. 28-án kelt pixidárius levél-

ben Rákóczy György a darabonti rendben ismét megersítette. 2
)

Magy család. (Szotyori.) Három széki székely család , kö :u-

lök 1789-ben éít szotjosri Nagy Barnabás, kinek neje Veress Bor-

bála volt. Tamás 1815., János 1848. körid ügyvédek.

Hagy család. (Kibédí.) Maros széki székely család , melybl
kíbédi Nagy Ambrus élt 157&-ben, 3

} ki az Ábrám nembl , Nagy-

Ághból eredt. Ujabb idben József Alsó-Fejér megyei szolgabíró,

1848. korul Enyed városi községi szónok. András táblabíró és állo-

mási biztos j 848-ban.

Magy család. (Sepsi-sz.-gyrgyi.) Birtokos Sz.-György váro-

sában, hol idnként hivatalokat viseltek tagj^.. Ádám dulló 1815-

ben ; í mre senator 1836-ban, István ugyanaz, és 1834-ben ország-

gylési kóyidt Dániel jegyz 1843. köri

ÍHagy család. (Vadadi.) Maros s?éki székely család, hol I)á

n i e 1 181 5 ben törvényszéki ülnök . Benedek ugyanaz 1837-btn,

Lajos dulló 1848-ban,

Kagy C»alád (Kezdi vásárhelyi.) Lakhelyük Kezdi Vásár-

hely, hol József, Mózses senatorok, Zacharias szintén városi

hivatalnok, Dániel rcf. consistoriumi jegyz 1815. köri Sámuel
aljegyz 1846-ban

llfagy c&alád. fFarezádi.) Közlok Gábor Torda megyei,

1840-ben Kolos megyei irnok. József számvevségi számjegyz az

erdélyi fkormányszéknél 1848 ban.

üagy családi fDiósi) Ez elnévvel István Kolos megyé-

ben adó-iró biztos 1815 kóruí

v
) Kemény Jo*. Not. Cap. Alben». 238.
l

) íí& óxékcly i\Q\m. Coustitutióji. 93—94 íap
3
) Ugyanott 271
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Nagy család. (Haraszt-keréki.) Közlök József ügyvéd

Kolosvárott 1843-ban.

Nagy család. (Grczi.) Kolos megyében Sándor adó-iró

biztos 1840. köri.

Mint az eddig elésoroltakból látjuk, magában Kolos megyében

többféle Nagy családok vannak , és ugyanott még birtokosok József
Faragón, Gábor örökösei M. Sz.-Mártonban, Sándorné Hátfal ad i

ííóza Aranykúton, Istvánná Szentmáriay MáriaN .-Nyúláson s több

helyen , mind eaek az elésorolt családok közül melyik elnev Nagy

családnak ivadékai? — nem tudjuk.

Hagy család. (Köpeczi.) Három széki szélt elv eredet nemes

család. Közlök József az erdélyi kir. kincstárnál jegyzkönyvi laj-

stromozó 1815. köri. Ugyan akkor Pál Torda városának tanácsosa,

Sándor ugyanott irnok 1844-ben
7
G y ö r g y fkormányszéki fogal-

mazó 1848-ig, Mózses Kolos megyei sebész 1848-ig.

Talán e család elddei közül volt azon köpeczi Nagy T a más,
ki Martiriuzzi György kincstartó korában a kír, jövedelmeket bériette,

és Kolosvárott a sz. György és sz. király utcz&i szeglet Lázat építteté;

leánya Kata Borsos Sebestyén neje 1550-tl, meghalt 1554-ben, Ta-

más fia J á n o s volt, ennek fia J a n o s és M i h á 1 y. *}

Hagy család. (Ürgdi.) Bihar vármegyébl mint Bocskai haj

duinak hadnagya 1604-ben Nagy János Cvagy tán András, kirl

Belliién Farkas is emlékezik), ment Erdélybe. Fia János Sajó-sz.-

Andrásra telepedett, s ott ás Viz3zilváson s Bádokon jószágot szer-

zett, ennek fia volt ismét János, ki Erdélyt Annával következ le-

származást alkotott:

János
(Erdélyj Ámta)

Sándor, tbiíó

(Jenéi,Bora}
.11, — ~J\t 1, I I " ' ' !»«•»».

Ferencz János Rozália
Kolosvárott tanár gazd. egyleti (Sáliak fer.)

(Simon Juliauna) t7 tk4 r

.

Miklós. UkaT^

Fcrcnúz a kolosvári ref. tanodában bölcsészeti tanár. Neve az

irodalmi pályán is bsnsoretes. Az erdélyi gazdasági egyesületnél titkár

lévén több évig, ezen intézet gyarapodását nagyban elsegítette.

Jelenleg 1860-ban a gazd egyesület titkára testvtre János*

*) Borsoa & Krónika, Gr. Mikó Imre Erdélyi töri, adatok I 16.
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WagT család. (Kövendi) Kflzlök Zsigmond ügyvéd M.
Vásárhelyen, M ó z s e s Aranyos székben árvaszéki bírd, Tamás tör-

vényszéki ülnök Torda várniegyében, Lajos ugyanott aljegyz, mind-

nyájan 1848. köri. Károly gróf Komis Elekne jószág-igazgatója,

meghalt 1860. oct. 1-én.

Nagy család. (H.-oklandi.) Udvarhely széki család, köz lök

janos ugyanott dulló 1837. körül.

Nagy család. (Tissinai.) Közlök György Torda városi le-

véltárnok, József abrudbányai seborvos volt 1 848-ban.

Nagy család. (Sznyi.) Ferenez Kükülló megyében állo-

mási biztos 1848-ban , János zilahi senator 1843. köri
}
egy másik

Jánosaz 1810-ki országgylésen zilahi követ.

Nagy család. (Laborfalvi.) Székely eredet. Közlök K á-

roly Abrudbányán ibiró 1848-b*a és b. -bírósági ülnök, fia Károly.

Nagy család (RavaL) Ravai Nagy S á m u e 1 Torda városi

aljegyz 1845-ben.

Nagy család. (Rákosdi.) István Gyula-fejervar városi ír-

nok 1837-ben

Nagy család. (N.-nyujtodi,) Antal birtokos lakik Kolosvá-

rott, testvére József.

Nagy család. (Szilágyi.) Dániel maros-vásárhelyi tanácsos

1848-ban.

Nagy család. (Szllsi.) Péter m,-vásárhelyi városi hiva-

talnok 1836. köri.

Nagy család. (Fogarasi.) Közlök Imre m.-vasáhelyi városi

pénztárnok, Pál kir. táblai ügyvéd ugyaoott 1848*ig, fia Albert
mint a Koszlopiféle forradalmias merénylet részese Pesten kivégezte-

tett , testvérei Miklós fest, Laura stb. Déces volt hcsnvédtiszt

meghalt 1861. oet. 26.

Nagy család. (M -vásárhelyi.) Közlök Sándor aljegyz,

utóbb törvényszéki ülnök Fels-Fejér megyében ; István ugyanott

írnok 1837. köri.

Ugy látszik — e közelebb elésorolt családokhoz tartoznak I s t-

ván, Mihály, Ferencz 1815. köri m. vásárhelyi városi hivatal-

nokok, és J á n o s ugyanott esküdt 1 837. köri

Nagy család (Sárpatak i ) E osaládbí Ferencz kir. táblai

ügyvéd M -Vásárhelyen 1845. köri. János ugyanaz 1848-ig.

Nagy család. (N -paniti.) Közlök József elbb ügyvéd, s

az 1841-ki országgylésen Maros szék követe, utóbb kir. táblai igtató
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s az 1846. és 1848-ki erdélyi országgyléseken kir. hivatalos, Sán
dor Kolos megyében számvev biztos í 848-ban

Nagycsalád. (M.-bándi.) Isi vau M-Vásárhelyen ügyvéd

1846-ig.

Nagy család. (Sóváradi.) József árvaszéki ülnök Maros

székben 1848-ban.

Nagy család. (Máskép BorosNagy). Eineve T o r d a i.

Közlök János Torda megyénél igtató 1848-ban.

Nagy család. (Sáros-berkeszi.) János kir. táblai ügyvéd

M.-Vásárhelyen 1848-ig.

Valószínleg e család ivadékai Nagy István, kinek özvegye

Dénes Rebeka , és Nagy Antal, kinek örökösei b e r k e s z i birto-

kosokúi iratnak.

Nagy család. (Száraz-ajtai.) István ügyvéd Dobóka me-

gyében 1848. eltt. , Miklós Dées városi szolgabíró , Farkas al-

jegyz Bels-Szolnok vármegyében 1847. köri.

Doboka megyében bírtokosokúl iratnak még Nagy Sándor Bá~

dókon, Ferencz N.-Devecseren s több helyen. Bels-Szolnok vár-

megyében hasoniólag birtokosokúi iratnak N. Eszter Horváth An-

talne , N. Zsigmond ésN. Féíerné Csornán, Pelerítyén, Koszta-

falván, stb. N. Máté Pels-Orbón ; N. K a t a és részesei Virágos-Be*

rek, Tóhát, stb. helységekben.

Azonban ezek a száraz-ajtai vagy más (Doboka és Bels-

Szolnok megyei) családokhoz tartoznak-e ? — adatok hiányában meg
nem mondhatjuk.

Nagy család. (Somlyai.) Szilágysági család; közlök Sá-

muel tizedbér-tárnok , s törvényszéki ülnök Krasznában 1815. köri

Zsigmond fszolgabíró, és törvényszéki ülnök 1815. és 1840. közti

években. Lajos fszolgabíró 1840. Lajos ügyvéd 1846-ban Való-

színleg e esaiád tagja Lázár is, Kraszna megyei birtokos

Nagy család. (Hosszú-aszói.) Lajos, ügyvéd Krasznában

1848. elótt.

Nagy család. (Körösi.) Tán e esaiád sei közül való azon J át-

n s, kirl a 49. lapon van említés, s igy tán ez ugyan egy család

amazzal.

Körösi Nagy István szolgabíró Közép-Szolnok vármegyében,

Sámuel ugyanott adóiró biztos 1840. körül.

Nagy család. (Ér-özodoroi.) Dániel M.-Vásárhely városi

sgtató 1837 köri



Nagy István érszodorói birtokosul iratik. Ezen kivül Közép-

Szolnok vármegyében birtokosok még Lajos D&blyonban; Özvegy N.

M i h á 1 y n é 8ámsonban. N, D á n i e 1 ()-Nádasdon
}
kik valószínleg

ez utóbb elésoroit családok ivadékai.

Wagy család. (Héjasfalvi.) Fels fejérmegyei család, közlök

Pál szolgabíró, Károly adóiró biztos 1848-ban.

Talán e családbeliek Fels-Fej érben a következ birtokosok is:

Sándor n.-selyki postamester 1845-ig, utánna Tamás ugyanaz, és

Mihályfalván birtokos , N Tamásné Vájna Teréz Hidvégen birtokos.

JS József vecserdí birtokos stb.

Magy család. (Kobátfaivi.) Köziílök L á s z 1 ó Koiosvár vá-

rosi hivatalnok 1836-ban, másik László Alsó-Feiérben seborvos.

BfajEy család. (Alpestesi.) Közíttök Jakab 1830-ban birto-

kos Felpestesen

lia^y család. (Keresztúri.) Székely eredet, melybl Bálás

és Pál 1579-ben éltek, *)

fiiagy család (Borsai.) Közlök borsai Nagy Tamásnak
1667-ben az országrendei Wladháza, és Nyirmezo birtokait a fiskális

birtoklás alól fölszabadítják. Ezen Tamás pogány rabságban is volt.

Tán fia azon Tamás , kit Básta 1603-ban öletett meg.

Magy család. (Lugosi.) Közüiök Istvánnak neje Bódia

Erzse, kinek Hunyadi István ellen ingóságok miatt 1678-ban Voli

pöre *)

Magy család. (Bánkai.) Ebbi származott Nagy Mátyá s,

ki 1560-ban Hunyadi János tetteirl irt verses krónikát. 3
) Elönevét

Sándor Könyvesháza b á t z a i-nak is irja.

JHaffy család. Azon Nagy családból, melynek ozímere a paizs

kék udvarában zöld téren álló magyar vitéz
>
jobb ke/ével kivont kar-

dot, és annak hegyén levágott török fejet tartva ; a paizs fölötti aisak

koronáján pedig páne*éÍos kar könyököl , szintén kivont karddal ;
—

ezen családból volt Nagy István 1767-tol esztergami kariöDok, vica-

rius generális, ezímzetes püspök, meghalt 1804-ben

ilíagy r*atád (Bátorszíví.) Nagy F erén ez huszár czredbeli

fhadnagy 1834-ben „bátor szívia praedieatummal í. Ferenez ki

ráíy által erdélyországi nemességre emeltetett.

') Ns. székely nemz. Coii»t. 27&
3
) Kemény, Not. Cap. A.ibens. 251.

s
) Voláy Fer. A magyar költ. tort Zríuyiíg 151



üagy r*alad. Nagy F erén ez Reiiskösztricz ezredbeli hu-

szár kapitányt V". Ferdinánd m. király raagyar nemes levéllel ajándé-

kozta meg.

Nagy család. (Krösbányai.) Közülk krösbányai Nagy

Miklós Báthori Gábor által számkivettetvén, Bethlen Gábortól töb-

bekkel együtt kegyelmet nyert. *)

liagy család. (Ardaí.) Ardaí Nagy Antal egyike azon Na-

gyoknak , kik 1552 ben Dobóval Eger várát védték, és segédcsapat

hadnagya volt. a
)

Nagy család (Siklósi,) Siklósi Nagy Albert szintén Eger

vára vedói közt volt 1552-ben, és 200 Ínyi tartalék csapatnak had-

nagya volt. 3
)

IVagy család. (Hortobágyfalvi,) Közlök Miklós 1590-ben

pörlekedik Litterati Dániel neje Margit ellen, és ügyét föllebbezi. *)

liagy csal/tdbeliek. Elésoroltuk eddig a N a g y nevezet

családok egy részét
;
azonban való&íinleg amég igen sok maradt el,

melyekrl adataim nincsenek ; és ezen kivül — mint minden egynev
többféle családnál , ha tagjaik elónév nélkül fordulnak el, úgy itt is

megtörtént , hogy még sok nevezetesb egyént, származásukat nem is-

merve, a család czikkek alá nem foglalhattam ; ezeket tehát tájékozás

végett e külön czikk alatt következkben említhetjük fel

.

1391-ben Nagy Márton eaztergami prépost volt s
)

1450-ben Nagy Tamás koppáncsi birtokos. *)

1470-ben Nagy Mihály Debreczen bírája. *)

148 1. Nagy Péter királyi ember (homo regius) a sasváriak

részére. 8
)

1479. N. Bálint rónaszéki várnagy. 9
) Ez tán egy azon N.

Bálint tal, ki P e s t h i elnévvel fordul elé.
10

)

1481-ben Nagy A 1 bért belgrádi kapitány volt l1
)

') Engel, Móniimén ca 399.

*) Reu&ner Iler. mem Pannon.

") Ugyanott.

*) Kemény, Not. Cap. Aibejw. II. 257.

*) Budai F. Hist. ie^ic. II. 737.

•)' TeteM Hunyadiak kora X. t61.

*) Bndai id. h. IV 737.

») Teleki XU. 361

•) ugyanott Xli. 110-
,0

) Wagner, GoUecé. gen. éee. III. 17.

1I
) Kaprinai Mse. B tora. í». p. 106.
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1481. Nagy Jano« katona. !
j t

Í465. 1466. Nagy András Pest városi esküdt 2
>

1514-ben N. Péter Pest újhegyi bíró, 1524. budai pofgármes-

t<;r> 1526-ban budai biró 3
)

1537-ben Nagy János liiteratus Pest városi esküdt polgár. *)

1528. N, László Szapolyai híve, Lcse táján pusztít. Birta

Makoviczát és Tályát, miután elbb már Ferdinánd részére állt, 1536*

ban attól ismét elpártolt. Ez évben elfogatott. 3
)

1530. Nagy Imrét Szapolyai hívét Török Bálint megölette. *)

1530. Nagy Gáspár Ecsed vár ótahnára rendeltetett egy

zászlóaljjal. *)

1551

.

N. P é t e r Csanád vár kapitánya •)

1552. N. Bálás Leveldri ir Bán% Istvánnak , 1555-ben ze*

nyeri vajda. 9
)

1557-ben N. Fábián Szigetvárott tizedes. *•)

1553-ban N. Antal Sárvárott tisztartó. M)

1553—54. N. Benedek Csábrágon érseki várnagy. **)

1554. N. Gáborhoz és társaihoz törökök írnak ,3
>

1549. N. Máté Kanisa vár helytartója, l556ban is eralite>

tik. ft
) Valószínleg egy személy n á d a s 1 a k i N. Máiéval.

1559-ben tapolcsai Nagy József, kinek palonai Magyar Bá-

linttal pöre volt. l5
>

1551 ben N. Ambrus Tóth Mihállyal ötezer hajdú élén Sze-

ged ostromára megy.

l) Budai Hist. lex.

») Tudománytár 1840. VII. köt. 307.

*) ugyanott 309.

*) Ugyanott 316.

5
) Sperfogel Wagnernél Analecia Sce}>. II. 153. 184.

•) Budai Hist. iex. 111. 438.

^> Horváth Mih. Nádasdy Fer. élete, és Szirmay Szatmár várm. 11. 68

Levelcstár I. 3i9- 324.

* )• M. Leveles tár, kiadja a m. tud. Afc. 1.32.

•) Ugyanott 98. 172.

*8
3 Ugyar.ott 253

") Ugyanott 105

«) Ugyanott 107. 112. 135.

») Ugyanott 140.

'*) Ugyanott 63 1$J. 271.

,y
> Ugyauctt 33fc\
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1652 ben Dobó Alatt Eger vára védelmében reszt vettek ardai

N Antalon, é$i siklósi Nagy Alberten kivül még Nagy Bara-
bás Bálint, Imre, István, János, Lukács és Pál. ]

)

1552-ben Nagy András Busa várat (Nógrád várm.) védte. %
)

1552-ben Márton a Báthoriak által bírt Buják vár kapitánya. 3
)

1554-ben N. Imre Korponáa hadak kapitánya. *)

1556-ban N. György katona Bánffy István alatt. 5
)

1607-ben N. András a Hajdúk kapitánya, elbb Báthori Gá-

bor kedves embere és czimborája, utóbb 1613-ban Báthori agyon veré. §)

1615. N. Benedek Zvonarits Imrével a Pázmány Péter elleni

polémiákban vesz részt.

1608-ban Kristóf az országgylésen aláírja a slavoníat Kif

.

és Rendekhez irt levelet.

í 607-ben Nagy András Putnokon. 7
)

1619. tájban Imre mezei kapitány Bethlen alatt, 8
j

1603-ban Feketeiakon Erdélyben bírt N. Albert fö-ember, •)

1666-ban N. Tamás Erdélyben tanács ur. ltí
)

1672-ben N. Lórincz özvegye Komáromi Kata Marmarosban

Huszton curiáját eladja Gyulaffynak.

1685. oct. 31. Nyitrán született N.János jesuita, mbalt 17 IS

1690. aug. 23, Gyr várában lovas hadnagy N. János, czímere

a paizsban könyökl kar , kivont karddal , fölötte két oldalról csillag

r»gy*g.

1770. nov. 29. Debreczenben született N. Gáborba jeles ökle-

vél gyjt, és a Tudományos gyjteményben több czikk szerzje.

1816-ban N. János kihirdetteté nemességét Arad vármegyében

1807-ben N Ignácz Fejér vármegyétl nyervén nemesi bizo-

nyítványt, kihirdetteté 1814-ben Krassóban.

1815-ben N. Ádám Veszprém vármegyétl kapott nemesi bizo-

nyítványát kihirdetteté 1816-ban Krassó megyében.

') Reuiner id. h.

2
) Mocséry Nógrád várm. Rsmert. III. keit

8
) M. LíVfeiestár l. 99. és Tinódi Budainal II. 739

•) Levelestar I. 133.
5
) ugyanott 200,

•) Eng-cl Monumenta 276 stb.

7
) Kazy Hisi. I. 70.

*) Kemény önéletírása, kiadta Sialay László. 396. iar*-

•) Mik-, Erdély i5rt, adata* L S3 sib.

M
) Bethleu Miklós ónefetirá^, kiadta S**lav L- !. 363.



00 Nagy- — Nagyfejed.

1825 jun. 22-én N. Áron Sepsi , Kezdi és Orbai széktl nyert

székely nemességi bizonyítványát Krassó vármegyében , hol esküdt

volt, 1825. aug. 23-án kihirdetteté stb.

Nagy család. Lásd fienók.

Nagy család. (Máskép Bositz.) 1726-ban Nógrád megyében

Nagy máskép Bositz Fe ren ez, István, János, László ne-

mességük kimutatásában bvebb bizonyítékok eléadására utaltattak

Nagy»foányai család. Zemplin vármegye czímerleveles ne-

mes esaládainak egyike. i
)

Nagy-Borliéiy ««alád. Szintén Zemplin vármegyében la-

kozó armalista nemes család. 2
)

Nagy*i'eje család. Heves és Küls-Szolnok vármegyében

szélesen kiterjedt nemes család. Törzse Nagyfejed Mihály III Fer-

dinánd m. királytól 1637. octob. 22-én kapta czimeres nemes .levelét.

Czímere—mint itt

a metszvény ábrázolja

— a paizs kék udvará-

ban hármas zöld hal-

mon álló ketts farkú

oroszlán, kinyújtott el-

s jobb lábával egy

hosszú szárú zöld leve-

les kinyílt fehér lilio-

mot tartva. Á paizs fö-

lötti sisak koronájából

v szintén hasonló orosz-

lán emelkedik ki Fosz-

ladék jobbról aranykék,

balról ezüstvörös.

A törzsnek jelenleg tizedik sarjadéka él, részint Nagy-Iván nev
helységben, részint Eger városiban stb

Családfájuk 3
) — ámbár nem teljes , — következleg j le nap*

jtmkig

*) Ssirmay C Zemplin. noi. top. 115.

*) Ugyanott.

*) Csaíaut közi
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1 Mihály
1687.

I. Mátyás

II. Mihály

1. Pál ~1

1721. publ. Hevesben

II. Mátyás

r~

III. Mihály József 11 f. Mátyás. I. látván.

l - :

Ignác* Pál. IV. Mátyás. I. György. IV. Mihály,
i l

I. László V.Mihály II. István. V. Mátyás Pál. Márton. IU. György
1 7? ' sz. 1807. esküdt, szhiró

q .. orvostudor Hevesben 1849-ig
7 gy' F«e

,

rben
itfikíöi ííTL^witr

Béla. Gyula. Ödön. Szidónia.

V. Mihály 1807. sept. 6-án szül. Nagy-Iván helységben. 1833-

ban ©rvosdoctor lett, 1835-ben Heves megye tisztb., 1849-ben rendes

orvosává neveztetett. 1850-ben a cs. kormány Heves megyei forvossá

nevezte, de e hivatalt el nem fogadta, hanem mint a Foglárféle inté-

zet , és angol kisasszonyok leánynöveldéjének orvosa sikerrel mkö-
dik. Tett kísérletet az irodalmi pályán is, és 1839-ben az egri fürd-

ket irta.
J

)

Wágy-Crergely család. Törzse Nagy-Gergely Gáspár
fiaival együtt I. Leopold által 1688-ban kelt czímeres nemes levélben

nemesítte tett meg.

1726-ban Nógrád megyében Nagy-Gergely Sámuel a följebb*

armalis nyomán kétségtelen nemességét igazolta. 2
)

Magy-iday család. Zeraplin várraegye czimerieveles nemes

csa ládainak egyike. 3
)

Egyik ága Erdélybe, szakadt, hol F e r e n o z jelenleg Közdp-

Szoinok vármegyében Uj-Németiben és Alsó-Szoporban birtokos.

Aíagy*JáiiOsy csaSád. Zemplin vármegye ezímerleveles ne-

mes esaládai sorában áll. *)

JtTagy~l<aky család. Szintén Zemplin vármegye armalista

nemes osaiádai közt foglal helyet *)

') Magyar irók, életrajz, gy áj i. í. 332
a
) Protoool. C. Xeograd.
) Szirmay O. Zemplin- not top I li)

•) Ugyanott.
s
) Ugyanott



9Z !Ma§y Martonyi

fiiagv^lSáriöiiyi csafad. Sopron megyei srégi kihalt csa-

lád, melynek törzse f . Simon testvérével Bertr&m mai Aragóniá-

ból Imre király nejével Konstancziával szakadt hazánkba , miután

Spanyolországba rí e nemzetség folytonos viszályban állott bizonyos

Magnó gróffal , a kit mégis öltek. Magyarországba jvén, itt a Dunán-

túl Nizsider táján telepedtek meg, mivel pedig spanyolországi nemzet-

ségi íváruk B o j o t nevet viselt , itt is els megszállásukat Bojotnak

nevezték ;
f
) ozímerül is a még Spanyolországban a tunisi szultánon vett

gyzelem miatt nyert egyfej sast viselték, és megtartották patzsukon,

mely az eltt üres vörös tért mutatott. ^ Utóbb N a g y-M á r t o n y i-

aknak vagy Martinad 3 r fiaknak is neveztettek.

A bejött I. Simon 1223-ban II. András király által az ország

egyéíb nemeseivel hasonló rangot nyerve , a Sárviz mellett R u h t u-

keur földet nyeré maradékról maradékra királyi adományban* 3
) és

abban 1 228-ban is megerdítetett, *)

1284-ben IV. László király a följebbi kir adományt Ruhtukeur

földrl megersíti I. Simon fiainak II. Simonnak és Mihály nak

részükre. *)

II. Simonnak fiai voltak I. Pá! mester és I Lrinoz, kik a

németek és András gróf elleni hadjáratban szerzett érdemeikéit 1319-

ben Károly királytól Kabold várát nyerték. 6
)

I. Mihálynak fiai voltak E n d u r 1 kir. udvari apród és M i k 1 ó >

(vagy Niklinus) kik unoka-testvéreikkel nevezett í Pállal és L-
rinczezel együtt 1320-ban a kövesdi vámot, melyet addig Soprtmy

megye szedett, nyerték Károly királytói ,
?
) és ugyan abban 1323-ban

megersítettek. 8
)

1332-ben nevezett í. Pál már országbíró , testvérével Lrincz

mester zarándi fispánnal egyességre lép , és e levélben már N a g y-

*) Rezsi Simon Chronic. edit. Horányi p. 138. 139

*) Ugyanott; Turcczi Chron. II. cap. 21. Usd Batthyán Leges Ecol ki-

adva Pál ország-biró pecsétén is hasonlóan.

*) Fejér Cod. dipí tomo Hl. voL I. p. 393.

*) Ugy&noét tomo 111. voí. II. p. 140
4
) Ugyanott tomo V. voL líf. p. 238.

*) Ugyanott tom. Vili. voL Hl. j». 19.9.

*) Ugyanott tom V 111. vol II. 241.

*) Ugyanott 428,
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Máitonviak nak neveztetnek. *) Ugyancsak 6k a Haza rád elleni

hadjáratban is megkülönböztették m? gckat. *)

Ui35-b^n Pál ésLöríncz a zakali nemesektl szereztek bir-

tokokat és erre királyi beleegyezést. 8
)

1338-ban ugyanazok némely jószágot eizálogítottak Bideskuthi

Miklósnak ,- *> ellenben guthkefedi Ivánkának fiától Jánostól K A_h id-

Fordánt vették zálogba. 5
)

1343-ban °ál országbíró 1. Lajos királytól engedélyt kap, hogy

Puchmayr Erzsébettel menyekzt ülhessen. *) Utóbb Pálnak nyoma

sincs, valószínleg röviddel utóbb elhalt.

135^-ben említetnek Nagy-Martonyi Lon néznek és Miklósnak

gyermekeik. ')

1353-ban Nagy-Mártoni Miklós (Nikiinus) és L r i n e z már

Chornai névvel."*)

1354-ben Nikiin váuárjogot nyerj *) él 1362-ben is, nÓvéré-

vé! együtt. ao
j

JLirincznek a volt tán János , ki 13ij5-ben élt. ,f
>

A családfa igy alakult:

L Simon
*228 19,28.

kapja Kulbtökeurt

II. Simon I. Mihály
1284 1284.

'

de Nagymarton r
Emtufl^ Miklós

I. Pál I.LArines 1320 (Nikiin)
országbíró de Chorna 1320 1362
1310. VÓAB. 1319 1353.

zarandi fisp.

János ?

12186.

») Fejér Cod. dipl. tom. V1I1 3. p. 601 és 623.

') Ugyanott VIII. 3. p, 623.

') Ugyanott VÍH. 4. p. 89.

*) Ugyanott VIII. 4- p. 30.
*) Ugyanott 314. 316.

*) Ugyanott IX :1. p. 92.

*) ugyanott IX : 2. p. 138
8
) Ugyanott 216.

*) Ugyanott 311.

) Ugyanott IX í 3. p. 3i5.

) Ugyanott IX : vol. 3. p ÍKH

ív

31



94 Nagy-megyeri Nagy-mfbályL

A család ezekben valószín illeg kihalt , legalább utódaikat nem

ismerjük. A Kanisay-aknak a Nagy-Mártooyiakkai véleményem szerint

legföljebb leányági Összeköttetésük lehetett.

í. Pál országbíró is pecsótezímerén a Kézai által említett egyfej

sast viselé, mint azt egy l34Í~ki oklevélrl Batthyány [gnácz Leges

Ecel munkájában kiadá.

Hagy-megyeri család. (Vasmegyeri.) Közlök Fereneznek

neje Borbála 1659-ben a Knn családból származván. Kun Istvánnak

Hágón magvaszak adtával örökségét országgylési végzés foiytán meg-

kapja.

Magyfaivy család. Közulök Nagyfaivy György 1625-ben

szerémi, utóbb váozi püspök 1635— 1644-ig.

Üa^y-uiiliályi család. Mint az Eödönffy családnál (e

munka IV, köt. 42 lapján) olvasható, az 1249-ben él Jakótól %
) a raost

is virágzó gróf Sztáray , 69 kihalt nagy-mibályi BáníTy , nagy-mihályi

Poögvácz, Eördögh. Eödönffy,TÍbay, Vinnay stb. családok származnak.

Jákónak ivadéka a Zemplin megyei si birtokról Nagy-Mihaly-

ról sokáig Nagy-mihályi nevet viselt, míg idvel az egyes ágak külön

nevet vettek föl, st egy ág — úgy látszik — a XVII. században tör-

tént kihalásáig megtartá a Nagy-mihályi uevezetet.

Jákótól mikép kezdett szétágazói , s különféle családokra osztani

a közös verség, mutatja a következ leszármazás

:

Jákó
1349.

András János

1290. "

Láatlú
le N.-Mihály

1314.

Míbály Eödön Lonnaz
1344." a% Ködönffytk tárnok m.

i r—'^T > törzse 1344*
rongruez

I

a. Ponyvád cs. ;——--- >»-»•-————/<- '• •—=—

i

iórzse. György László István Miklós

v. Gergely M« ^éter"""
r"j£* '

János
torx,te '

1431. 1418.

ungi foisp.

I37Ö.

Sitáray-ah, törtté

*) 1859 ? 117. torv. ez.

É
) Fejér Cod. d

i
pl. IX vol. I. 279. és e családról oklevél, még több pedig

Kítpriiiai Mss. B. tóin. 29



A Nagy-Mihály-ak Í9 ezen családfán állók egyikétl jnek le,

de származási iájukat elegend adat hiányában biztosan össze nem ál-

líthatóul.

iiagyszájú család. Grömör vármegye egyik régi nemes C3a«

láda. Már 1479-ben élt a osalád, J
) és a Hanvai, runyai Scldos, Szká

rosy (lásd ezt) családokkal egy törzsbl eredt.

Nagyszálló. Ugoosa megyei nemes család.

Wagyszeghy család Erdélyi család, melybl ApafFy Mi-

hály korában Gábor élt, ki n'int Cserei irja emberséges oláh nemes

ember volt. a
)

fca^y-vaÉliy család. Vas, Komárom megyei nemes család

1549-ben N. Márton Fürön vészt vesz Palásthy Jánostól 3
)

1599-ben Nagyváthy Menyhért és Boldizsár baromiak

i

részjószágaikat elzálogosítják. *)

1607-ben ugyanott Nagyváthy Pál bizonyos telkeket Móron

Jánosnak clzálogít,

17«í9-beri Nagyváthy János neje Takács Judit ellen a királyi íis-

kus perel almási kúriája végett. b
)

Nagyváthy Vendel 1848-ik eltt Komárom vármegye levél-

tárnoka szül. Ekecsen 1791, mart. 20-án.

A Nagyváthy család egyik ága már a XVI. században Szatmar

vármegyében is birtokolt. Nagyváthy János 1544-ben többel együtt

Szamos-Kórogyon, Ki s-Szekeresen, Csekében, Fülesden, Csecsén, Mi-

lotáu, és Szárazberek helységben birtokrészt nyert kir. adományban. b
)

Nagyváthy Ferencz 1597-ben tábori élelmezési igazgató. 7
)

l&£9-ben N. Antal kir. biztos Gyöngyösre a türökkeli ügyek elin-

tézésére.

N. Pál 1646. Beezkón lakos Trencsiu megyében a nemesek so-

rában állt. — A családi czímer nyíllal átltt szarvas.

Wagyvépy család. Közülük Nagyvépy János 1611-ben

Bars vármegye jegyzójo volt.

«; Teleki, Hunyadiak kora XII. 704. í,

») Cserey Mih flist. 290. 392.

) Fényes, Komárom várm. 122

*) Ugyanott 122. 1.

*) Ugyanott 17Ú.

e
) Szinnay Szatran'r vinn. II. 192. 239. 245. 253. 259. 260. 232.

') 1597 : 2& törv. ez



96 IVagyvölgyi Mák*.

Wagyvölgy fi család. Nagyvölgyi László (Lad. de Nagh-

welgh) 1456-ban kir. flovász, 1457-ben kir. fpohárnok' mester. *)

Wajmajer család. Najmajer F erén ez 1761-ben M. Teré-

zia király-asszonytól nyerte czíaieres nemes levelét.

Czímere elször vízirányos&n kétfelé osztott paizs ; a tels rész

ismét kétfelé oszlik, a jobboldali kék udvarban arany koronás fej, nya-

kából nit szétterjesztett ezüst szárnyakkal látszik , a baloldali vörÖ3

udvarban pánczélos kar könyököl , kivont kardot tartva. Az alsó ezüst

udvarban szarvas nyargal, szájában olajfa agat tartva, A paizs fölötti

sisak koronáján szintén pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartva.

Foszladék jobbról ezüstkék, balról ezüstvörös. 2
)

A család Heves megyében székel.

Majcsics csatád. Horvátországi család, melybl Ádám
175 l-ben Dalm., Horv és Slavonia ítél mestere volt *)

Makó család. (Nagy-szent-miklósi.) A góthai Almanach sze-

rint macedóniai eredet, és i78Q-ban származott Magyarországba,

181d*ban grófságot, és a temesi hatáságban fekv n.-szent-mikíósi ura-

dalomra kir. adományt nyert.

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1-s arany udvarban egy bal-

ról kinyúló, fél testével látható kétfej fekete sas, a 2-ik vörös udvar-

ban bség-szaru , és három kék rózsa látszik ; a 3-ik vörös udvarban

arany mén nyargal, a 4-ik aranyudvarban egy fekete bika áll. A kö-

zéps paizs kék udvarában három ezüst rózsa látszik.

Családfájuk következ:

János

f 1848. sept 12.

(gr. Festetich Teréz)

Kálmán
szül. 1822, febr. 22.

cs. kir. kamarás
(Gj'eriyánffy Berta)

Maivina Sándor
sz A843 oct. 11. sz. 1846. dec. 9.

Nákó J ános Torontál megyétl 1840.april 8-án vett ki nemesi

bizonyítványt, melyet Krassó vármegyében azon évi június 22-én hir-

dettetett ki. Krassó megyében birta ekkor Kricsova egy részét.

') Teleki, Hunyadiak kora X •500. Ö63.

*) Collect* herald, nro 100.

*J 1761 : ?6. torv. ez.
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TVafáczy család. (Naláozi, nemes, báró.) Erdélyi család, úgy
latszik, — Hunyad megyei származás , legalább ott Hunyad megyé-

ben van Naláczvad helysége. v
)

Emelkedését a család I. ApaíTy Mihály korában kezdé , midn
István mint tanácsos és udvarmester szerepelt, és Teleki híve lévén,

jószágokat kap, mint Bábolnát, Zámot stb. , melyek késbb más kézre

kerültek

Czimeruk a paizs kék udvarában zöld téren , koronán könyökl
kar, kivont kardot tartva , a paizs fölötti sisak koronáján szintén olyan

kar, meztelen karddal látható.

Leszármazási tábláját a XV í. század elején élt Miklóstól kezdve

ismerjük, és következ :

I. tábla.

Miklós

János

Péter 1630.

(Palatics Erzse)

I. István

sz. 1632. f 1688.

Hunyadi fisp.
tanács úr.

(Tornya Bora)

I. András ,1679.

(Lukács Éva)

Folyt. II. táblán.

11: András 1720.

Hunyadi fisp.

(vízaknai Nagy
Bora)

János
(Bethlen
Mária)

Ferencz. István.

György
báró lelt.

f 1739.

(b Jósika
Zsuzsi)

1. József f 1752.
báró lett

f korm. tanács.

(1. Makrai KI.

2. Toroczkai Bora)
r— Á

1

Károly
(Teleki Kata)

Benjámin.

Lajos 1711.
Hunyadi fisp.
(Toldalaghy

Mária)
c

*
>

Sára
(Barcsay Gerg.)

II. István
százados

(Toldalaghy
Zsuzsi)

László
oszt. 1732.

(Olasz Klára)

III. István

t 1844.

fb.Bálinthith
Ilona) f

Kata
(b. Bánffy
György

)

László f
(Barcsay
Éva)

Lajos
(Bánffy
Klára)

Bora Mihály
t 1792. f

(1. Bethlen
Mihály

Bethlen Gerg

)

Folyt köv. lapon.

') Kvári szerint Magyarországból szakadtak Erdélybe
, Kvári erre

nézve Mi kólára utal, de Mikola e beszarmázasról mélyen hallgat.

7



M tfaíáczy.

II. István f 1760, ki az elbbi lapon.

százados
(Toldalaghy Zsuzsi)

II. József

f 1818.

zarándi fisp.
(Toroczkay Teréz)

t 18160

Kata
(Mik Fer.)

Ágnes
(Fekete
Lóriihoz)

Elek
tábl. üln.

(Cserey
Anna)

Anna
(.Sándor János)

Zzsuzsa
( Keresztes Samu
ezredes f 1816.)

József
kanoz. re£ udv. tan

f 1836. febr. 22.

(Bethlen Kata)
r ~* " " n

Jozefa
(1. gr. Csáky Gy.

2. gr. Bethlen Olivér)

Eszter. Zsigmond. Sára. Bora,

t

II. tábla.

Farkas
(1. Csáky Juí.

2. Baresay Kl)I
l

'" '"
'

: *-
' —

i

László. András. Zsigmond.

László.

I

^u^.
Lajos 1794.

László
1800.

Sámuel.

József
(Sojnbory Ágnes)

András 1679., ki az l. táblán.

(Lukács Eva )

Jrábor

Lajos.

István
(Kopasz Judit)

i

Gábor
(Szilvasi

Bora)

Dániel

f Í770.

(Szilvása

Zsuzsa)
r—-» j

Bora
(Zeyk János)

János Judit
fZeyk (Kendetfy
Bora) Miklós)

András István Dániel. Mihály.

János
(Bot Júlia)

Ráki
(Lukács Fer.)

Boldizár
ugrádi Ai

Gábor f

(Csongrádi Anna)
János

(Hortobágyi KI.)
- -*:

Borbála
(Noptsa Elek;

Lajos

(Kenderegy
Krisztina) J2sef> yarka8 Károly. Júlia Borbála. Karolina.

Dániel
(Mósa Krisztina)

Bora
(Pálfy Domokos)

(Szocs

Mathild)

Kázmér.

CDessewJTv
Ferdinánd^



ftataesy. 93

A család Péternek Palatics Erzsébettl származott két fia L
István és András által két fvonalra, oszlott ; amannak ágát az 1

.

táblázat, András ágát a II. tábla mutatja.

I. István ról, ki családját legels emelé föl, már szólottam, neki

egy fia és egy unokája báróságot nyerges igy az egész ág báróvá lön;

András ága megmaradt a nemesi renden.

I. Istvánnak Tornya Borbálától fiai János és Lajos hamar

kihaltak. Ez utóbbi Rákóczy ellen van , és 1711-ben Ion Hunyad vár

megye fispánja. ')

I. Istvánnak harmadikba II. András 1720-banHunyad várme-

gyei fispán , 1723-ban Zsibót és Felkenyér tizedét száz évre nyerte

Ennek fia József fkorm. tanácsos, báró lett, meghalt 1752-ben,

második neje Toroczkai Boramajd 60 éven át élt öregségben. Józsefnek

Károly fiától unokája III. István szül 1777-ben f 1844-ben Kvári

következleg adja jellemzését : „egy nagy ész , végletekig zött cynis-

mussal , és kéjvágygyal. Rendesen ágyában élt, hol olvasott. Ha út-

ról jött s olvasmánya végzetlen , szekerével együtt magát íb kocsi-

színbe taszíttatá stb. Többnyire epigrammokat és gúnyverseket irt

!

alig volt valaki az országban , kit ki ne gúnyolt volna. Versei kézirat-

ban most is szerte láthatók Meghalt 1844-ben. Utolsó volt a bárói

ágban" stb.

I. Istvánnak negyedik fia Gryörgy 1733-ban báró lesz,*)

meghalt 1739-ben. Nejétl b. Jósika Zsuzsannától egyik fia L á s z 1 é

gyermekeiben kihal, másik fia

II. István tiz évig katona, mint százados nyugalomra megy.

és elveszi gyönyör szép nejét Toldalaghy Zsuzsannát. Meghalt viz-

kórságban 1760. febx. 24-én. Egyik fia II. József saját emlékirata

szerint szül. 1748-ban 1755-ben Enyeden tanúi, innen kir. tábl.jegyz,

1766-ban gr. Hadik meghívására m. kir, testr Katonasága után

hosszú ideig Zaránd vármegye fispánja ; végre nyugalomba lép ; meg-

halt 1818. 8) aprilban kora 73. évében. Végnapjaiban egy emlékiratot

kezdett meg, melynek töredéke az 1853 évi Hetilap folyamában je-

jent meg. Leforditá Young éjszakáit is franeziából. Fia J ó z s e f cs, k

karo. 1827-ben Torda megye fispáni helyettes, utóbb az erdélyi kan-

ozellariánál referendarius udv. tanácsos; meghalt Bécsben 1836. febr.

') Coerei Mik. Hiat 465.

*) Letioczky Stemmat. 1. 189.

') Minutt halála ével lS22-dikét oWasom
7 *



100 Natnényi. -- Nándory.

12-én kora 47. évében, és egy leánya Jozefa maradván, ekép fiágon

benne a Naiácziak másik bárói ága is elenyészett.

A nemesi ág — mely a II. táblán látható — máig több tagokban

él ; közlök Farkas, J
) 1847-ben Hunyad megyei alszolgabiró.

Naményi család. (Naményi f.) Bereg megyei eredet régi

kihalt család. 1467-ben a Keszy családdal együtt Ugocsa megyei T-
Ujhely , Karátfalva , Szls-Vegh-Ardó és Rákólcz helységben anyai

jogon nyert birtokaikba beülnek, de az Újhelyiek által kitúratnak. %
)

1505-ben a rákosi országgylésre Naményi Bálás Bereg vár-

megye követe volt. ,H

)

Nánássy család, (Kis-kárándi és n.-váradi.) Valószínleg e

Nánássy család sei közül való azon Nánássy István, ki 1607-ben

Homonnainak Törökországban járt követe volt. fc

)

Továbbá N. Gábor,.ki 1682-ben Sátor-A.-Ujhelyben ref. lel-

kész volt. *)

Ugocsa megyében e század elején Fert-Almáson birtokos N.

József. 6
)

Kis-kárándi Nánássy Mihály 1 816-ban Egerben árvák gyámja.

Erdélyben F -Fejér megyében birtokos a k.-kárándi és n.-váradi

Nánássy család, hol is N. E 1 e k 1815-ben számvev, Sándor és Sá-

muel ügyvédek, Ferencz megyei aljegyz, Károly megyei Ír-

nok 1848-ban> lm re,. Ferencz, András, Boldizsár .-Újfa-

luban birtokosok.

Doboka vármegyében Kékes-Nyárlón és K.-Jenben a Nádud-

variak után örökösödtek; szintén Nánássy birtok van Kidében és

M.-Derzsén. 7
) Ezenkívül

Nánásy családot találunk m.-bándi elnévvel szintén Erdélyben,

éa e családból György ) 848-ban m.-vásárhelyi irnok volt.

Nándory család* Nógrád megyei czímerleveles neme3 csa-

lád, azon megyei Nándor helységtl, mint származási helyüktl ve-

szik nevüket s jelenleg is az ott közel fekv Bakó nev pusztán szé-

J
) Tán az, kit Kvári „kereskednek' 4

ir.

2
) Szirmay Cott. Ugocsa p. 73. 74. 76. 88.

3
) Jászay Pál A m. nemzet napjai a mohácsi vész után 158.

•) Kazy Hist. I. 70.

5
) Szirmay Cf Zemplin. not. top. 254.

8
) Ugyanattól C. Ugocsa p. 1.75.

*) llodor, Doboka várm.
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kelnek. Törzsük Nándory István 1610. máj. 9-én II. Mátyás király

által nemesite tett meg. ')

Czímerük a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó oroszián,

els jobb lábával kivont kardot tartva.

1680-ban éltek Nándory Pál, és András.
172ö-ban Nógrád megye eltt N. Pál és Gj y ö rgy kétségtelen

uemesekl ismertettek.

1728-ban Nándory László Berczely Pállal Kis-Berezel helység

kétrészére , ugy Vanyarcz felere uj adománylevelet nyernek, de a be-

iktatásnál az Egry család s többen ellentmond tak 3
)

Az 1755-ki nemesi Összeírásban Nógrád megyében találjuk- a csa-

ládból Jánost Pöstényben , Györgyöt, Istvánt, és ifjabb J á-

n o s t Bakón.

Az 1726-ban produkált N. Pálnak Bodonyi Ilonától gyerme-

kei: Pál, Kata, Erzsébet, Borbála, kik J 756-ban éltek.

Az 1755 ben a nemesi Összeírásban fölvett Istvánnak utódait

a következ táblázat mutatja

István

17£5

Márton

Pál 1836.
Bakón lak.

Pál. Lajos. Mibály-József, József.

E táblázaton álló Pál, ki Bakón lakott, 1836. máj. 10-en vett

ki fiai nevére is Nógrád megyétl nemesi bizonyítványt.

Arad vármegyében 180'3-ben N. József számvev volt.

Nyitra megyében is találunk Nándory családnévre, mely garan-

vészeiéi elnévvel él, ebbl János tbiró és a holicsi és sasvári cs. k.

uradalom ügyvéde szül. Onoron (Nyitra vm.) 18*01 máj. 26-án. Tán ez

ez azon Nándory, ki, 1860-ban Nyitra vármegye cs. kir fnöke volt

Wándra család. Hunyad megyében birtokos család, közlök

Antalné, Ábrahám stb. Rekettyefalván, Brázován s több helyen

Mária özvegy Naláczy Antalné.

Nankenreifer család. Ismeretes e családból Nankenreiter

Nabuchodonosor, 3
) kinek 1452-ben neje sztrazsai Skola Veronika

volt, kivel 1453-ban az Éleski várát vették, mi ellen Hunyadi János

,
) Protocol. C. Neograd, anni L726.
3
) Sz.-benedeki Convent Capsa H. nro 3

3
) Fejér, Cod. diplom. VII. 3. 139
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a törvényszék eití; pörlött, de Cilley Uírich a várat Nankenreitérnek

itélé. Ez ítéletet 1457-ben László , 1466-ban Mátyás király is megér-

sité. Azonban nem sokáig bírta Nankenreiter sem e várat, mert 1468-

ban már sárcsfalvi Nehéz Péternek és Györgynek adta el.

Nápoly esafád. Nápoly Márk 1622. jun. 23-án Sopronban

kelt czímeres nemes levélben II. Ferdinánd király áltat nemesíttetett

meg, de a család — úgy látszik — kihalt ; az eredeti czímeres nemes

levél mint gazdátlan a Jász-kúo kerületek levéltárába került és ott

riztetik. 1
)

Erdélyben a fel-ri Nápoly család a kihalt családok sorá-

ban áll 3
)

ft&jipadi család. (Fülpösi.) Doboka vármegyében birtoka

volt Nagy-Iklódon, ma ez az Orbok jogok között van. 3
) Egyébiránt a

N á p r á d i családnév egy a N á h r á d i-val, mely család Szatmár me-

gyei eredet. Lásd Nábrádi eé.

SSaprágyi család, (Naprágyi.) Gömör vármegye régi nemes

esaláda. vezeték és elnevét azon megyei Nap r ágy helységtl vette.

Már 1381-ben Gömör vármegye nemesei közt olvassuk Naprágyi

Jánost, *) (Joannes dictus Zamat de Naprad).

Naprágyi Demeter elbb egri prépost , és szerémi majd er-

délyi , ntább veszprémi püspök , és 1 605-tl kalocsai érsek , meghalt

1612-ben.

A család egyik tagja a XVII. században Naprágyi István,

kinek Fegyverneky Fruzsinától leánya Zsuzsanna Lenkey Zsig-

mondné volt.

A család most is él Gömör vármegyében.

Ozímere — ha a Troph. Estorasianumnak hitelt adhatni; — a

paizn udvarában koronából kiemelked meztelen férfi, királyi pálezát

tartva ; ugyan ily alak látható a paizs fölötti sisak koronáján w,

Naqnard család. Naquard Károly 1 791-ben 1. Leopold

királ/ által czímeres nemes levélben nemes ítetett meg.

Czjmere következ : a paizs kék udvarának közepén vizirányo*

san egy arany csíkolat vonul végig, alatt s fölötte fehér vadasz eb fut;

*) 1792-bea a m. kir. helytartóság által birleltateU

*) Kvári L. Erdély nev. cs. 271
•) flodor, Doboka váim 185.

*} Fejér. Cod dij>ioro fcom IX. vt»i. VI t p. 429.
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* p&ir.fc fölötti sisak koronájából szintén fehér vadász eb emelkedik ki
;

kioltott piros nyelvvel. Fosdadék jobbról ezüstkék, balról aranykék. *)

Máray család. (Náraji.) Náray A«tai 1829-ben h. ügyvéd,

nemességét 1824-ben Arad vármegyében kihirdetteté

Nász család. 1689-ben Nász János Nógrád vármegye eltt

fölmutatván czímeres nemes levelét, kétségtelen nemesnek ismer-

tetett. 2
)

AfftAxpal család. Mások szerint N a c z p á 1. Közulök László

1435-ben Trencsin vár várnagya, í437-ben kapitánya, végre a megye
fispánja. *) Tán a Justh család sei közül való?

Waaavady család. A kürthi Naszvady esálád Sáros megye*

ben egy eredet a Tivador, Kohányi, és Trocsányi családokkal *}

Naszvady nev család jelenleg a Fejér, Komárom, Mosony és

Pozsony vármegyei nemesek közé számitatík.— 1732-ben élt Naszvadv

Mátyás GyÖr vármegye táblabírája.

Nathai'aluft&y család. (Nataíalusi.) Zemplin vármegye s-
régi törzsökös nemes családa, mely Nafcafalut— úgy látszik— az elsfl

foglalás óta Lirja. 5
) 1219-ben Nátán lakott Ádám. 1254 eltt élt

N a t a , kitl a családnév származott, és kinek fia G e r g e 1 y a megirt

1254-ben Gyken, Poya> Holoszeg és Egerp&taka nev birtokaiért, me-

lyek Tubul vár birtokaihoz csatoltattak , IV. Béla királytól osere-ado»

mányképen Zemplin vármegyében Lezna és Csemernya 30 ekényi bir-

tokot kapta.

1321-ben élt Gergelynek fia Márk, és Zemplin vármegye alis-

pánja volt.

1473-ban a Natafalussy család si birtokaira Máiyás királytól

megersít uj adományt nyert.

1526-ban a moliácsi csatában a Zemplin mesrvei huszárok had-

nagya volt Natafalussy Benedek.

1787-ben élt N. Ferenoz.
A család jelenleg is birtokos Natafalun. *)

*) Adami Scuta geniil. ionio VIII.
2
) Protocol. C. Neográd. anni 1688. p. 8.

J
> Starek Coilectio memorab- Cottua Trencsin. kifol. Sxontagh Dán
*) Lehoczky Síemmat. II. 2ö3.

5
) és *) Szirmay C. Zemplin. not. top, 142. 364. 365. noi íiiaí. n. 4U

152. 162. 278.
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líátkay család (.Nátkai.) Régi család, ne.vét Pest megyében
fekv Nátka pusztától vette. A XV. és XV ÍI. században Hout és Zó-

lyom megyében is kiterjedt a család. Egyik ágának leszármazása

következ

:

Nátkay Bal ás
(Seu Erzse)

László
^Géczy Éva)

László

( Szegesdy Zsuzsa)

' Mária f 1779.

(Tihanyi István).

Ez ág Máriában Tihanyi István nejében 1779-ben kihalt.

Azonban egy másikból származott I s.t yán, kinek fia György
1680. Veszprém megyei Pápán katona. 1683. april. 27-én Komárom
vármegyétl nemesi bizonyítványt nyert. Neje Bita Zsuzsanna volt.

Tle következ családfa eredt:

György
1683. ns.

(Bita Zsuzsi)

István
sz. 1680.

(Póka Erzse)

István sz. 1723. oct. 24.

(Kajdocsi Zsuzsa)

István sz. 1766. jul. 18.

(Zsoldos Júlia)

István János
szül. 1797. nov. 18. szitf. ISOO. april

József. István. Zsigmond. Pál. János.

Ez utóbbiak — úgy látszik — nemességük kimutatásában fárz

dozva, készítek e leszármaz tatást

Vallásuk protest.

Alatti ly család. Honi és Trencsin vármegye nemes esaládai

sorában áll. Hont megyében Natli Fercn ez 1766-ban esküdt volt.

Trencsin vármegyében 1775-ben hirdettetett ki a család nemes

levele. 1803-ban a megyei nemesi összeírás szerint Bolesón birtak s

laktak L e o p o l d s fia P á 1 1837-ben ugyanott P á 1 és fia I m r e.
1
)

Czimerük a paizs udvarában hátulsó lábain ágaskodó oroszlán,

els jobb lábával kivont kardot tartva • a paizs fölötti sisak koronáján

l
) Szón tag li Diín, közi,
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két kiterjesztett sasszárny között szintén a leírthoz hasonló oroszlán

emelkedik ki,

Watorf család. Erdélyben I794*ben honflusítást nyert.

Matulay család. Trencsin vármegyében a nemesi összeírások

szerint L á s z 1 ó 1 697-ben Tepliczen székeli ')

Wávay. család. /Földeáki.) Csanád vármegyének elkel
birtokos nemes családa.

A ozímeres nemes levelet Návay Pál 1711*ben III. Károly ki-

rálytól kapta. Czímere ez : a paizs kék udvarának alyján hullámzó víz fö-

lött egy sajka úszik jobb felé, benne rózsaszín talárban szárnyas an-

gyal áll , és evez. A paizs fölötti sisak koronájából ketts farkú orosz-

lán emelkedik ki , els lábaival borostyánnal körülfolyt meztelen kar-

dot tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvorös 2
)

Családfájuk töredékesen következ

:

Návay N.)

György János
(Kárász N.) Csanádi alisp, 1806.

'

Tamás *' -— (Szentiványi Rozália)

Csanádi fisp. 1848. László Mihály Pál f János
(Aimásy XO Csanádi foszbiró Pesten. Budán • ^T '

(Kornis N.) hivatalnok
St^

' stb."^

Tamás Csanád vármegyének fószolgabírája és 183%-ban or-

szággylési követe, 1848-ban pedrg fispánja volt.

Návay Péternek neje ondódi Laky Krisztina volt.

lairorzky család A czímeres nemes levelet Navroczky

Tamás nyerte 1686-ban I. Leopoíd királytól. Utódai ismeretlenek 3
J

Czímere a paizs kék udvarában a baloldalból benyúló vörös mez
kar, három arauy kalászt tartva, fölötte balról félhold ragyog. A paizs

fölötti' aisak koronáján szintén vörös mez kar könyököl, kivont kardot

tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 4
)

laypar család. Naypar József 1756-ban M. Terézia ki*

rályasszonytól kapta czímeres nemes levelét.

Czímere függlegesen kétfelé osztott paizs , a jobb oldali kék

udvarban egy fehér márvány oszlop áll , 03 a fölött arany csillag ra-

gyog ; a baloldali ezüst mezben két oldalról két kar (egyik kék, má-

*) Szontagh Dán. közi

.

2
) Colleot. herald, nro 722.

s
) Ugyanott nro 822.

*) Actami Scuta gentil. tom. VIII
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sík vörös mezu) nyúlik be és három nyilat tart. A paizs fölötti sisak

koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny emelkedik ki Koszla-

dék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. a
)

E család nevét különféleképen találjuk irva. Najpauer család

van Bereg és Szabolcs vármegyében is.

Mefoesz esal&il. flrömör -vármegye neme* családa, melybl

Nebesz G-yörgy 1718-ban Cxömör vármegye alispánja, 1719. sept.

12. a pozsonyi tanácskozraányra követi küldetett, és 1722-ben az al-

ispánságtól búcsút vesz, de megroarasztatik, és újra megerösítetik. z
)

HteMing CMlad. Nebling Mátyás 1719-ben III. Károly

királytól kapta ozimeres nemes levelét. 3
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld halmon illó daru
t
fölemelt

jobb lábával golyót tartva. A paizs fölötti sisak koronájából fehér egy-

szarvú emelkedik ki. Foszladék jobbról ezüsívörös, balról aranykék

Atoboj&say csalhú. Trenosin megye kihalt csaiádai sorában

áll. Péter adomány-levelet nyert Zsigmond királytól Trencsin me-

gyei Liboresa helységre. Jelenleg e birtok a sakalkai urodalomhoz

tartozó, és a vallási alapítvány birja. *)

8íe$©vl«*a; családi Mások szerint jSieozoviez, Trenesin

megyei czímerleveles nemes család. í67S-ban hirdettetó ki armalisát

Trenesin várhegyében
, még lG90-ben Beczkón lakozott, azóta azon

megyében nyoma sincs. b
)

Medeczky csalási. (Nedeezei.) Trenesin vármegye legré*

giebb adományos családainak egyike, és azon megyében fekv Ne de-

c z e helységbeli ösi birtokának ma is birtokában van. Törzse D om o-

k os, ki 1223-ban nyerte Nedeezét. •) Domokosnak két, három ízen

utódait nem ismerve, csak az 1335/ tájban élt Nedeezei Jánostól
terjed több ágon le máig a családfa. Jánosnak fiai László, Péter
és J á n o s 13b4-ben uj kir. adományt nyertek Nedeczére ; de közlök

osak Péter ága terjeszté le jelenkorig a családfát. Idvel , fleg a

*) Colleet. Herald, es Adami Seuta geiitíl. VIII.

*) Bartliolomaeideg C. Gömör 760.
8
) Colleet. Herald, nro $93.

*) és > Szontag-L Dán. közlése.
e
) Lehcczky Stemm. lí. 253. lap szerint Domokosnak László, Péter

és János nev fiai 1304-ben Mária királyn adománya szerint iktattattak be

Nedeezéu, Treneséni Máté ellen Zclna védelmében szerzett érdemeikért ; — itt

bizonyosan hiba van az évszámban, mind TV, Mátéra , mind Mária király-

néra aézve.
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XVÍL század végiével, és a XVIÜ. elején a család Komárom, Tolna.

Zeniplin stb megyékbe is elterjedt, és birtokot szerze.

Czímerük a paizs kék udvarában hátulsó lábain álló medve, nyá-

lán nyíllal átlve ; ugyan ily alak emelkedik ki a paizsflötti sisak ko-

ronájából is. A paizst szokásos foszladék veszi körül. ^

A családfa következ ; ')

L tábla
Domokos

1?23.

II ! IW—»f^O'tW^MWfc

János 3335.

László
1384. 1412- oki.
«m——»«-- A.. w — n »

András

Bálás"
1

Péter.

j3§4

Márton
vulgo Spanik

1458.

Miklós 1492,

Nedecze felét

osztályba kapja.

János
1384. 1412.

Gáspár
1458. 75.

Miklós 1497
Magy

—A—
Miklós. János. György.

1458. oki.

Péter
1490. Nedecze felét

osztályába 1497

.

.

1526. Sandrin
Zolnai k&pit.

1475. 1497.
i

—

—

A~
"-i

Zsófia

(Litteraty Péter)

Aana Klára Bálint Dóra
(Sztankó (Kobiliez (Siruoayi (Mitsicz

Mátyás) Pál) Krisztina) György)
eladja Nede-
ezét 1526.

János.

Erazmus
1505. osztoz.

Folyt. 11.

tábla*.

József
(Majthényi

Anna)

Tóbiás
1505.

Folyt. IV.

táblán.

György László
1505 1605. 1566.

j

(Zarnaróczy

! r
M!£git)

János
15051574
(Lista
Margit)

Kata. Sára"
1

.
Folyt. V.

1566. Strázsán, táblán.

t-» w >
<x n> a
» 2 S
99,

Gáspár. Márton
öntmester

a ssirecaeni várban.

Orsolya. Kata.

11 =

C-t

o
o

István

1589.

Gáspár

Miklós

Miklós

Judit

(1. Hliniczky
Gábor

2. Ordódy"Pál)

Zsuzsa
í Pongrác*
Miklós;

Kristóf

J.602.
Erzse 1626.

(ToDgrácz Mihály)

') Wagner Geneai. tab. XL., ítem Mm. fcomo LXX. -Szontagh D. közi. stb.
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II. t á b 1 a.

Erazmus, ki ai I. táblán..

1505. osztoz

Rafael
1580. 1600.

(1. Stansíth Horváth Anna.
2. Okolicsányi Ilona)

András. Dániel Mihály Gábor Bora.

J6Q9. Drieto- 1625. (sz.-mihály-péter- 1625. osztoz f
mát cseréli, házi Ormándy Erzse)

György
1651.

István 1665.

(Bozon Hona)
Gáspár. Imre 1651.

(Borsiczky^A. Maria)
I

—A-
,

Folyt. III. táblán.

Sándor
Komárom v. aiisp»

f 1719. aug. 9.

(Huszár Hona)

Ferencz Mihály Kata
esztergami Komárom v. (Eleveukúty
kanonok alisp. 1732. 44. Ferencz)

(Huszár Zsuzsa)

Éva.

István Magdolna. Kata. Ilona

István

Komárom v.

sz. biró

Virthen

Imre
szül 174R

észt. kanonok

Ferencz
Jak. Karván

Ferencz
Komár. v. alisp.

kir. tábl. ülnök
1727. 1757.

János. József Bora
n.-szombati (Nedeczky
kanonok. Fer.)

Anna.

Anna. Zsófia Ignácz. Lajos

Emilia
(Buócz)

Ignácz
(Nedeczky Póli)

' n. n.

Alejzia Apollónia. István.

(Hanitz)

András
kancell. referend.

1770.

Kristóf
(Fejérváry

Kata)

Pál.

t

Kata
(Tersztyánszky

János)

Anna
(Majer
József)

Erzsi
' (Nedeczky

Ferencz Görbn)

Ferencz
lak. Virthen

(Pyber Zsófia)

Ferencz
szül. 1773.
dec. 10.

(í. Nedeczky
Bora.

2. Toraanek
Anna)

Gáspár
Komárom v. fjegyz

1819. - 1823.

(Reinprecht
Jozefa)

Kálmán
Komárom v.

fjegyz
1844- 1848.

(Fülöp
Ágnes)

Benedek
Komárom v. esk.

és insurg. hadn.
1810.

Zsigmond
Esztergom v. esk,

insurg. kapit.

1810.

Flóris
ügyvéd

v. honvéd
százados.

1849.

Károly
primatialis

ügyész
(Pyber
Janka)

Sándor
fcörv. széki

ülnök
Gyrben
1860.

Gáspár Matild,

plébános "f
DömÖsön.

Víncze. Izóra.

Tiborcz. Ödön Ágnes.

1-tl Imre

József, Miklós. Ida. Jolán, PáL N,

2-fcól János
i

*
1

N.N.

Ferencz Eleonóra
"^j^""1 (PalkovicsK.)
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III. tábla.

. Imre, ki a U. lábián.

1651. osztoz.

(Borsiczky A.-Mária)

Pál

Pozsony
várm. esk.

1692.

Ferencz

Lajos,

f

László Zsuzsa János Gáspár
(Murányi 1665. jesuita.

Tamás) (Ordody

,

Zsuzsa)
FeTe^cI György

István Zsigmond
1677

.

osztozik

(Fekete

Sándor. Éva. László.
I

Podhorszky
Ilona>

Krisztina)

Mária Hona Krisztina

(Klobuczky (Reviczky Gáfor
Zsigmond) Sándor) István)

Erzse, Júlia
(Reviczky
András)

János
(Turánszky

Zsófia)

Tamás,

t
György
Pécsett

József.

Rozália
(Nozdroviczky

Elek 1745.)

Rozália
(I. Marsóvszky
Zsigmond.

2. Plankenstein
Antal)

Károly
katona.

Ferencz

(Bacho Alexandra

)

Anna
(Akay Ferencz)

Gáspár. András
I

Mihály

László Antal
gr. Pálffyak
levél tárnoka

Mihály
kapitány

Lajos
Budán 1825.

József Gábor
Komárom kapitány
v. alispán \

1771-1781.

t

Imre
1714

Júlia.
1752 s'zemelynoki

\

itélö mester
1730.

(Hrabovszky
Eszter)

Sándor.

t
Pál Mária

katona. (Kubinyi Sándor)

László
jesuita.

t

Károly József
(Lengyel septemvir
Krisztina) (Gömrey Bora)

I

Mária
(vaj kai Vass Miki.)

Tamás Adalbert Tgnácz. Erzse

lak. Tomajon (b. Ujváry f (Jaklin

(Ambró Anna) József)

Franciska) utóbb kanon.

Apollónia Teréz Julianna
(Tahy (IVedeczky (Majthényi
Imre) József) József)

Károly
veszprémi
prépost
1826.

Rudolf. Ferencz
szolgabíró

I /ajos

N.

Károly
m. kir. testr.
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IV. tábla.
Íobiá8v1505 * ki a í. táblán,

Tóbiás
1584. 1619.

Dávid Dániel
v— Jeremiás. Zsigmond

Mijelós

János

János Dániel. Márton
1678.

r

Pál Gábor

György

András. János
kovács.

Gáspár. Yét&r Ferencz. Antal §£ JS

f jesuiia. -f-
3 »

László
Kostyánban

1715.

CD

Sándor 1709.
Rákóczy alatt

kuruez kapitány ^TTZ 77~*
~J ^ 'VT '

(Henk)Róza István. Zsigmond Perencz. János.

i

«——
•,

Mihály
Tolna m. Görbn
(Csefalvay Mária)

János
-«^V

Mihály

Ferencz
szül. 1767. febr. 2.

volt Tolna v. követ
(Nedeczky Erzse;

Erzse.Ferenc z. Mária.

István

kitagftdt testvei

Szepeg várm.
Krompaohon

Lajos
(Závodszky

Hona)

János
1694.

j
nn. 3.

András
1719.

András
I707,ju!. 14.

Krisztina.

Mihály
1705.

János
r

András
1755.

János
17£8.

'Mihály.

János Márton Pál. Dániel. Janka.

1752. 1769. t f

r—
Tóbiás

(Reviczky
Ilona)

Júlia
(üj)aky)

György. Zsuzsa
(Eördögh
László)

Kristóf

PalástUon.

Zsuzsa János Klára
(Petykó Ádám) (Jaszenovszky (Turáiuttky SÁnd.)

Anna)

Lajos
(Szinaszky

Teréz)

Teréz
(Zahoreczky Kristóf)

Rudolf. Károly. Lajos Zsigmond Erzse

f f Trencsin várm. ügyvéd (Karcsevszky)

fjegyz 1861 . (Dínga N.">
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V. T á b 1 a.

János, ki az 1. táblán.

1505. 1574.

( Liska Margit)
,

* i—

,

Péter
(Stupiezky Charitas)

Pál
1607. osztoz.

(Tatay Zsófia)

Rafael 1590.

1607. osztoz.

Tamás
1607.

Pál János
1661.

illés

(Nedeczky
Judit, ki

utóbb Rácsay
Miklósné)
i" '

r
1

Jánoa

'á!

Gábor
1625. 1633.
i

«
1

Erazmus
1660. 1708.

( Balog(íZsuzsaj

Péter
1660. 2672.

(Zarnaróczy
Margit)

Zsuzsa
(Liborszky

András")

Gábor
i Leszenyei
Nagy Klára)

István
esztergám i

kanonok,
érseki vícár

ístváu
i

'

.

.

János
(Vissni N.)

Éva Klára
(Maios- (Nozdro
tinszky) viczky

Jakab)

Károly
ÍMegyey

N,)

Anna
(Borsiczky

Antal)

**^V»«o.

Ádám
pozsoui, 1757.

esztergáim kanon
| 1761 oct 4

Alidra*

kapit.

1724

Erzse
(Doskovszky)

Mária

Rafael

( Fekete Zsófia)

Ádám
Rutkay N.)

Mihály
1708. 1726.

(1. Kossuth Anna)
2. Zathnreczky Mária)

Mária 1740.
(Jeszenszky Mihály)

József
(Lehoczky
Eszter)

Imre.

t

Sándor
(Sigler Teréz)

Károly
(Bjelik N.)

Apollónia
(Révayné)

József
(Zamaróczy

Ju dit)

Anna.

Mária
(Sándor
János)

András
(Kossela
Mária")

Éva Pál Ignácr
(N edeczky sz. 1797. f

Pál) f

Ádám
sz. 1798.

Antal.

Péter
*z. 1800

János
sz. 1802.

1

Mihály
hz. 1803.
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Mint a családfákról látjuk, — a család az 1458— 1492-ki id-
közben élt és S p a n i k-nak is nevezett M á r t o n tói szakad le mos-

tanáig. Ezzel egy idben Sandrinus (vagyis Sándor) zolnai kapi-

tány volt.

Nevezett Mártonnak fia M i k 1 ó s , ki osztályban a nedeczei bir-

tok felét kapta osztályrészben , számos gyermek atyja ion, ezek közül

Erasmus (Rázmány) (ÍI. Ili. tábla), Tóbiás (IV. tábla) és Ja-

tt o s (V. tábla) három fvonal alapítói lnek.

Erasmus nak fia volt Rafael, kinek els neje Stansith Hor-

váth Anna, a második Okolicsányi Ilona. Ettl gyermekei : András,
ki 1609-ben a drietomai birtokot cseréli ; Dániel, Mihály (kinek

— némely táblázatok szerint — szentmihály-péterházi Ormándy Er-

zsébettl fíaúl iratik azon Imre, ki itt testvérének Gábornak fiaúlvan

téve) s végre Gábor, ki testvéreivel 1625-ben osztozott. Ezen utóbb

nevezett Gábornak négy fia volt : György, István, Gáspár és

Imre, kik közül kett magtalanul halván meg , István és Imre
által az Erazmusi ág is két ágra oszlott.

István Komárom vármegyében telepedett, és ott részint ö, ré-

szint fiai a XVIII. század elején a virthi , rattványi ,
piszkei, lábatlani,

bikali , és Esztergám megyében a karvai jószágokat , és azokra ado-

mányt szerzettek. Istvánnak Bozon Ilonától született gyermekei : S á n-

dor, Ferencz, Mihály, Kata és Éva, kik 1689-ben osztez-

tak meg. Ezek közül Sándor, ki már Duji a-n edeczei és Lábat*
la ni praedikatummal élt, J713. febr, 6-án Komárom vármegye alis-

pánja lett. Végrendeletet tett 1718-ban, melyben örököseiül Mihály-
nak gyermekeit Ferenczet,és Ilonát Ujlaky Ferencznet nevezte.

Meghalt mag nélkül 1719-ki aug. 9-én. ') Halála után az örökösöd

testvérek Sándornak Özvegye Huszár Ilona ellen itéiet letiltó kir. pa-

rancsot eszközöltek a radványi, lábatlani stb. jószágot illetleg. 2
)

Ferencz Fest városi plébános, 1702-ben esztergami kanonok,

meghalt 1720-ban. 3
)

Mihály 1719. mart. 16. Komárom vármegye Fjegyzje, 1732.

mart. 16-án másod-alispánja 1744-ig. Huszár Zsuzsannától három leá-

nya és két fia István és Ferencz maradt. Ezek közül Istvánnak

egyik fia István szolgabíró volt ,. kinek unokái és kisunokái élnek

;

*) Fényes, Komárom várm. 59.
2
) Ugyanott 129. 182.

3
) Memória Basilicae Strigon 164.
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másik fia Imre szül. Virthen 1748, nov. 28 án. 1775 — 1796 ig bátor-

keszi, majd esztergami, végre mocsi plébános és alesperes, 1796-ban

pozsonyi, 1801-tl esztergami kanonok, komáromi fesperes, káptalani

követ az országgylésre. Meghalt 1808. sept. 18-án Pozsonyban.

Több ájtatos alapitványok közül rokonai gyermekei növelésére is ala-

pítványt tett. 1
)

Fereucz, kit 17!27-ben a radványi és lábatlani jószág végett

uj osztályra idéznek Huszár Júlia és Kata. 2
) 1753-ban Komárom vár-

megye alispánja, 1757. aug. 1 l-én pedig kir. táblai ülnök lett. 3
) Négy

fia maradt : András, Kristóf, Pál ésFerencz.
András Komárom vármegyének 1757-ben fjegyzje , 1 762.

sept. 13-án másod-alispánja, 1764-ben kir. táblai ülnök, 4
) utóbb

(1770. eltt) kanozelláriai referendárius tanácsos lett. Meghalt mag-

nélkül.

Kristófnak csak leányai maradtak* Pál magtalanul múlt ki.

F e r e n c z Virthen lakott. Pyber Zsófiától .Ferencz, G á s-

pár, Benedek és Zsigmond liai maradtak ; a két utóbbi Komá-
rom és Esztergom megyei esküdtséget viselt , és az 1809-ki nemesi

fölkelésben vett részt.

Peren ez szül. Ácson 1773 dec. 10-én Táblabíró volt. Gyer-

mekeit és unokáit a táblázat mutatja.

Gáspár Komárom megyének 1819. aug, 2-tl - 1823. aug,

10-ig fjegyzje, 2
) azután 1839-ig a váczi püspöki uradalom igazgatója

volt. Gyermekei közül Kálmán (szül. Keszegfalván 1810. jul. 21-én)

1844-tl 1848-ig Komárom vármegye fjegyzje. Flór is volt hon-

védszázados. Károly primatialis ügyész Kemenczén. Sándor cs.

k. törv. széki ülnök Gyrött. Gáspár dömösi plébános.

Következik Imre nek Borsiezky A.-Máriától származott ága a

III. táblán. Ez ágon Imrének unokája Imre 1730-ban személynöki

itél mester volt. Ennek fiaJózsefa hétszemélyes tábla ülnöke.

Imre testvérének Mihálynak fia József 1771. május 20-án

Komárom vármegye másod-, 1772. aug. 27-én els-alispánja, 1775.

octob. 2-án ismét els alispán 1781-ig.

') Memória Basilicae Strigon. 178.

r
) Fényes, Komárom várm. 129 182.

*) ugyanott 60.

*) Ügyi ntt 60.

5
> Ugyanott 60.

8
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Ez ág két jesuitát is mutat föl , úgymint Gáspárt és Lász-
lót, és két veszprémi kanonokot Adalbertet és Károlyt. Azon-

ban Adalbertnek némely genealógiákon feleségéül találjuk báróUjváry

A n n á t, és igy taláu csak megözvegyülése után lett pappá.

A IV. tábla Tóbiás ágazatát mutatja. Ezen áll S á n d o r , ki

Rákóczy híve és seregében kapitány volt 1709-ben. Fia Mihály
Orörfeöre Tolna megyébe származott

?
hol Csefalvay Máriától született

1767. febr. 2-án íla F erén ez, ki Tolna vármegyének országgylési

követe volt.

Ugyan ez ágon Györgynek egy fia István mint kitagadott test-

vér Szepes megyei Krompaehon székelt Tán ennek utódai közül való

N. Elek 1803-ban podolki plébános. S tán szintén ez ágból való azon

János is, ki Grölniezbáuyán S2Ül. 1819. m&ri. 24-én, és M.-Ovár vá-

rosa fjegyzje volt

Györgynek másik fiáiól származó ágon Lajos 1861-ben

Trencsin várraegye fjegyzje lett Ugyan e Györgytl származott

Kristóf a Palásthon (Hont vármegyében) lakozó, kiknek valószín-

leg utódai a most is Palásthoz) lakó Nedeezkyek*

Az V. tábla J á n o s t ó 1 szakadt le. Ez ágon I s t v á n és A d á :n

esztergami kanonokok voltak.

A Nedeczky család e század elején Zemplin vármegyében is a

fdbirtekos családok közé iratik. így birtokos e század elején Zemplin-

ben Szürnyegh , Egres , Kis-Dcmása , Kis-Ráska , Gyapalócz helysé-

gekben. Ugyan csak Zemplin vármegyében találjuk már 1711-ben

bort mint Xolesván plébánost , Jánost, ki Mihályinak felét bírta,

1 766-ban Zemplin varm. fjegyzje, 1777-ben alispánja volt', neje

Beöthy Franciska. Azonban ezek melyik ágból származtak, ki nem je-

lölhetem.

Keltezer eaalid. Hazafiusííott család, a magyarországi

indigena£u*t Neilözer Jakab fiyerte az 1715-ki országgylés 136.

törv. czikkénél fogva. 17-19 ben N. J á n o s-J a k a b báróságot kapott.

A család bárói czítnere négy részre osztott paizs , egy közép-

paizszsal, • melynek arany udvarában egyfej ti fekete sas látszik, kiter-

jesztett testtel. Az 1. és 4. osztály arany udvarában természetes szín,

ketts farkú, koronás oroszlán ágaskodik. A 2. é3 4. osztály függle-

gesen kék és arany udvarokra oszlik , amabban arany, emebben kék

kinyílt liliom látható A paizst bárói korona födi, azon két koronás si-

sak áll, a jobb oldalin egyfej fekete sas áll, a baloldaliból két elefánt-



Negyeasy. — $*mák. 115

orriány között, melyek közül a jobboldali arany, a baloldali kék, koro-

nás oroszlán emelkedik ki , eiso jobb lábával arany liliomot tartva.

Foszladék jobbról aranyfekete, balról aranykék.

Végyes&y csatád Zemplin vármegye ezímerleveles nemes

családainak egyike. ')

IMeltéz család. (Sárosfalvai.) Ismeretes közlök Péter és

György, kik 1468-ban sztrazsai Skola Veronikától és férjétl Nan-

kenreyter Nabuehodonozortdl az éleski várat megvették , és arra I.

Mátyás királytól kir. jóváhagyást nyertek. De az é 1 e s k i vár 1475-

ben már Csernevszky , 1496-ban pedig Czobor Imre és Márton birto-

kába jutott %
)

Meiuák család. (Kis-Chlivényi.) Trenoain vármegye legré

giebb birtokos nemes családainak egyike. Törzse Halácsi Miklós
1380 ban élt, és H 1 e n n á rói máskép Chlivényrdl is irta magát, és e

helységben birtokos volt. Két fia

maradt Márton a ki Kalácsról,

és J a n o s , ki Kis-ChhVényrl ne-

veztetett; amaz roagnélkül halt

meg ; Kis Chlivényi János pedig

1407-ben Zsigmond királytól nyert

parancs folytán halacsi és kis-chli-

vényi jószágának határait a nyttrai

káptalan által megjáratta. Ezen Já-

nosnak fia Kis-Chlivényi S i m o n,

ki 1488. táján nemzé Gergelyt.
Nevezett Gergely 1500-ban

bevezettetett Kis-Relveni Márton

birtokrészébe , valamint a Kis-Jbiel-

veni jószág egész felébe, mely t
si jogon üieté. Négy fia maradt úgymint Kis-Helveni Miklós,
A d á m , J á n o s ésFerencz. kik a „N e m á k u nevet fölvévén, tu-

lajdonképen a Némák család alapítói lnek , nevezetesen J á n o s és

Ferencz testvérek, miután a másik két testvér Miklós és Ádám
1525-ben vizkereszti törvényszak alatt Baran Szaniszló hiteslársa el-

len hozott octava1Í8 itélet alapján birtokaikba visszahelyeztettek, de

mindkett mag nélkül múlt ki.

') Szirmay C Zemplin not. top. 115.

*) SzoniagU Dán. közL



116 Némák.

A családfa a törzstl Halacsi M i k 1 ó s tói kezdve a mai napig

következleg sarjadzott le : *)

Miklós 1380.

de Halacs

í. János 1407
de k. Chtivén

Márton
de Halacs. f

Simon
de k. Chlivény

Gergely 1488.

de k. Chlivény

II. János
Némák
1546.

Miklós 1525.

már Némák.
Ádám
Némák
1525.

I. Ferencz
Némák
1546.

JL

János Márton

Anna Dóra r

(Vikár János) (1 Jaross

László
i

Bora Zsófia

János. (Mednyánszky (Mészáros
2. Bedess János) János)

Miticzky Lajos)

II. Ferencz György

, János
Némák
máskép

Kotyesovszky

III. János
1589.

Bobok
Anna)

Márta
(Vály Pál)

Mihály. Pál. Márton.

János.

III. Miklós
1651.

IV. János
1660.

Bora
(Horka

Dóra
(Tapolcsányi

László)

András. János. István. Mihály?
(Be^nszky Miklós)

1682.
Judit)

IV. Miklós
(Hodossy

Ilona)

Márton.
+

János.

t

III. Ferencz
1719.

(Vánóczy
Erzse)

Zsuzsa
(Chlevényi

Pál)

Ilona
(Laposs
Mihály)

Katalin
Sujánszky)

—

,

II. György
(Lányi
Zsuzsa)

László 1751- Mária Klára N. N.
(Nozdroviczky (Nozdroviczky (1. Petri* (Beznák (Ghillány)

Krisztina) István) kovics Pál. János)
2.Kelecsényi J^SaT"

üasz[ó '

(Várady Mária)
Folyt. köv. lapon.

Klára
(Petrás
Márton).

Júlia

(Greguska
Ádám)

Kata.

f

*) A család közlese szerint Szontagh D. által.
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László 1751., ki az elbbi lapon.

(Nozdroviczky
Krisztina)

János József 1786.

f" (Nozdroviczky
Anna)

László
(Dubniczky

Anna}
I

Anna
(Szabay Antal)

József
(Holle
Anna)

János. Bora
(Thyness
Észtneky
JÓzsef)

Gusztáv
(Koreszka
Philomela)

Irma.

t

Anna
(1. Kerekes

László.

1. Mészáros
András)

Stephania
(Krimpl

cs. k. kapit.)

Francisca
(Sambok-
réty Ján.)

Júlia
(Liesz-

kovszky
Károlyt

Ferencz Imre Janka. Anna. Zsófia. Magdolna. Júlia

orsz. gy. követ (Rakóvszky f i + f (Ottrubny
1825. Sára) " László)

János
Trencsin v.

levéltárnok

1861.

Ferencz
(Milz
Anna)

József. Amália
(Mihályffy

István)

Franciska
(Adda
Titus)

Kata.

Dezs.

A Némák nevet fölvett I. Ferencznek több a közt Jí. Fe-

rencz, ki nemzé Mihályt, Pál és Mártont, 1585-ben elad-

ván jószágát László és Márton testvérének , Trencsin vármegyébl

kiköltözködött. Ez ágat tovább a családfa nem mutatja.

A másik ág alapitója II. János, kinek fia III. János 1589-ben

per-alkura lépett testvérével Mártával Vály Pál hitvesével a halácsi

jószág iránt , melyet nevezett testvérének Örök birtokába bocsátotta

Ugyan ezen János Bobok Annával nemzé Miklóst, Jánost és

Borbálát Horka Miklós hitvesét.

Nevezett M i k 1 o s (III. Jánosnak fia) 1651-ben unoka testvéré-

vel Némák vagy Kotesovszky Jánossal együtt a Mednyánszky-akkal

peralkura lépett, s a kis-chlivényi anyai birtokrészüket átengedte. E
Miklósnak négy fia maradt, kik azonban kihaltak.

Miklósnak testvérei IV. János nejével Belánszky Judittal a

bellai jószágot kapván, azt 1660-ban Örökösen eladta Szilvay György-

nek. Nevezett nejével három gyermeket nemzett : Mártont és Já-

nost, kik raagnélkül haltak el ; és Miklóst, ki Hodossy Jánosnak

Rohody Judittól született leányát Hodossy Ilonát vette nül , és az

által a mállási és ernökei jószágokhozi jogokat nyeré. Két fián F e-



118 Némák.

re n ezen és Györgyön kivül még négy leánya maradt, luk fér-

jeikkel együtt a táblázaton láthatók.

ÜL Ferencz (Miklósnak fia) kétszer nsült, els neje Pongrácz

Katalin volt, kitl semmi gyermeke sem maradt, a 2-ik neje Vánoczy

Erzsébettl íia László és négy leánya maradt, mint a táblázat

mutatja.

II. György (Fereneznek testvére) nejétl Lányi Zsuzsanná-

tól, ki utóbb Parduszhoz ment nül uemzé Miklóst, a kinek felesé-

gétl Várady Máriától csak leányai ; Klára Petiás Mártonné , J u-

tia Greguska Adámné , és Katalin hajadon maradván, ága férfi-

vonalon megszakadt.

László (Ferencznek Vanoczy Erésébettl fia) Nozdroviczky

Krisztinát vette nül, és ettl János. József, László és Anna
gyermekei maradtak. Ezekbi János mag nélkül Italt meg

József , gróf Apponyi korlátki uradalmának tisztartója,

szintén Niozdrcviezky családból nsült, N. Annát vévén házastársul.

Gyermekei közül Perenez elbb több család ügyésze , utóbb gr.

Illésházy Istvánjavajnak és jogainak kormányzója, az 1825-ki ország-

gylésen Trencsin vármegye követe , több megye táblabírája meghalt

magtalanul. Testvére

Imre élete nagyobb részét herczeg Esterházy Pál szolgálatá-

ban mint a biesei uradalom tisztartója töltötte. Nejétl Rakóvszky

Karolinától gyermekei János 186 l-ben Trencsin vármegye levéltár-

noka., Ferencz (k inek Milz Annától fi* D ez s)— József, A m á-

1 i a Mihályfy Istvánná, Franciska Adda Tifcusné, és Katalin.

Lászlónak Nozdroviczkv Krisztinától másik fía László, Tren-

csin vármegyének szolgabi rája . utóbb pedig gr. Illésházy István ura-

dalmainak igazgatója volt. Dubniczky Annától két fía József és J á-

nos, és négy leánya Borbála, Anna, Franciska és Ju t i a

maradtak. A fiak közül János magnóikul halt meg, J ó z s e f pedig

Trencsin vármegyének szolgabirája. utóbb pedig házi íöpénztárnoka

xsdt. Feleségétl Holle Annától gyermekei Gusztáv, kinek neje

Koreska Pbilomela, Ír ma, (ki meghalt) és Stefánia, Krimpl cs

k. kapitány neje.

A család rzímere— mint följebb a metszvény ábrázolja — a paizs

kék udvarában három zöld domb középsjén álló fehér galamb, szét-

terjesztett szárnyakkal, piros csrében kivirított piros rózsát tartva. A
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paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl, kivont kardot

tartva, Foszladék jobbról ezüstvöros, balról aranykék.

Némay család. (Csák-némai,) Gyr vármegye régi kihalt

nemes családa, mely azon megyei Csák-Néma helységrl irta elnevel;,

valamint valószínleg az azon megyei másik két Néma nev hely-

ségben is birtokolt; s különbözött e család a Komárom megyei némái

Kolos családtól, melyrl e munka VI kötetébe a Ko los név alatt ol-

vashatni.

AKi-yr megyei Némay családból György 1505-ben Gyr vár-

megye követe volt a rákosi országgylésre. '_)

1582-ben Némay Gáspárt és Istvánt Gyr megye eltt

Hagymásy Tamás özvegye Katalin , Hagymásy András , Enessey Si-

mon, Fodor Mihály és Szapáry István tiltják csák-némai birtokrészok

eladásától. ')

A Némay családfának egy töredéke 3
) következ

Némay Pál

Mihály Kata
"

.Magdolna"""
1 (Tarczi Já^os)

(1. Posoiiyi Fér.

2. Jávorka György).

E családfáról látjuk, nogy Fáinak Kata leányától Tarcsi fv# Tár-

cái) Jánostól jnek le a Tarczi örökösök is . kik a, Némay családdal kö-

zös örökségi joggal birtak. Egy genealógiai jegyzék szerint Mindszent,

Néma és Perváta pusztákat , a Tarczi puszta negyedrészét az ene:<et

birtokrésszel Némay Magdolna Jávorka Gryörgyné bírta

Némay Kata Tarczy Jánosné leánymaradékt birtak és részint jo-

got nyertek A.- és F-Vasdinyón , Ivánkán , Bottyánon , a Nádasdi és

Hali pusztákban, Fölpeezen és G-yörnovon.

Némay család. (Iklódi.) 1530. táján iklódi Némay Meny-
hért birtokos volt íklódon Doboka vármegyében , hol 1540— 1566.

íobiró volt *)

A Némay család Erdélyben a mit századig ily családfát al-

kotott: »)

') Jáazay Pál, A m. nemzet napjai 157. lap.

*) Gyr megye jegyzkönyvébl R&th K.
8
) Ráth K. közi.

•) Hodor, Doboka várm. 185. 425.

*) Török Ant. kö*I.
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Némáy Miklós
(Balogh Borbála)

Boldizsár.

t

Mihály
f ifjan.

István

l Derekas
Kata)

István
(Máté
Anna)

István
(szálai Szabó

Zsófia)

Bora
(idám
István)

Jtidit 1668.

(1. Bota István.

2. Török Sámuel)

Márton
(Jánosy Bora)

Máris
(1. Szacsvay Mihály.

2. Kovács János).

üciiteg-yey máskép Miklós csalid (Nemegyei.) E\6bb

Magyarországban Miklós néven birtokos , utóbb a Szapolyay párt

híve lévén, jószágait veszté, és egy ága Erdélybe szakadt, hol szegény

sorsban «lt. A múlt század közepén Miklós-János szorgalmatos ta-

nulása után a n.-enyedi coilegiumban tanár lön s 1792^ben Ferencz

király által Ne megyei elnévvel ujjított nemesi levélre érdemesít-

tetett, s következ családfát *) alkotott

:

M. János

Pál
iSedlmayer
Kata)

'

FélixT"
1

ZSUZSI

(Ijenkey János
ezredes)

Erzse
Üéesy

kapitány)

Sándor
(WiU Anna)

János
(Bartha
ZsU2fcí)

Ákos.
József. Róza. Anna.

A táblázaton állók közül Pál nyugalmazott mérnökkari rnagy

fiaFeJix mérnök Amerikában. Sándor kohónagy Hondolon- Já-

nos bánya- tanácsos és zalathnai olvasztó- s uradalmi tisztségi fnök,

kit 1848-ban a zalathnai magyar lakosok és bányász tisztviselk nagy

részével az oláhok legyilkoltak.

Híeieie* család (Beharfalvi.) Liptó vármegyei eredet srégi

nemes család. 1394-ben Ivánkának fia István, Beharoak fia

Mihály ésNemes nek nevezett János elémutatták Biharfalván

fekv birtok jogukra nézve IV, László királytól 1283-ban nyert uj kir.

adomány-levelüket *)

A családból Lórin ez Ung vármegyei alispán 1828-ban, meg-

halt- Vajnatinán 1.831. januárban. István I848ik év eltt a m. kir.

udv kanczellarianál fogalmazó.

l
) Torók Ant. közi

7
\ M. Jorténelmi tár, kiadja a m. Akad IV. köt, 21. lap.
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Ugyan e családból József volt ügyvéd, s testvére J.mre Nóg-

rád megyében laknak.

A család egyik ága Keresek néven is Ösmeretes volt. így bihar-

falvi Nemes Mártonnak ajtics Horváth Évától Nógrád megyében Kö-

vesden 1 752-ben született fia Gábor, Korcsek máskép Neme s-

nek neveztetett, és 1. 777-ben a jenai egyetemen tanulván
,
1783-ban

Libercsén evang. lelkész lett. ')

^Valószínleg e család ivadéka volt azon Nemes Pál is, ki 1623-

,ban Nógrád megyei K.-Berczel, Beoske, Uzsa, Újlak, Vanyarcz hely-

ségbei; részeit 1 25 írtban Egry Istvánnak elzálogitá. *) Fia pedig Nemes

István ugyanazon birtokokat Egry István özvegyének Almásy 3
)

Zsuzsannának és fiainak 202. frt. 60 dénárban örökösen bevallá

1649-ben. »)

Nemes család. (Bálint-falvai.) Turócz vármegyei birtokos

nemes család. Ismeretes közulök Simon 1849-ig királyi kincstári

ügyész, Turócz és Árva megyében, ! 855-ig a prividzi társas biróság

közbirája, 1858-tól a liptó-sz.-miklósi cs. kir. úrbéri törvényszék ül-

nöke ; György táblabíró. 5
)

Nemes család. 1690-ben Nemes András Tepliczén és Besz-

terozén Xrenosin vármegyében székelt. 6
)

Nemes nev család Zemplin vármegyében is a czímeres nemesek

sorában áll.
7
)

Ugocsa megyében e század elején Nemes Cryörgy birtokos

Szirma helységben. 8
)

Nemes János már 1465-ben Marmaros vármegye szolgabi-

rája volt. 9
)

Nemes család, Veszprém vármegyében birtokos nemes csa-

lád. Nemes György 1718. octob. 3ö-án III. Károly királytól Vámos
helységbeli birtokára adományt nyert. lü

)

') Hean L. Jena Hung. 86.

%
) Sz-benedeki Convent Fasc 45 nro 20.

3
) Az Almásy Pomoty családból

!

) Sz.-benedeki Conveni Fasc, 44. nro 9
5
) Szontagh Dán. köz).

•) Ugyan attól

.

1
) Szirmay C. Zempliii not. top. 115.

*) ugyanattól C. 0goc»a 113

*) Teleki, Hunyadiak kora XI kot, 146.
,u

) Veszprém m*ig$ ei levéltár.
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E György tol a következ családfa származóit

.

György
1718.

(Sátor Erzse)

György Judit Gergiy
(Hátai Maria) (Eöry Mózscs> r-r-^ - ^^

i

Gergely.

Zsigmond Péter Krisztina . Kata Zsuzsa Hva
1784. 1784. (Stetiner (Karay (Viaczc (Halász

Gábor) István) István) Ferenci)

1784. máj. 18-án Zsigmond es Péter Veszprém vármegyé-

tl nemesi bizonyítványt nyertek,

Komárom megyében Nemes J á n o s bírt a vöstíiei pusztán , és

naagvaszakndtán a kir. ügyész örökösödött. '

)

Nemes család. (Hidvégi, gróf.) Erdély legrégiebb csuládai-

nak egyike ;
a gróf Mikó családdal egy közös törzsbl ered , s igy szin-

tén székely származású. Közös torzsuk A k a d á s , kinek fia V i n e z e

1257-ben ÍV. Béla királytól Zék földet kapta. a
) Viticzének Domo-

kos nev nától származik a Nemes család
}
mint a Mikó családnál (e

munka VII. kötet 481. lapján) látható

A családfa 3
) következleg sarjadzik le :

I. tábla.
Akadás

Vincié
«7

I -25/

Mikó Egyed. Domokos
o Miko ci, tói'isc. -\ de H klvég

László

13g6.

TMihály

György

I. Bálint 1459.
hideéyi Nemes

Fk/t hiir. inp.

J
) Fényes Komárom várm. X18

*) Benk J. TransyK gen tóm. I. p. 446.

8
) Hidvégi Hánts Judit, gr. Föláváry István hitves társa fölött mondott

halotti beszéd. Nyom. Kolosv. 1774. Innen vehette át IJenk & Transylv. speciá-

lisba ; és onnan isméi Kvári - E halotti bestédben foglalt családfától elüt a

koiosmonostori Conventben található 1745-bsn kelt genealógia, a mennyiben

benne III. Mihálynak egyenesen ITtmis iratik Saul, és igy két íz hiányzik

benne, de a kortan igényli e két ízt is ; s azért itt teljesen adatik a családfa.
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I. Bálint 1453., ki at. efóbb* tájion

11. Miháiy
1461. 1479.

III. Mihály
1506. Agyagra) van

ÍT Bálint 1555?

Bálás 1579.

I, Tamás 1638.

Háromszék i fkapi
(Mikó Zsuzsi;

jttiklós

András
a Káin ohy ct.

torztc.

György
(Kassai
Anna)

i

*
r

Mária
(gr. Lázár

Imre)

\. ciános Sára Anna Ilona Zsuzsa II. Tamás Erzse
Hárotnsz. (Kendeflf'y fB6uffy (Lázár (Barcsay (Keresztesi (Daczó
fókapit. Miklós) Zsigm.) György j Péter) Judit) János)

f 1679.

(I, Pápai
Anna.

2. Huszár
Bora)

r .

Folyt. U. táblán,

Itt Tamás
(Keresztesi

J»dit>

IV. Taiuár
(László Sára)

~^—..

ferencz
1727. kir.

táb. ülnök
(Horányi
Franciska)

Ferencz
1707.

(Bethlen
Drnz3iBa)_

Gábor
(Vass
Ersse)

K.'ok. Tamás.
t

I/va

(Székely
Mihály)

Judit
(Terma
György)

Sára
( Gyárfás

Pál)

József

ti309,
( l. Orbán
Klára)

2. Béldi

Mária)

Druzsa
(b. Szentkereszti

István)

György
tábornok.

fi. Banify
Zsuzsi.

2. Maurer
Anna)

3. Bornemisza
Krisztina)

»'< >^v», « .

Mária
O&titer
istván)

Judit
sz- 1737.

f 1774.

(gr. Földváry
István)

György

^\mm>~ » '--

Károly
(gr. Mikó
Anna)

í
--•— ,s~í

»

Gábor
(gr. Vass Erzsa)

György.

György

Ferenez
(Csiszár

Amália)

Kg roly

Aor.a

(Huszár.

Károly)

Mária
(b Kemény

Karoly)

Anna
(Gyulay
Eléírt

József
százados.

János. Antal.
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II. t á b la,

I. János, ki ai> T. táblán.

Három sz. fkap.
i 1679.

Cl. Pápay Anna)
2. Huszár Bora")

1-tl János,

t

Gábor,
(Cserey
Zsuzsa)

György.
f

Krisztina

(Macskáéi Fer.)

Druzsa
(Pekri Fer.)

2-tól Mátyás
egyházi folügy.

1698. 1727.

(Ugrón Bora)

Domokos
f

Ádám Júlia Zsuzsa Klára
táblai elnök (gr. Korda (b. Bánffy (Bethlen

gróf lett 1755. Zsigm.) Gábor) Sámuel)
(Tordai Zsuzsi)

Teréz. Elek
rnagy.

r~
János

titk. tan.

tart. fbizt.

(b. Miske Teréz)
i

Íjász ló

százados
(Kemény
Karolina)

Zsuzsi
(Teleki
Imre)

Ádám
sz. 1769. f 1834.

erdélyi kincstárnok

(b. Bornemisza
Jozefa)

Zsuzsi

i 1820.

(Haller

János)

Anna
(gr. Vasa
Miklós)

János
gz. 1792.

cs. k. kam. titk. tan.

(l.BánJTy Jozefa f
2. gr. Berchtold

Karolina)

Zsuzsana
sz. 1800.

(Kopp János
altábornagy)

Vincze Ilona János nep.

sz, 1830. sz. 1332. sz. 1&34-

százados. (gr„ Schwei- fhadn,
nicz János)

Ferdinánd
sz. 1835.

í'hadn

3-tól Mária Róza Karolina

sz. 1823. sz. J825. sz. 1827.

íb.Mauriczy) (Béldi {gr. Logo
Gergely) thefcy

' Wladijn.)

A családfán (az 1. táblán álló) f. Báli d t, ki elször neveztetett

hidvégiNemes névvel , 1 459-ben Szepsi szék követe volt a med-

gyesi gylésre. ') Fia ÍI. Mihály 1479-ben Kendi Antal a vajda he-

lyetteséül neveztetik ki. z
j Ennek fia TTL Mihály 1505-ben jelen-

volt az agyagfalvi gylésen, 3
) 1532-ben követ Szapolyay Jánoshoz a

Miklósvár és egy másik szék közt folyt perben. *) Ennek fia TI. Bá-

') Kállay, Székely nemz. 272.

*) Ugyanott.
3
) Kvári Erdély nev, cs. 196

*) Kállay id h.
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lint nemzé Balást,ki a táblán nem látható, s El e k és Gábor
atyafiaival Székely Mózses alatt esik el a Bárczán 1603-ban. *)

Balásnak fia I. Tamás Sepsi , Kezdi , Orbai és Miklósvár szék

fkapitánya 1615-ben. ki 1638-ban jul. 7-én a déesi gylés végzéseit,

aláirta. Feleségétl Mikó Zsuzsannától több gyermeke névszerint leá-

nyai : 1. Sára KendeíFy Miklósné. 2. Anna Bánfiy Zsigmondné.

3. 1 1 o h a Lázár GyÖrgyné. 4. Zsuzsanna Barcsay Féterné. Ö.Er-

zsébet Daczó Jánosné, 2
) maradtak , fiai pedig György, ki leá-

nyában Máriában Lázár Imre hitvesében kihalt, és János és Ií.

Tamás, kik által a osalád két vonalra szakadt; amannak ágát az Ti

tábla, II. Tamásnak ivadékát pedig a I. tábla mutatja.

János (II. táblán) Háromszék fkapitánya (1667. 1679.) kir.

táblai ülnök, és fejedelmi bels tanácsos volt. Hívataioskodása fölötti

bujában szélhdés éri és meghal 1679-ben. 3
) Els felesége Pápay

Anna volt, kitl lettek fiai János szintén kir táblai ülnök ,
Gábor

eleintén Rákóczy ellenese, utóbb híve, miért börtönt is szenvedett, 4
)

és György, mindhárman fimagzat nélkül multak ki . Második nejé-

tl brenhidai Huszár Borbálától lön többi közt fia M á t y á s az udvar-

helyi tractusbeli reform, egyházak, és ottani gymnasium buzgó lelk

inspector curatora , kinek nejétl Ugrón Borbálától 6
) született gyer-

mekei közül 1. volt Ádám, 2. Julianna 1. b. borosjeni Korda

Zsigmond neje; 3. Zsuzsanna 1. báró Báníiy Gábor életpárja; 4.

Klára gubernial. tanácsos bethleni Bethlen Sámuel Özvegye ; 5. T e-

résia; 6. Elek volt rnagy (f strázsa mester) Ezek közül
*

•

Nevezett Ádám cs. kir. val. bels titk. és gubernialis tanácsos,

és az erdélyi kir. tábla elnöke volt, 1755-ben febr. 18-án grófságot ka-

pott; mire rokonai Peren ez, Gábor, József és György
ugyan azon évi aug. 26-án szintén grófságra emeltettek. 6

) Ádámnak

*) Kvári id. h r

2
) így azid. halotti beszéd szerint. Kvárinál - nem tudora, mily alapon?

— Erzsébetnek második férjéül Barcsay Péter áll, azon Barcsay Péter, ki Zsu

zsanna férje volt ; Kvárinál Zsuzsanna férjéül Vas László iratik.

8
) Cserey Mihály Hist. 64. 79. 152. 153. - Kállay szerint (273. lapon) még

1680-ban is háromszéki fkapitány.

*) Cserey id. h. 325. 368, 387. 439.

5
) Mátyásnak nejéül „H omorod szén t-m ártonyi Bora 4

' iratik

Scliönfeld Adels Lexicon. I. 215. és a Góthai Hist. herald. Handbuch. 641- lapja

szerint.

• ) Kvári id. h. 196,
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neje Thordai Zsuzsanna voít, l
) Ettl gyermekei János, László

a Gyulay ezredbeli százados, ki magnéíkül halt el . es Zsuzsanna
Teleki Imrené maradtak. Ezek közül

Gr. Nemes János cs. kir. val. b, titk. és kormányszéki tanácsos

és tartományi fbiztos , utóbb Háromszéki f királybíró, mint f korm.

széki tanácsos (1771.) az akkor fennállt s késbb feloszlatott kereske-

delmi bizottmány elnöke volt. Nejétl báró Miske Teréztl két leányán

kivül fia II. Ádám szül. 1769-ben, cs. kir. kamarás, v. b. titk. tana-

csos és kir. kincstárnok volt. Meghalt 1834. nov. 22. kora 62. évé-

ben. 3
) Nejétl báró Bornemisza Jozefától egy leánya Zsuzsanna

(szül. 1808.) muthenbergi Kopp János altábornagy (-j- 1837.) özvegye,

és egy fiu János maradt.

János szül. 1792-ben, cs. kir. kam. v. b. titk. tanácsos és Fels-

Fejér megyei fispán 1 847-ig , midn a fkormányszékhez fszámve-

vségi elnökké neveztetett. Els nejétl Bánííy grófnti gyermekei

nem maradván, másodszor vévé nül 1821-ben gróf Berohtold Karo-

lina cs. k. palota-hölgyet, kitl a táblán látható hét gyermeke született.

Az 1 . táblán álló I. Tamásnak fia II. Tamás volt, kinek Keresz-

tesi Judittól fia ismét Tamás született. Ennek nejétl László Sárá-

tól E 1 e k és T a ni á s ifjan elhalt fiain és három leányán kivül F e-

re n c z fia is volt , ki — mint ffcljcbb emiitk — 1755-ki aug. 26-án

Ferencz, Gábor, József, és György fiaival együtt szintén

grófságot nyert. Nevezett Fer e néznek feleségétl gr. Bethlen Dru-

zsiannától következ gyermekei születtek : 1. Ferencz, 2. Gábor,
3. József. 4. György, 5. Mária Henter Istvánne , 6. J u d i t (a

legöregebb) gr. tancsi Földváry Istvánne, ki 1737-ben decemberben

Judit napján született, és 1774. mari. 29-én Kozárvárott meghalt.

Ezen fiúk közül

József szül. 1739-ben, kir. táblai ülnök volt; halála eltt

Aranyosszéknek 19 évig f királybirája , meghalt 1809 ben ; két nejé-

tl sem maradván gyermekei, ága kihalt.

György szül. í 748-ban; 1774-ben már kapitány, utóbb tábor-

nok, a mull századvégén a török háborúban tevékeny részt vett. Meg-
halt 1808 febr. 27*én Három nejéti csak két leánygyermeke, és mag
nélkül elhalt fia György maradt.

*} Áz idézett Schönfeld Adels Lex. és Keraíd Haadbuch-ban nejéül ga-
laczi Buda Zsuzsanna trsiik.

*) Kóvánnál íiibácan áll a halálozási év egy helyen 1836. másutt 1831.
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Ferenci, kir. táblai ülnök , több gyermeket nemzt t, kik kö-

zül József volt századosnak gr. Tholdy Zsuzsannától fia Ábra-
hám es. kir. kamarás, szül. 1817. nov. 25-én.

Gábornak Vass Erzsébettl fia K á r o 1 y és G y 8 r g y. Ká-

rolynak gr. Mikó Annától ismét Gábor, kinek unokái közül Pe-

re n c z cs. k. kapitány.

* A család leszármazási fája nem levén teljes, még némely család-

tagokat, kell pótlólag megemlítenünk : ilyen

Kilyéni Nemes János, fejedelem embere 1586-ban a Jankó

Tamás perében. *)

Adámosi Nemes János ifjabb (minor) 1612. máj. 15-én a sze*

beni gylésben nótáztatott ; Mikó Ferenc* szerint pedig *) 6 kapta cl

a Hídvégi nemeseknek birtokát Bethlen Gábortól 1611-ben, minthogy

ellene fölkeltek Brassóval, és hogy Nemes Bálás fiával Tamással,

úgy Nemes János 1612-ben Brassóba vették magokat, Nemes Bálás
Géczy András részén volt a Brassóiakkal való csatában. Utóbb megbé-

kélt *) Bethlen Gáborral , st a Portánál követje Í3 volt. Böjthi Gás-

pár szerint : „senex multarum rerum U3U clarua."

Nemes János és Bálás szintén Báthory alatt nótát, Bethlen

alatt kegyelmet nyertek. *)

Nemes Leonard elveszte Maros-Németit , melyet helyette

1607-ben Gyulay Ferenoz nyert adományban.

Nemes Pét er 1704-ben aláirta Rákóczy Ferenez számzetését. 5
)

Hídvégi Nemes Bálintnak (melyiknek?) felesége Kemény

Zsófia, Kemény Péter leánya volt 11. Rákóczy György idejében.

A család grófi czímere négyfelé osztott kék paizs, az 1. és 2. ud-

varban arany koronán pánc'zéiós kar könyököl , kivont kardot tartva,

melyre zöld növény kúszik , hegyén pedig levágott török fej vérzik.

(Az si ozímer). A 3-ik udvarban szintén koronán köuyöti pánczéios^

kar nyugszik, kivont kardot tarifa, a kard alatt csillag ragyog. A 4-ik

udvarban zöld téren oszlop álK melyet jobb oldalról ágaskodó oroszlá?i,

balról egyszarvú eis lábaival fog. A paizsot grófi korona födi.

*) Kállay Székely nemz. 272.

*) Tán jobban ?nondva . többel együtt a Báthori (labor által kapott nóta

alól föloldoziatolt Bethlen idejében. Engel Monumenta 399.

•) Engel íd. k.

•) Engel id. k. és Kállay.

*) Kállay, Székely nemz. 2?3. 1.
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Mentes család. (Sárpataki és tordátfalvi.) Erdélyi nemes csa-

lád. Törzse Nemes György, Báthori Gábor fejedelem ajtónálló mes-

tere, kit a nevezett fejedelem 1609. jul. 25-én Gyulaiejérvárott fiával

Nemes Mihályijai együtt jószággal és nemes levéllel ajándéko-

zott meg. A család egyik ága Fejér megyébe Sárpatakra származván, és

ott is birtokosokká lévén , sárpataki elnévvel lettek ösmeretesek ; ez

ágból él Gábor, most Küküll megyében birtokos, valamint K aro-

1 i n a , Mária, Ottilia Waldorfon birtokosok.

A családnak egy másik ága Tordátfalvára költözött, hol máig él

ez ágazat, és nemzékrende következ ;

György
1609.

Mihály 1609.
i

*•—-—

«

Gábor

Ferenoz

JVUhály_

János
íMolnár ánna)

(
~/y ~%

Illés
i

*
»

Ferencz

Tamás. Mátyás Ferencz

Mihály János Ferencz Elek* Jószef

János. József

r-

Mózses.

György. Lajos. Ferenci" r^F^ÍfNeb Anna)

4dam. Bora. Kálmán Ferencz. Mária. Karolina,

katona.

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló kék ru-

hás magyar vitéz, jobb kezében kardot, a balban ég fáklyát tartva—
mint a közlés mondja — mintegy valamely ersség fölgyujtására. A
paizs fölött koronás sisak áll

Nemes család (Szent-Istváni) Székely eredet nemes csa-

lád. Szent-Istváni Nemes András 1602-ben Báthori Zsigmond feje-

delemtl h szolgálataiért primipiiaris levelet kap, és Örök idkre min

den javai minden nem terhektl fölmentetnek. 1611-ben B. Gábor

fejedelem Tergovistban kelt oklevélben a tergovístai kerületben Grö-

pén nev falut adományozza neki , de a melyet a körülmények változ-

*) Török Ant közi.
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fával rövid ideig használhatott A család tagjai közt kitün5 katonák

voltak, ilyen l s t vá n , ki a mait század eiején csatában esett el t
öz-

vegye Zámbo Dánielhez ment férjhez , és fiát Andrást is magával

vitte. Ez Andris Márkosi leányi vett fcüt Istvántól a családfa *)

így áíl

t

istváiti

i?oo.

Aadrás
(MArkow .H./

— ^Awlfás^ Mihály

Márton András
(M&f&é Anna)

.A.. ,..,..-»..,

Mihály

János MikMs
íBaterrtai (Dobr&nszky
Jtornéüa) Ái^Ö

Kornélia. Irma. Angin sta. Istabella. Miklós.

János 1829-ben a selmeczi bányász-akadémiában végezve is-

koláit
; bányász tiszt lett, 3 egyik f eszközlje volt Nagy-Ágon a bá-

nyász iskola létesítésének , hol egyik els tanár is íön. 18#4-ben ud-

vari tanácsos , és kitn geognosta és érezbuvár. Mohs Frigyessel ál-

ladaími költségen a Cseh és Szász országi bányászatok tanulmányozá-

sából gazdag ismeretekkel térvén hasa , 1838-ban a nagy-bányai kerü

létbe, onnan az erdélyi bányákhoz tétetett mérnöknek. 1 849-ben az

akkori kormány a bánya-ügyek vezetésével bízván meg, e miatt sorsa

függvé lön, míg 1850. végén Szefcenbe a bányászati ügyek ideiglenes

rendezéséhez meghivattatott, utóbb fizetése egy harmadával nyugal-

m&zta&ván . jelenleg magán -bányák és érezkufatásnk vezetésével fog-

lalkozik Testvére M ik ló a 1850-ig Torda város pénztárnoka.

lemes <ísaI&dL (Ribiczei.) Zaránd vármegyei nemes család,

közlök Tamás ugyanott törvényszéki ülnök 1815. köri. Dániel
állomási biztos í'843-ban. István, Sombor és László Zaránd

vármegyében Brádon és Ribiczén birtokosok ; ugy szintén Lajos és

Karolina la.

féeu&es esnliid, (Csicsó-Mihályíalvi.) Bels-Szolnok várme-

gyében birtokos egyik ágazata , tnelyból József azon megyében f-

bíró, és követ és az utóbbi erdélyi országgylésen királyi hivatalos volt;

5857 april. 13 Dézsen meghalván, végrendeletében a Múzeumnak ea

más közintézeíeknek is hagyományozott Benne ez ág kihalt.

!

» Torok Aat»koii.



130 tfeines. — Bteinessányi

Ezen kivül elnév nélkül még több Nemes nevezett lelünk Er-

délyben a közpályán , de kiknek családi összeköttetéseik elttem isme-

retlenek, ilyenek

:

György 1b 15-ben M. Vásárhelyen másodbiró.

János Dobrán postamester 1815-ben,

Sámuel a f posta igazgatóságuál gyakornok 181t)-beo.

Másik Sámuel ugyan azon évben k. tizedbér tárnok Fogarasban.

Elek kolosváros? írnok 1846-ban

Aíemes c;sala<5 (Pataki, báró.) Ez elnévvel élt Nemes J á-

n o s báró. ')

Memeshegyi család. Festi család, nevét németbl magya-

rosítá. Bírnak Piricsen és Pilisen. Nemeshegyi N.-nek özvegye Dreehs-

ler Júlia. Fiók 1856-ban párbaj folytán halt meg,

Heiftaeskéry család. E néven Trencsin vármegyében az

r b á n családnak egyik ága ismeretes.

Wemesnépy család. Közlök Nemesnépy Márton 1 640.

köri élt, nejétói nádasdi Darabos Erzsébettl fia István Perneszy

Juditot vette feleségül.

1717-ben Nemesnépy M. i h á í y Pápay Mihályival III. Károly

királytól czímeres nemes levelet nyert , mely szerint czímere a paizs

kék udvarában zöld téren álló vörös ruhás magyar vitéz , balját esi*

poire helyezve
,
jobb kezeben pedig kivont kardot tartva. A paizs fö-

lötti sisak koronáján fehér galamb 411 , csrében borostyán koszorút

tartva. Foszladék jobbról ezüsvörös, balról aranykék. *)

Ezen nevezett Nemesnépy Mihály a följebb említett N. Már-

tontól származott-e? — nem tudjuk . valamint most ily nev családot

nem is ösmerünk

Heinessányi család. (Nemessányi és réthei.) Szepes me-

gyei birtokos nemes család, és azon megyei Nemesány helységnek

most is birtokában van. seik 1300-ban nyertek nemességet. 8
) A csa-

lád egyik ága Réthei elnévvel is élt. Réthei Nemessányi Bálint,

kiTököiyi híve és annak Török 03 Francziaországba követe volt, meg-

halt lakó helyén Sáros megyében Asgúthon 1706-ban. özvegy anyját

aaületett l>raveczky leányt Komáromy János vette másodszor nül. *)

*) L. életét Kaprinaí Ms8. A. tora. XLÍII. p. 1Ö0.
2
) Collect. herald, nro 553.

a
j Fsjér, Oüd, dipJ. tora, Ví. vol. 2. p. 245.

*) Komáromy János Török országi Diariumja. KözÜ JNlagy íváu. 89. lap.

Caerey Mik. Hisl. 206, lap.
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A család egyik ága még a XVII. században Zemplin vármegyébe
ia eUzármazott, hol Nemessányi Boldizsár 1685-ben Rad helysé-

get nyerte zálog-adományban Forgách András nótáján. *)

Zemplin megyében e század elején birtokos a család Ilorbok-

Csefoinyén és fzbugya-Zbojnán. a
)

Nemessányi nev czímerleveles nemes családot találunk Liptó

vármegyében; ezek közöl János 1744-ben Árva vármegye eltt f»l-

mutatá és átirata eredeti czimeres nemes levelét 3
)

Meutessy fsalAd. Trencsin vármegyében a Brestyenszkv

család egyik ága,—mely 1728-ban Moyson székelt, — ezen néven is-

meretes.

Németh család. (Nyéki ) Pozsony vármegyei Csallóközben

fekv N y é k helységbeli eredet régi nemes család
; mely valószín-

leg az ott törzsökös Méhes , Nagy stb. családból (lásd ezeket) szár-

mazott ki.

Már 1655-ben III. Ferdinánd m. király Takács Istvánnak, Szé-

chcny Tamásnak, Csaplár Lrinoznek, Németh Mihálynak, Szabó

Istvánnak , Semlye Jakabnak
, Takács máskép Kranich Péternek , Fü-

löp Balásnak, Ego Györgynek Ny é k helységben fekv részbirtokaikra,

melyeket már seik rég óta háborítatlanul bírtak, új királyi adomány-
levelet adott. ft

)

1718-ban mart. 3Uén Németh Imre N. Mihálynak fi*j Pozsony

vármegyétl Szencz városában tartott közgylésbl nemesi bizonyít-

ványt vett ki; melyet unokája János a volt kir. ügy igazgató 1790.

april- 29 én magának újólag kiadattatott. — A családfa igy áll

:

Mihálvlfó.

I. Imre 17,18,

___ (Bakoni Eva)

II. Imre Márton
1741. iitsurg. kapit. « 7,7~C

i
Aj? ' —

,

.111. Imre
I. János Sándor Márton András helyt, titkár,

1787. 1820. Fiumében plébános plébános. 1796.

kir. ügy igazgató ülnök 1796.

kamarai tanácsos. ff^J
szül. 1797.

Poisonyí váltó

törv filn. 1844.

') Szirmay C. Zemplin. not top. 285/

*) Ugyanott 289. 294. és 108. 1.

*> Srontagii Dán. közi.

fc

) Lehoczky Steinroat. U 254. stb

9<
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A. család nagyobbára kormányszéki hivatalt viselt. Mártonnak

íia III. Imre 1760—1770. köri m. kir. helytartósági írnok, jegyz,

protoeolista, végre titkár.

II. Imrének fiai közí János már 1787-ben kin táblai ülnök,

utóbb kir. ügy igazgató, 1794-ben a Martinovicsféle vádlottak ellen

roppant szigorúsága és vádfeszegetései miatt elhírhedt , és nem sokára

meghalt.

Testvére Sándor Fiúméban ülnök 1795-ben, tán 6 késbb
1815

—

25. köri az ó-budai kamarai uradalom praefectusa, ennek fia

János született Fiúméban 1797. aug. 10-én Pozsony vármegyének

volt követe, 1844-ben a pozsonyi els biróságú váltó törv. szék ülnöke.

Tán szintén Sándornak fia Imre, ki 1775. dec. 10-én Pozsony-

ban született, 1810— 1820. köri kir. ügy igazgatósági ügyész, 1825-

ben már kamarai tanácsos , és kir. ügyek igazgatója (Causarum regal.

Director).

A család czímere a paizs kék udvarában lovas vitéz, feje fölött

kivont kardot villogtatva; a paizs fölötti sisak koronájából koronás

oroszlán emelkedik ki.

Hémetli család. (Dömötöri.) Vas vármegyében a Sorok vize

mellett fekszik Dömötöri helység, honnan e esalád elnevét s talán

eredetét is veszi.

E század elején közlök János , ki 1820-ban királyi táblai ül-

nök, kamarai tanácsos és kir. ügy igazgató, 1825-ben már kir. tanácsos

és a hétszemélyes tábla ülnöke volt; született Vas vármegyében Kis-

Unyomban 1750. jun. 24-én. Meghalt Pesten 1829. decemberben kora

80. évében. Gyermekei e következ táblázaton állanak :

János
septemvir f 1829.

i

- *-*
1

Jánoi György Péter Anna Katalin

nyg. cs. k. kapit. eszterg-ami budai ker. (Meszlényi (Piukovics

1829. kanonok tartományi Ferencz) Józsefné)

czimz. püsp. biztos

1825. 44.

Jánosnak tán íia Lajos sz. 1822. dec. 14. Cremonában, Eszter-

gám vármegye aljegyzje volt. József 1846-ban huszár alezredes.

Tán ugyan e család ivadéka János 1-844-ben szombathelyi

kanonok.

Wemetlt család. (Noszlopi.) Németh Péter és fiai Mik-
lós és János, és testvére Németh Imre 1622. jun 23-án Soprony-

ban kelt ezímeres nemeslevélben nemesítettek meg; és czímeres ne-
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mes levelük ugyan azon évi sz. Egyed nap utáni 2-ik ferián Vas vár*

megyében Szombathelyen kihirdettetett.

Czímerük következ : a paizs alyján zöld dombon szétterjesztett

szárnyakkal gerlicze (turtur) áll ; fölötte ívbe men hajlás által a paizs

föls része vörös udvarra oszlik, melyben két kivirított fehér rózsafej

látszik ; a paizs fölötti sisak koronáján két szarvas-szarv között szintén

gerlicze látható. Foszladék jobbról ezüstfekete, balról aranykék. 3
)

A család egyes ágai több megyébe elszármaztak, igy Gyr vár-

megyébe a múlt században költöztek György és János, kik 1754.

aug. 14. Gyr vármegyétl nyervén nemességükrl bizonyítványt, azt

1760. jun. 24-én Veszprém vármegyében is publicaltatták, és magokat

a nemesség szerztl következleg származtatták :

Németh N.
,

,

, *
,

Péter Imre
1622. nség szerz 1622. közszerz.

Miklós János
1622. 1622.

György János

H&yörgy "
János ' f^fS?

1754. 60. 1704. 60.
curiat b,rt

Ez ágból származik Németh Sándor 186ö-ban Gyrött ügy-

véd. Egy másik ágból Ferencz Veszprém megyében Noszlopon la-

kott, és Vas vármegyétl 1753. febr. 13-án nyert nemesi bizonyítvá-

nyát Veszprém megyében febr. 28-án publicáltatta. Atyafia Németh
János 1764-ben a Ferdinánd fhczg gyalog ezredben rmester volt

Szintén Ferencz 1754. január 22-én is kihirdetteté nemessé-

gét Veszprém vármegyében, s tle következ ágazat származott

:

Németh N.
'

Ferencz 1754. Mihály
Tapolezán • TT. ^"Z, i

í-zv.—

—

Ádám. I erencz.

Pál János. István Mihály.
*

Péter.

A-
János

I "-T
Y

Péter, Dániel János.

E családból látszik származottnak Németh László is, ki 1770.

dec. 2-án Jobbaházán Soprony megyében született, és ott atyja mint

középsorsú
}
de szép birtokú nemes ember mveié földjeit. Nevezett

') AcUmi Scuta gentil. tom. VIII.
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László 1790-ben Soprony megye* bandériumában vett részt. Tanult

Göttiogában is, s végre 1796-ban Gyrött lett tanár. Meghalt 1806.

máj. 15-én. Több magyar könyvet irt, és kiadott. -)

E családból eredhetett Némeí h István, kinek leánya Kata-

lin 1683-ban Alsó-Mesteriben fekv bizonyos részét Takács György-

nek zálogította el, utóbb pedig 1685-ben ifjabb Németh István idsb

Istvánnak fia Rödör Péternek fólfizetés mellett örökösen bevallott.

Ugyan e családból lehetett Németh Mihály, kioek neje So-

mogyváry Éva 1721-ben a Bottyám pusziabeli részét elzálogítá Bo«

kány Ádámnak.

Németh nevüek több vármegyében találhatók, azonban ezek a

íöljebbi, vagy pedig a következ családok valamelyikéhez tartoznak-e?

— nem tudjuk

ZenipÜn vármegyében a Német család a czimerleveles nemesek

sorában áll. *)

Ucrocsa vármegyében e század elején Németh Mihály nak öz-

vegye közbirtokos volt Forgolányban. 3
)

Németh Antal 1844-ben Békés vármegye alispánja volt stb.

Németit család. Németh György 171 7-ben III. Károly

királytól kapta- czímeres nemes levelét. *)

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó grif, els

jobb lábával meztelen kardot villogtatva. A paizs fölötti sisak koro-

náján egy arany búzakéve áll* Foszlaaék jobbról ezüstvörös , balról

aranykék;

üémetlft es&látd Törzsei Németh István, András és

Fefenez 1719-ben kapták ezímeres nemes levelüket. s
)

Czímerük a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó, ketts

farkú oroszlán , els jobb lábával kivont kardot , a balban emberi lá-

bakra való bilincset (vaslánczot) tartva. A paizs fölötti sisak koroná-

jából két kiterjesztett fekete sasszárny között vörös mez kar nyúlik

ki, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról arany kék.

ftéss&etli család. Németh György és Péter 1720-ban

szintes Hí. Károly király által nemesítettek meg. $
)

*) Magyar írók I. köt. 339.

*) Szirmay, C Zeiripiin ivót. top. 115

*) Ugyan attól C- Ugoósa p. 129.

*) Colkei. herald, ara 588

*) Ugyanott, «ro 409.

•) Ugyanott, nro 427.
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Czúnerük : a paírs kék udvarában zöld téren két magas fa zöldéig

közttik. egy fejsze a jobb oldalon álló fának alsó derekába vágva. A
paizs fölötti sisafc koronáján daru áll , fölemelt jobb lábával kövecset

tartva FoSzlaciék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Németit e«ai4d Németh Jabab 1801-ben í. Ferencz ki

rál) által ozíraeres nemes levélben emeltetett nemességre.

Czímere négy részre osztott paizs, de a paizs alyjáról fölfelé egy

5-dik. gúla alakú kék udvar ékeli be magát , melyben hármas zöld ha-

lom fölött vörös lábú és osr fehér daru áll , egyik fölemelt lábával

kövecset tartva. A paizs többi udvaraiban , úgymint az 1- és 4-ik osx-

tály arany udvarában zöld tér íöiött fehér lovon kék magyar ruhás, vö-

rös kalpagos magyar vitéz vágtat, jobb kezével kivont kardot tartva.

A 2- és 3-ik osztály vörös udvarában egymás fölött két kinyílt fehér

rózsa látszik. A paizs fölötci sisak koronáján két kiterjesztett fekete

sasszárny között a leirt fehér daru álL Foszladék jobbról aranykék,

balról ezüstvörös *)

Wémetit csal&tf, (Khalmi.) Közulök Lajos 1844-ben h.

iígvvéd, Szatmár vármegyei táblabíró, és a ni. kir. udv. kanczel. ágense.

Miémeíh'családi. I.Leopold királytól 1659. aug. f 7-én nyerte

czímeres nemes íeveiét, mely 1660-ban Hont vármegyében hirdet*

teteit ki.

Méxmetli €£»S&iÉ8&£li**k a E rovat alatt ra^gemíítendk Né-

met János és Miklós testverek ,- kik 1339— 1350. köri éltek

Amaz egy királyi herozeg-Ieánynak Margitnak gondviselje, egy-

szersmind v2téz katona, Nápolyban is haimolt 1, Lajos király alatt, és

I3oöben Vas vármegyében aRábcza vizét királyi adományban kapta

Testvére Miklós elesett 1340-ben az ausztriai berezeg elleni had-

ban, a
) Atyjok Duruzló Gergely volt. Lásd Bumy csalóé.

WéiiifUhfaivai t'saSád. Némethfalvai Tamásnak fiai Mik-
lós és György 1403-ban éltek, a midn a csehek elleni hadjáratban

szerzett érdemeikért Zemphn vármegye* Pazdics helységben £(5bbek-

kel együtt Zsigmond királytól adományt nyertek, *}

ISíéwaetliy c&aSád. (Zétbényi f.) Zemplin vármegyei kihalt

nemes család, melv ott Zé t h é n v helységet bírta. 4
) 1529-ben élt a

*) Ádara: Scuht génül, tom. Vili

*} Budai Fer. Lexie. li 742.

•) Sícirsnay O. Zewphn. not. íop. S18.

*! Ugyanott* not top. £86, Budai F$r. tehát hibásan Írja Öfc S z é e » « n y i

elnévvel - Xéihéíiyt helyett.
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családból Némethy G y ö r g y , ki Zéthéni várából Tarkányi Albert

ellen menve , azon nagyobb hatalmaskodást követett él. *) Valószín-

leg ennek fia volt zéthényi Némethy Ferencz, ki mint Seredy Ist-

ván tutora és tokaji kapitány 1556-ban Ferdinánd részérl Szapolyai

pártjára átmenve . mind végig an-

nak hive , és hadi kapitánya volt

,

miért Zétbényt í. Ferdinánd Tele-

kessynek adományozá. 2
) Több üt-

közetben vett részt , kivált DersfFy

ellenében, míg 1565-ben Tokaj vé-

delmében puska golyó által fején

sebet kapva , ennek következtében

életét bevégzé febr. 10-én. 3
) öz-

vegye Balassa Zsófiától gyermekeit

nem ismerve ; benne családfája ki-

halt Némethy Ferencz, korában

a tudományok és irodalom egyik

buzgó pártolója volt. Neki ajánlotta

Somogy Péter mester „Keresztyén?

tudományának sommáját"] *) az buzdítására , és az pénzbeli segélye

mellett forditá le Veres Bálás Bihar megyei jegyz , és nagyváradi

biróVerbczy István hármas könyvét is, és benne czimerét is közölvén*

kétség kívül néki is ajánlotta volna e munkáját , ha épen sajtó alá

adása közben N. Ferencz meg nem hal vala. 5
)

Némethy Ferencz cziraere, — mint az idézett könyvben ta-

álható 1565 ki fametszvény után metszett ábra itt mutatja — a paizs

udvarában könyökl pánczélos kar, kivont pallost tartva ; a karon

oroszlán ágaskodik, els lábaival a pallóst élénél fogva.

Némethy család. E családból volt Némethy Ferencz,

egykor Koháry Istvánnak uradalmi igazgatója, utóbb 1669— 1678-ban

Nógrád megye alispánja; 6
) született 1 627-dik év táján.

T
) Els neje

*) Szirmay C. Zemplin not hist. 54
'

' ?) Ugyanott 74—79. és Tsivánffy libro XLX. XX.
3
) Kovachich, Scriptores minre* I. J22. szerint febr. 11-én-

4
) Budai Fer. iex. II. 745
5
) E munka czime következ : ^Magyar Decreium , hyt Weres Bálát a deák-

bél tudni Ulyk a Werbewczy htwan decretomabU .... magyarra fordítóit. Débrt-

ezen 1565.

6
) Megy eí jegyz könyvek, és oklevelek.

7
) fcgy okirat szerint 1677-ben 50. éves vol^ és igy 1627-ben születhetett.
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Madács Judit, a második Libercsey Erzsébet, Ráday András Özve-

gye volt. Gyermekei nem maradtak.

"*Csimere»a paizs udvarában, egy 1677-dik évi pecsété szerint, me-

lyen ne\>e is kivésve van. ágaskodó egyszarvú; a paizs fölötti sisak ko-

ronájából kalpagos magyar férfiú emelkedik ki
;
jobb kezében kivont

kardot tartva. A paizsot foszladék veszi körül.

Nem e családból voltak*e a következk? nem tudjuk. Úgymint:

Némethy Balázs Bocskai hive és a hajdúság kapitánya 1604-

ben. J
)

Némethy Gergely szintén Bocskai híve és annak egyik had-

vezére, ki fleg 1605-beo Dunántúli hadjáratáról ismeretes. 2
)

Szatraár várraegyében pedig Nemethy János 1632 ben Nagy-

Zsadányban , Vámos-Orosziban és Kölesén kir. adományban rész bir-

tokot nyert. 3
)

Ugyancsak Szathmár vármegyében Kis-Naményban Némethy

Pál 1640-ben három telket kapott kir. adományban. 4
)

Zemplin megyében e század elején M.-Isépen birtokos volt Né*

methy nev család; 5
) valamint jelenleg is Szabolcs vármegyében bir-

tokosul iratik.

Trencsin vármegyében az 178 l-ki nemesi összeírás mutat föl

Némethy nev családot.

Ezeken kivül Némethy Gergelyt 1632-ben a sárospataki, Né
methy Istvánt pedig 1647*ben s. a. újhelyi reform lelkészek sora

ban találjuk. 6
)

Mémetliy család* Ennek nemességét Nemethy András
szerezte, kit 1751-ben M.~Teréz királyasszony czímeres nemes levél

által nemesitett meg. 7
)

Czínaere következ : a paizs vízirányosan kétfelé oszlik , a fels

rész kék , az alsó rész arany ,
a paizs alyján hármas zöld dombból vö-

rös mez magyar vitéz emelkedik ki, fején vörös tetj prémes kal-

pag, derekán ezüst öv van, jobb kezével kivont kardot tart
?
bal kezét

csípire helyezi , a kard fölött oldalasán két , alatta egy , arany csillag

') Peth G. M. Krónika 160. i6J,

*) Ugyanott 165-171.
3
) Szirmay Szatmár várm. II. 142. 249. 256.

) Ugyanott II. 248.
5
) Szinnay C Zemplin not. top. 247-

«) Ugyanott 219. 254.

*) Collect. herald, és Adami Scuta gentil. VIII.
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ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából négy straczíoil nyúlik ki

,

úgymint arany, kék , ezüsf, és vífrös. Poszladék jobbról kékarany, bal-

ról vörösarany.

W<*tnetltszegliy esaJád (Aimási ) Báos vármegyei nemes

család, melybl Benedek 1844-ben helytartósági titkár volt.

—

István, kir. udv. tanácsos, Mosony v&rm. els alispánja meghalt

1832. íebr 1. kora 78. évében M.-Ówotr.

fVéuiefhszokolai i'sal&d. Néinethszokolai István 1716-

ban Ili. Károly király által nemesiteteit meg czímeres nemes levélben. 1

)

Czímere a paizs kék udvarában könyökben meghajlott vörös ru-

hás kar , kezevei kivont kardot tartva, melyre borostyán foiy Ugyan

ily kar látható a paizs fölötti sisak koronáján is. Poszladék jobbról

aranykék, balról ezÜ9tvörös.

üem|tti család. Zemplio vármegyében e század elején bir-

tokos Márk helységben. *)

MeiMSCtvtesgky család Trencain várraegyében Nemsoviczky

uevu nemes család élt az !728~lu nemes-osszeirás szerint Szkala*

Újfaluban. *)

Tán e nev nemes családdal Összeköttetésben állt azonnemsevai

Krsko István és Pál, kik mint nemesek Í59l-jben az esztergami

káptalan eltt ügyvédet vallottak. *)

Weiiadovitfs család. Nenadovics Pál görög vallású mefcro-

polita 1758-ban M. Teréz királyasszony által magyar nemességre

emeltetett *)

Cznnere elször vízirányosan héíxelé oszlik, a fels kek udvarban

jobbról kétfarkú arany oroszlán ágaskodik . balról tigris , mindkett

els jobb lábával kivont kardot tart, a ballal pedig egy kzöttök áíló

arany koronái fognak. Az alsó paizs-osztály függlegesen
N
ismét két

udvarra oszlik , a jobboldali ezüst udvarnak baloldalából egy kétfej

koronás sasnak fele teste látszik, a baloldali vörös udvarban pedig há-

rom kinyílt ezüst liliom szemlélhet, e3 pedig egyik alul. kett följebb

virágjával lefelé. A paizs fölött két koronás susuk all, a jobb oldaliból

a leirt oroszlán emelkedik ki, els jobb lábával kardot, a ballal kir.

koronát tartva ; a baloldali sisakból szintén a leirt tigris nyúlik föl

') Coií. herald, nro 431

r
l Szinuay C Zenrcplin ttot. iop- p. 371.

s
) SzonUgk Daa. közi '

*j Stumm«r Cyörgy közi.

*> Cotlect herald, nro 68.
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szintén kardot ea koronát tartva. Fosziadék jobbról aranykék , balról

fcsüstvörös. m

IWéfii cnalád. De Néni Cornelius belgiumi állam-, és es.

kir. valóságos udvari taná-esos és bels titkár 1764-ben magyar hon-

fiúsítást nyert. ')

líenkfcy fgial&d. Egykor Göraör , Torna , JRorsod megyében

virágzó nemes osalád. ) 38 l-ben a Grarai Miklós
-
nádor által Gömör

mellett tartott közgylésben Nenkey Makounak fia István táblabi-

róképen vett részt. *)

1 444-ben Nenkey Jakab Borsod vármegye alispánja volt. 3
)

1841-ben Nenkey Mátyáb zádorfalvi Csomós János zálogle-

velét tanuképen irta alá *)

!N<e«»i£iányi vagy $c timányi család, st magyarosan irva

ff aj mányi is. Trenc3Ín vármegyei czímerlevelea neme3 család, a

nevezett vármegyei nemesi összeírások szerint 164t>«ban Kis-Utcza-

Ujhelyben, s Beszterczén , 1658-ban Bicsén , 1666-ban Beszterczén és

Katnenosánban laktak a család tagjai. s
)

1768-ban Alsó-Vadioson András és ennek három fia u. m. J a-

nos, András és Mihály, Budetinben pedig Dániel fiával *í á-

nossai lakoztak.

2803-ban V&rín városában laktak Andrásnak örökösei, u. ni. Jó-
zsef, János és I m r e , HUniken pedig Jánosnak János fia

Végre 1837-ben a nemesi összeírás ismét megnevezi Jánosi,
Pált, Józsefet és T &m á s t .;

ugyan ekkor Zolnán lakoztak And-
rásnak örököse I m r e , és e nnek íiai István és F 1 ó r i á n ,— Varin-

ban pedig Andrásnak örököse József; Híiniken végre id János és

örököse Jáoo$.

képpel Család Trencsin vármegye ozímerieveies nemes csa*

láda A nemességet Néppel György szerzé, és nyert armalisát J.647-

ben kibirdetteíé. 1 658-ban a család Zoliién székelt. •)

A Trencsin vármegyei nemesi összeírások szerint 1748-ban And-
rás Rajeczen lakott. 1768-ban ugyanott találjuk nevezett Andrást

') i?64-lri törv. cwkk.

*) Fejér, Cod. dipl. fom ÍX vot. VII. p. 439
3

) Kredsti okmány Ka?inczy Gábor ali&I kö&olv*

•) Eredet) f>kmapy &íiam.
5v

i Siowtagh Daniéi közi.

") Ugyanott.
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három fiával Józseffel, János- és Andrással. Ugyanekkor
Budetinben lakott Sámuel és fiai István és János.

1803 ban Zolnán székelt Istvánnak fia József, — Raje-

czen pedig András.

Ugy látszik — e családból származott azon Néppel Antal, ki

1830. jul. 80-án keit adomány-levél mellett nemességét akkori lakóhe-

lyén Krassó vármegyében 1832. octob. 2-án kihirdetteté. Jelenleg

Krassó vármegyében ily nev család nem létezik.

Üesco család. Nesco János 1746-ban mint Joannovits Sa-

kabent András görög nem egy. érsek rokona ugyanazon armalisban

nemesítetett meg. Lásd Joannovits Sakabent cs.

Jlíessel család. Nessel János-Antal 1791 ben II. Leopold

király által nemesítetett meg.

Czimere négy részre osztott paizs , az 1. és 4. osztály kék udva-

rában arany csillag ; a 2- és 3-ik osztály vörös udvarában arany orosz-

lán ágaskodik kivont kardot tartva , fölötte jobbról arany csillag , bal-

ról ezüst félhold ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesz-

tett fekete sasszárny között arany csillag ragyog. Foszladék jobbról

aranykék, balról aranyvörös. J

)

liesselrode család. Gróf Nesselrode János-Herma n-

Ferenez 1729-ben magyarországi indigenatust nyert. s
)

Nejszkenyey család. Komárom vármegyében Kömldön a

XVII. században bírt Neszkenyey Bertalan, kinek egyik ieáoya

Erzsébet elbb Enyeghy, utóbb 1671-ben iVíolnár István özvegye,

másik leánya Dorottya néhai nemes Szabó Tamásnak volt neje, ki-

nek leánya Szabó Margit szintén 1 671 ben több atyafival együtt köm-

ldi részüket eladták Pázniándy Györgynek. 3
)

Hfetliusy család. (Nethusi.) Als-Fejér várraegyében János
táblabíró ,

kit N.-Enyed dúlásakor 1849 ben az oláhok meggyilkoltak.

Jlfeuburg család. Indigenált család. Lásd Salm cs.

töeudegg* család. Neudegg Honorius-Ferdinand
1659-ben magyar honfiusítást nyert, 4

)

Menhold család, Gyr vármegyében székel. A nemességet

*) Adami Scuta gentil. tom. Vili.

») 1729 ki 46. törv. czikk.

*) Fényes, Komárom várm. 155 1.

*) 1659-ki 133. törv. czíkk.
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Neuhold Antal szerzé,ki I753*ban Júliusban M. Teréz királyasz

-

szonytól czímeres nemes levelet nyert. *)

Czímere a paizs kék üdvarában zöld dombon fészkén ül ezüst

pelli kán, fiait melle vérévei.táplálva. A paiz3 fölötti sisak koronájából

oroszlán emelkedik ki^ els jobb lábával kivont kardot tartva. Foszla

dók jobbról és balról ezüstkék.

Meumayer család. Lásd Najmqjer c$

Neiipauer család. Zemplin vármegyei czímerleveles nemes

család. Alapítója Neupauer Mihály Tokajból származott, és a bécsi

utolsó török ostrom alkalmával, valamint Buda és Belgrád ostromai

nál, a franczia háborúban , valamint a belkáborúk alkalmával hajózati

szolgálatokat tett, és a Száván , Dunán és egyéb folyókon hidak építé-

sénél hasznos és hséges szolgálatokat tett ; miért 1712-ben III. Ká-

roly király által czímeres nemes levélben nemességre emeltetett 2
)

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. vörös udvarban balfelé for-

dult arany grif ágaskodik, els lábaival arany horgonyt tartva ; a 2-ik

kék udvarban térdig egy vörös mez magyar vitéz látszik , fején pré-

mes vörös kalpaggal, jobb kezével levágott vérz török fejet tart; a

3-ik kék udvar közepén fehér folyó hullámzik át, az udvar alyján zöld

térrl ketts kereszt emelkedik föl; a 4-ilc vörös udvarban jobbról

balra rézsútosan lezuhanó folyó hullámzik, az eltérben arany horgony

áll. A paizs fölötti sisak koronájából arany grif emelkedik ki, els jobb

lábával kivont kardot tartva. Foszladék jobbról aranykék , balról

ezüstvörös.

Gyr vármegyében Neupauer T ó b i á s 1757-ben fszolgabíró,

1765-ben táblabíró volt.

Hetis*áttér család. Neustátter Antal 1753-ban M. Teré-

zia királyasszonytói nyerte czímeres nemes levelét. 3
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld dombon fészkén ül ezüst

pellikán, fiait melle vérével táplálva. A paizs fölötti sisak koronájából

arany oroszlán emelkedik ki , els jobb lábával kivont kardot tartva.

Foszladék mindkét oldalról ezüstkék.

Ennek tán rokona volt azon Neustatter János, ki 1756-ban

M. Terézia királyasszonytól szintén czímeres nemes levelet nyert. *)

1
) Collect Herald, nro 249.

*) Ugyanott nro 695. — Sztrmay C. Zemplin. not. top. 315

3) Ádami Scuta gentíl, tomo VIII.

43 Collect herald, nro 141



#4fc Névedy. — Név«ry.

Knnek oodmere a paizs kék udvarában zöld téren ^ágaskodó ezüst

farkas nyakán hátulról arany markolatú pallóssal átütve , 'ölötte

jobbról arany félhold , balról arany csillag ragyog. A paizs fölötti si-

sak koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny között a leirt ezüst

farkas szintén nyakán pallóssal átszúrva, látható. Foszladék mind*

két oldalról ezüstkék.

Hévedy család. (Beezkói.) Trencsin vármegyei nemes csa-

lád. A Trenosin megyei nemesi Összeírások szerint. J
) nevezett várme-

gyében 1747-ben említetik Gáspár és László.

1748-ban Ivanóczon N.Mihály.

1768-ban Beczkén Gábor, kinek Priíeszky Annától gyermekei

József, Károly, Judit Farkasáé, és Anna-Mária Porubszky

Józsefné. — Ugyan ekkor Beczkón lakott Antal és ennek fiai Jó-

zsef, Antal> Flórián és Zsigmond; Egresden székeitek

Gáspárnak fiai Károly és József.

1808 ban Rongyos-Sztriezén lakott József, Beczkón pedig a

följebb említet Antalnak fíai József, Antal, Flórián, és

Zsigmond.
1837-ben R.-Sztriozén székelt József.

Névels csaliul. Zemplin vármegye czímerleveles nemes

családainak egyike. *)

lévery család (Néveri.) A Bars megyei Néver helységtl

veszi nevét e régi család. 3
) A család származásáról és történetérl

adataink nem lévén, róla csak a következket közölhetjük

:

A XVL században éltek Nevery György és Mátyás, test-

véreik, kiknek néhány utódaik igy származtak

:

Névery N.
r-
György Mátyás] 577.—~'—L - (SoósDora)

Zsófía Julianna

(Kövér Fer.) 1623. Értse Ilona 1623.

(Osurhay (Sooran ^Radvánszky
János) György) Ferencz)

Egy JSévery Györgynek Apponyí Katalintól leánya Valyi

Pálné volt.

') Szontagh Dániel közi.

2
) S^irmay C. Zemplin. not. top 115.

á
) Fejér, Cod. dipl. tom. IV. voi. 1. p. 296. Egy 1243-ki oklevélbea elé-

fordu) egy N e w e r nevezet mint Treneain várához tartozó ; de liogy ez törzae

vagy se volt légyen-e a N é v e r y családnak ? — nem tudjuk.
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Sfyrery Pál-Iguácz 1 723—30-ban makárí czimzetes püspök,

nagyváradi kanonok.

Névery Miksa 1839l-beu Rars vármegye aí% 1845 -ben fszolga-

birája volt

Ugyan e osalédbói Klára Kubinyi Zsigmondnak , 186 l-ben

Nyitra megyei fügyésznek neje.

Nevery család. Arad vármegyei czímerleveles nemes csa-

lád. A czímeres nemes levelet Névery Elek, } 787-ben a m. királyi

udvari kanczellariánál titkár kapta Névery Józseffel 179 i-ben II.

Leopold királytól.

Czímere a paizs ezüst udvarábao hármas zöld halom középsjén

arany korona nyugszik , melybl szarvas emelkedik ki , szarvai között

YÖrös kék kereszt lévén látható. A paizs fölött két koronás sisak áll,

jobb oldaliból a paizsbéli leirt szarvas emelkedik ki , a baloldaliból a

szarvassal szemközt grif nyúlik ki , els jobb lábával kinyílt piros ró-

zsát tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról ezüstkék. *)

Nevezett Névery Eleknek özvegye s fiai J ó z s e f és Sán-
dor Arad vármegyében birtokosok , hol nevezett József 1805-ben

nemességét kihirdetteté.

Mézay család. Zémplin vármegyében e század elején Zöm-

bor mezvárosban közbirtokos. *)

Üezftmd család. Trencsin vármegyei czímerleveles nemes

család. Nezbud Gryörgyazon megyében 1655-ben hirdefcteté ki ne-

mességét. 1741-ben az országgylés intézkedett hogy Zsolnán lakó

idsb és ifj. Nezbnd Györgynek a küls tartományokban lév adóssá-

gaik kifizettessenek. 3
) 1748-ban Nezbud Dániel Zoltán székelt. *)

Utóbb a családnak Trencsin megyében nyoma sincs.

Nezdey család. (Nezdei. Találjuk nevét „M e r e n y e y"nek
is irva. Közlök ismeretes Nezdey Ambrus, kinek 1560-ban neje

Maraczkó Katalin volt. 5
)

Micoletica család. Nicoletics Jánost 1753-ban M.Teréz
királyasszony érdemesítette czímerleveles nemességre.

Czímere függlegesen kétfelé osztott paizs , a jobb oldali vörös

udvarban vízirányosan három arany osíkolat látszik , a baloldali kék

') Adami Soufo gentiL tomo Vili.

*) Sziriuay C. Zemplin. not. top. 158.

*) 1741 -ki országgylés végz.

*) Szontagh Dán. közi

*) Ugyan attól.
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udvarban egy , szarvaival ílfalé álló félholdon ketts farkú oroszlán

áll, els jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs fölötti *iaak koro-

nájából kiterjesztett fekete sasszárny között % paizsfeéli lein oroszlán

emelkedik ki. Foszladék jobbról aranyvdros. balról arany kék. *)

Hcsky e«alád- (Niozki, gróf és nemes,) Magyarország egyik.

legrégiebb ós család*, mely a Dunántúl szétterjedt és 1221-ig okle-

velesen kimutatható Jaak nemzetségbl (genus) eredt. A Jaak nem-

zetségnek törzsé, mint Lazái krónikáink emlékezetben hagyták 2
) azon

szent István korában hazánkba bejött Wásserburgí Ve nézel lovag

volt, ki Koppány (Kupa) somogyi vezér legyzésében tetemes részt

vett, és azt megölé. Nemzetségi ivadéka Vas vármegyei Jaak nev
földön telepedvén meg , innen Jaak genus-nak neveztetett ; és idvei

a Jaki nemzetségbl több külön-külön nev. mint a Niozky, a ki*

halt S i t k e y stb. család 3
) sarjadzott.

A J á k i nemzetségbl 1221-ben éltek Ják, Topoz, Ebed
(Ebad). Tbuna (tán Tamás), Gregur (Gergely), Arenka (másutt

Aranti) és Peusa, mindnyájan a Jaki pusztáról (de villa Jaku), kik

személyes érdemeikért és anyagi áldozataikért, fleg pedig azért,

mivel atyjokfía Bels ei a királyival a szentföldön járt, és valószínleg

ott el is veszett
f
másik két atyjokfía nevezett Gergely és Pousa

a szent földrl visszatért király elébe mentek , a följebb kitett 1221.

évben Jl. András királytól a vasvári vártói fölmentett Ura j földet

nyerlek adományban. fc

)

Ezen adomány-nyerk közül Ebed törzse lett a késbb N i c 2 k y

nevet fölvett ágazatnak. Azonban mieltt Ebedtl a leszármazási

táblát fölmutatnék /lássuk röviden a Jaki nemzetségnek Xííl. század-

beli okmányainak nyomán története f mozzanatait

1270-ben V. István király eiigazitá Ebednek fiai Kémen,
Rej nold és J ak ,

s
) ísepaek fia Xsép, Sokurodi Urbánnak fia Ke-

nés, Ondi Gergelynek fia Gergely és Ondi Márton között egy rés«-

s
) Adami Sírnia gfcutiL tom. TII.I.

*) Simonis deKeza Chronicón Hang Budae 1782. p. 136* ^Pestmedum in-

írat Wmurbwre Comes Wecelinv* ; hie Kupum Vwtem in Sitnigio intevfcctt. htt'us

gtneratic de Jaki dicti sünt" — V ö. Turócd Cbroniöön Part II cap Xíí.

) Á Sitaray család törzse J A k ó nev ember volt ugyáa, de a Sztarayak

azért mégsem eredtek a J á & k i neraaeta^gbl, sem & Baíhoriak

*> Fejér, Ood. dipl, tom. Ilii vot & p. m> ~ 3»2

*) 2íéme!y oklevélben Fejérinél hibás olvasassa! : Öli a k.
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és Búzád nemzetségben* Ponieh Ispán és fia Jakab között más részrl

fenforgó peres viszályt, mely szerint miután Ebednek fiai Gergely
és n d , és ezeknek rokona János meggyilkolása miatt a két fél kö-

zött párbaj volt volna vívandó ; ennek végbemenefeele eltt a felek ki-

egyeztettek, úgy, hogy azon S u k u r o d és 8 u z i a g h (másutt Buzag
és Oschiag) földek fele, mely Ponych comestl elvétetett, és Ebed co-

mes fiának Kemennek adatott , vissza adassék , azonban Ponych a há-

rom megölöttnek váltságául , ugy a párbaj büntetéséül Ebed fiainak

és rokonainak három határid alatt 170 márkát fizessen. J
)

Ugyancsak 1270-ben a Jaki nemzetségbeliek, nevezetesen pedig

comes Kémen, Re n old és Jaák, Ebednek fiai> Dienes és

Miké, Benedeknek fiai , saját és atyjokfia Loránd képében is, va-

lamint H i s t r i x Istvánnak fia egy részrl ; Tamás Tamásnak fia, maga

ésChristianus (Kerestély) comes, és Mihály atyjafiai (fratres) helyett

is, nemkülönben Ivánért Chane fiáért; Sandur Gergelynek fia maga

Miké Jaknak fia , Márton Rajnának fia helyett és István Pou-

sának fia helyeit más részrl r a vasvári káptalan eltt,.megjelenvén

minden földjeiket, melyek Sebes nev pusztától aKures (Körös) folyó

között fekszenek , egymás között két részre osztották; úgyhogy a déli

részt Ebed fiai és érdektársai , az éjszaki részt Tamás, Sándur é3

társai kapták *).

Ügy látszik — mindjárt ezután , — mint egy másik évnélküli

okmány beszéli : Comes C h r i s t i a n u s , és testvérei Tamás és M i-

h á 1 y , Miké Jaknak fiai, Márton Artunának fia, Sándor Ger-

gelynek fia, D á n i e 1 és M i k 1 ó s Bertalannak fiai, Iván Chanának

fia, mindnyájan a Jaki nemzetségbl, és a nevezett Kerestély még
Pousának fia István helyett is megjelenvén (a vasvári káptalan) eltt,

a Repcze és Körös folyó között fekv földjüknek egy heted réssét

Ebed fiainak comes Kernen nek , R a j n o 1 d nak és J á k nak örökö*

ben bevallották, miután azon földet k különben is Ivánnak fiától

Mártontól per utján nyerték > noha különben azon földnek csak ki-

lenczed része Ebed fiainak jutott ; másrészrl pedig azért is , mivel

azon fold szerzésében néhai Ebed legtöbbet fáradozott. 3
)

1278-ban Ebednek egyik fia Ják Ispán (comes ) V. István ko-

rában, úgy IV. László korában is fleg a cseh háborúban szerzett ér-

1
) Fejér Codex díplom. tora VII. voí. 8. p. 2Í2. 217.

2
) Ugyanott '218.

A
) Ugyanott 219-221.

10
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demei tekintetébl a Jakkal határos Teszár földre , mely elbb a

vasvári rségé volt, s mehet IV. Béla király óta Já k ispán már bé-

kével birt, IV. László királytól uj adományt nyer!. *)

1279-ben Pousanak fia István avasvári káptalan eltt mind

azon birtokrészeit , melyeket Jakon a Rába és Dobra patak mellett a

malmokkal együtt bírt , valamint azon földet is , melyet a Miké részé-

ben birtokolt , Jánosnak a Márton fiának , Artuna unokájának

és Flór is azszonynak, Márton özvegyének, Istvánnak és Jakabnak

János testvéreinek örökösen átadta, azon okból is, mivel e földet Már-

ton haláláért , János anyjával együtt követeié. a
)

Ugyancsak Lászió király Ebed fiainak Rajnoidnak és Jak-
nak J á k helységet , melyre akaratjuk ellenére Henrik bánnak fia

Miklós Újfalu név alatt egy 'pusztát állított , mint Ösjogú birto-

kukat vissza adja. *)

1290-ben a Jaki nemzetségbl Sebének fia Miklós a vasvári

káptalan eltt megjehnvén, kötelezte magát, hogy ha Jakon fekv

Sz, Mihály arkangyal egyháza melletti és Kerencsellen nev földjeit

eladni fogná, azt csak Ják ispán és Renoldnak Ebed fiainak, István-
nak Ják fiának, Jánosnak Sebestyén fiának., K emennek Kernen

fiának, János nak Márton fiának, Mihály nak Tamás fiának, Ger-
gelynek Sandur fiának és Mikének Benedek fiának ugyan azon

(Jaki) nemzetségbelieknek adhassa el ; ha pedig az egyháznak akarná

hagyományozni, akkor is osak azok pénzbéli értékét hagyományoz-

hassa, mely szerzdésbe Sitkey.Chepan ésLrincz, Sebe,

Pál és Beké, Zuochnak fia Miklós saját, ugy testvérei Pál, Beké,

Dienes ésZuoch neveikbea is, M á r t o n, Lászlónak fia László
Dienesnek fia László mint a szerzd Miklósnak közel rokonai szin-

tén bele egyeztek ; kötelezvén magokat hogy Miklós és a nevezet-

tek a Rába melletti erdnek azon részébe, hol Ják ispán és testvérei

laknak, soha át ne mehessenek ; ellenben Ják és Benid és ezek

atyjokiiai a rábai erd azon részét , hol C h e p a n és L r i n o z lakoz-

nak, bútokul ne igényelhessék. Ha pedig nevezett Miklós birtokait

E b e d fiainak Ják nak és R e n o 1 d nak és társaiknak kegybl vagy

kedvébl adományozni óhajtaná, azt szabadon tehesse. *)

a
) Fejér Codex dipl. tom. VH. vol.,2. p. 224.

2
) Ugyanott 226.

3
) ugyanott 228. Ez oklevél közlésében i« J & k helyett lébasanX! h X k áll

*) -ugyanott 236.



Ugyancsak 129Ö-ben Sebének fia Miklós, Sitkei István l
) és L-

ríncz, Zobolchuak fia Sebe , Pálnak fia Pál , Jaki nemzetségbe li neme-

sek saját, és Zochnak fiai Miklós, Fái, Beké, Dienes, és Zoch, László-

nak fiai Márton és Pál, Dieuesnek fia László atyjokfiai neveikben is

egy részrl ; Jaak Ispán Ebednek fia, saját és testvére R e-

n o 1 d , és az fia István, továbbá Trí^tannak 2
) fia János, Keraen-

nek fia Kernen, Tamásnak fia Mihály, Sarjdurnak fia Gergely saját, és

Mártonnak fia János . Benedeknek fia Miké ugyan azon Ják nemzet-

ségbeli nemesek neveikben is más részrl, a gyri káptalan eltt meg-

jelenvén, elnevezett Sebének fia Miklós mellette állván István és L-
rincz is, és ezeknek atyjokfiai és mindnyájan beleegyezvén, a jószága

elidegenítése, vagy elhagyományozá3a esetében a följebbi kötelezettsé-

get Ebed fiainak részére ismételte. s
)

1291-ben III. András király Ebednek fiait Renoldot és Ja-

kot, különösen ausztriai Albert elleni hadban szerzett érdemeikért a

még IV. László király által nekiek adományozott Cheuz földnek bir-

tokában uj adomány ozímen megersíti. *)

Szintén 4291-ben J á n o s , Christiánnak fia a vasvári káptalan

eltt megjelenvén, azon földekbl, melyeket neki Sebének fia Miklós
ispán (oomes) adott, tudniillik a Jakon fekv részbl, mely asz. Mi-

hály ark. egyháza mellett fekszik , és azon másik részbl , melyet a

keöreöseüeöi földekben birt éjszak fell, öt részt Ják Ispánnak és

fiának István nak, és Reuold Ispánnak örökösen átadott és Örökösen

adományozott , hozzá tévén , hogy ezen öt részbl két részt az Ebed
comes vonalán leszármazók kell Ö3zvégért magokhoz válthassák. 5

)

A XIV. század elején Ebed unokái bir*ák N i c z k helységet, noha

még egy ideig csak a Jaki nemzetségi névvel éltek. e
)

1335-ben országbírói Ítélet folytán II. Kernen és fia M i k 1 ó s

és Mihály oda utasítattak
,
hogy N i c z k helységbei i részeiket, nae-

J
) Ki elbb C h e p a n - nak van. irva, tehát (jhepanus annyi, mini

Stephanus.
*) T r í 8 t a au s helyett Christianu s-nak (kirl már szó volt), kel-

lene állani ; mint az oklevelek összevetése mutatja, tehát itt Í3mét olvasási hiba.

*) Ugyanott 237.

*) Ugyanott 239.

*) Ugyanott 242.

*) Állítólag 1329-ben András Borostyánért kapta N i e z k e t ; errl ok-

mány t Fejérnél nem találok, és én úgy hiszem — valamivel eióbb azerzé Ebed
ivadéka Níczket.

10*
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lyeket még Kernen elzálogosított volt Renoid fiainak A n dr ásnak és

Jakab nak és J á k J
) fiának Mihály nak, azokat visszaváltja. a

)

Miután a följebbi országbírói ítélet szerint Rénold és Ják fiai

az érintett harmadrészt N i c z k helységbl Kernen fiainak egy negyed
rész hiával adták át, ugyan csak 1335-ben ismét azon Pál országbíró

végzése folytán ezen negyed részt is átadni tartoztak. 3
)

1338-ban And-
rás és J a k a b Re-

noldnak fiai
,

Jaki

nemzetségbeli neme-

sek egyrészrl, Mik-

lós Kemennek fia

saját, és atyja Ke-
rnen , és testvére

Mihály képében

is, ugyan azon Jaki

nemzetségbi más

részrl megjelenvén

a vasvári káptalan

eltt, Niczki, Ková-

csi , Kövesdi , Eger-

szegi és Thazari jó-

szágaikban úgy osztoztak meg, hogy Niczk, Kovácsi, Kövesd
Renoid fiainak, Thazar és Egerszeg pedig Kemennek és fiainak

ment birtokába. k
)

Ezen osztálynál fogva Ebed vonalán Renoid fiának Andrásnak

unokája J á n o s mester, ki 1395-ben Lippárti jószágát örökös mise-

alapítványul adományozd , már N i c z k y családnévvel élt , és azóta e

név ivadékról ivadékra a család nevévé vált. Ezek után — mint szár-

mazott le a Niczky család a 1221-ben élt Jaki nemzetségbeli Ebedtl,

mutatják a következ 5
) táblázatok ;

') Fejérnél ismét C h á k áll Ják helyett.

2
) Fejér Cod. dipl. tora. VIII. vol. 4. p. 143.

3
) Ugyan ott 145.

*) Ugyanott 345.

*) Geneal. authent. tom. I. és egyéb források.



Nic-iky 149

I. tábla.

Comes Ebed
de genere Ják

1221.

Kernén
1270—-*,,..

II. Kernén
1290. 1338.

Ják Com.

127OJ290.

Mihály
3335.

Rajnold Comes
1770. 1290.

MikJós
1335. 38.

Mihály
1335. 38-

András
1335. 1338.
i

*
»

Miklóa

I. János mester
1395. 1404.

Jakab
1335. 1338.

I. Benedek mest.

megöletett 1420.

(Guary Kata ?)

H. János
1404.

László

II. Benedek
1458- 70.

László 1483.

(Ramocha Margit)

Ferencz
(Poky Erzse)

I. Gáspár

Orsolya. Brigitta

(Gerdák János)
Benedek

(1. Tancsy Kata.
2. Déghy Kata.

3. Gyulafy Kata
utóbb Zárka Pálné)

I. Boldizsár

(Senuyey Klára)

X-tól Mihály. László. Judit. 2- .tói Menyhért.
(Köcsky Dóra)

3-tól Benedek

Kata. Orsolya. István. Kata. Ferencz.

Benedek Bora László.

1688. (Tánczosné)
Magdolna. Erzse. Kata
1688. (Borbély (Csupor)

György)

István
(Lazovics Bora

utóbb Thúry Farkasné)

Erzsébet
(Hahóty Gábor)

Orsolya.

Ferencz
1614.

(Dvörnisics Magdolna)

II György
1629. sárvári kapit.

Róza
(Pogány Péter)

I. György
Rozina

(Szántóházy)

Ml. János
1635- ítél mester.

(Basó Anna)

Folyt. IL táblán.

II. Boldizsár

1656. vasi alispán

Ferencz

II. Gáspár
1663 vasi alispán

(Kisfaludy Erzse)

Folyt, Ifi. táblán.
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U tábla.
£11. János, ki «-• /. láhíátir.

1635. HÜ6 mester
(Bazsó Anna)

Magdolna IV. János
(1. Bakács Sándor (Páty
2 - Jffi»KMÍfeW Mária)

Bakács Farkas

Júlia

(Paszthory
Ferencz)

Klára
(Szabó
János)

László

Mzses.

Boldizsár
(Barabás
Orsolya)

J

Zsigmond. László. Mária Krisztina.

(Bejáky)
Klára.

r~r
Rebeka. Krisztina.

Zsigmond
1781.

(Vajdajiozina)

Józseí

1830 - I836Y
Sopronyi alispán

és orsz. gy. követ
(Nasry Anna)

i
- ***» -,

Sándor
(Jankoyicii Mária i

Öynla. Kálmán

V. János
(Skerleoz

Júlia)

Ádám. Tamás. Dániel.

t

István

1780.

kszegi ker. táb. üln.

(Kemény Eszter)
i

-/w
1

VI. János
e*. k. udvari tanácsos

volt septemvtr

f 1860T oct 22.

(Hegedne Franciska)

Pál Mária. Mathild
Nógrádban (Kisfaludy

(1. Fejér N. Sándor)

2, Fejér N.)

N. N,

tábla.III

II. Gáspár, ki <*z K táblán,

1663. vasi alispán

(Kisfaludy Bora)

István
1712.

(fag. v. kov.

(Keroecsey
Ásna)

f

FÍivt. ÍV.

táblán.

Sándot
I76f>

Vas v. köv
monyoróke-
kereki kapíí,.

(Vrancsiö N^

111. György
(Ceiger
Mária)

Pál
Moróc/
fírzse)

Bora
(Sibrik

Sándor)

Ferencz
(Palásthy
Márk)

Ádám Zsigmond
1730. n.-szombati

köszegiu' i. k. tábla eln,

elnök 1745.

(Ficsúr Mária)

Imre Sándor Bora
(Viozény Sopronyban (t.-btiki

Bora) tábornok Nagy
1704. Fer.)

Lázár József
Soprony gyri
V. alisp kanonok
174*. 1764.

Krisztina

íFiátk
Ádám)

Franciska
(béri

Balogb
Ádám)

Teréz
(Vajda
Fer.)

Bora
(SomsicK
Antal)

Sándor 1754.
k&szeghi t. ülnök
(Zol ierer Zsuzsi)

Erzse
(Palásthy Mihály

ezrede*)

József

alezredes

Anna
(Zeke Miklós)
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IV. tábla.

' István, ki a III táblán.

1712. ungi követ
(Kemecsev Anna)

151

IV. György
Zala v. követ

1765 septeiavir.

(Svasties Júlia)

Fereuoz
Szabolcsi kov. 1722
kir. táb. üln. 1751.

Anna
(Fekete György
országbiróné)

Kristóf
sepíemvir f 1787.

1785 gráf iett

(Jankovieh Júlia)

József 1790.

szabolcsi alispán.

Kata
(Schmiclegg

László)

István
Í777. Krös v. foisp.

(gr. Esterházy
Mária)

György
1777 Vercze v. föísp.

1804. v. bel. t. tan.

(gr. Batthyány
Xaveria)

Kristóf

se. 1814
jau. 28

Lajos es. k. kara.

u. 1776. % 1840.

(gr. Hodttz Mária)

ümánaei. Krisztina

apácza.

János-György
cs k. kam f 1829.

( gr. Schnridegg Mária)

Laios. György Nep. János
sz. 1829. ssröt. 1810

(Kiacsányi ST.) (Borosiczky

^^ Fraugiaka)

íeiván Philomene
«r. 1833. 1861.

(Tarnócay Malvína)

I404«bea Niczky í. János fiaival I. Benedekkel és II. Jánossal

együtt Zsigmond királytól kegyelmet nyert,

1420-ban nevezett f. Benedek a soproni polgárok által, a t-

lük nyert salvus conduotus megsértésével megöletett.

í458-han II. Benedek pallós -jogot (jus gladii) nyert Mátyás

királytóí, 1465-ben pedig maga, örökösei és minden jószágai a rnaohói

bán hatosága aíóí fölmentetnek. Ugyan ez idtájban Kszegh városát

Fridrik császár bírván , a német rsereg Benedeknek nagy-baromi jó-

szágát elfoglalta ; 1470-ben Mátyás király megengedi , hogy Niozky

Benedek a Fridrik császár embereitl elfoglalt hadi 9 egyéb készlete-

ket a árukat megtarthassa; 1471-ben pedig Fridrik császár Niczky

Benedekhez intézett levelében ennek kárpótlást igér.

II. Benedeknek fia László 1483-ban Mátyás király udvarnoka

voltv Boiiek fia Fe re

n

ez, kinek nejétl Poky Rrzsébettl két fia

maradt I. G á
s p á r és I. Boldizsár, kik két ágra terjesztek a csa-

ládot
, azonban a XVII. század végén és a XVTÍÍ. század elején í.

Gáspár ága kihalván, mostanáig csak I. Boldizsár ága virágzik
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J. Boldizsárnak három gyermeke maradt, ezek közül csak

István terjeszte családját, ennek nejétl Lazovics Borbaiától fiai

F e r e n ez és ÍJ. G y ö r g y , a ki 1629-ben sárvari kapitány volt , de

csak egy leánya Rozina Pogány Pét érné maradván, benne ága kihalt.

Ferencz (1614.) Dvomisics Magdolnával három fiút nemzett,

ezek közül II. Boldizsár 1656-ban Vas vármegye alispánja, Fe-

rencz fiában kihalt ; a másik két testvér által a család két ágra sza-

Icadt. III. János, ki 1635-ben itélmester volt , a nemesi — II.

Gáspár 1663-ban Vas vármegyei alispán. — a grófi ág törzse lön.

Lássuk elbb III. János ágát a II. táblán. IIL Jánosnak Basó

Máriától több gyermekei közül IV. János, valamint ennek is Pály

Máriától ismét V. János lett család alapító. Ennek Skerlecz Júlia-

nától két fia maradt : Zsigmond és István.

Zsigmondnak fia J ó z s e f 1820— 1 836-ig Soprony vármegye al-

ispánja, az 1825. 30. és 36. évi országgyléseken pedig követe volt.

Fia Sándor, ennek fia Gyula és Kálmán.

István, ki 1780-ban a kszeghi ker. tábla ülnöke volt , Ke-

mény Esztertl nemzé Jánost 1825—34-ig Vas vármegyei alis-

pánt, az 1825. 30, 36. évi országgylésen követét, utóbb cs. kir. udv.

tanácsosi , és septemvirt, mely méltóságból nyugalomba lépve meghalt

1860. oct 22-én, kora 80. évében, eltemettetett Niczken a családi sír-

boltba. Gyermekei közül Pál Nógrád megyei Erd-Tarcsan lakos, az

ott birtokos Fej ér nev családba házasodott.

II. Gáspár, kinek ágát a III. és IV. táblán láthatjuk, 1663-

ban Vas vármegye alispánja, és buzgó katholikus volt, f

) nejével Kis-

faludy Borbálával hat gyermeket nemzett. Ezek közi, mint a családfa

mutatja, egyik Ferencz, kinek egyik fia Sándor Rákóczy egyik

ftisztje volt 1704-ben.

György nek Geiger Máriától származott fiai közül Lázár
Soprony vármegyének 1742 ben alispánja, 2

) ntlen maradt. Testvére

József 1764. gyri kanonok és czímzetes püspök.

Sándornak, ki 1706-ban Vas vármegye követe, és Monyoró-

kerék várkapitánya volt, 3
) nejétl Vrancsics leánytól egyik fia Zs íg-

mond 1745-ben a nagyszombathi ker. tábla elnöke, gyermeket nen\

») Kazy Hist. R. H. III. 108.
2
) Lehoczky Stemmat. 2. 208. a többiek alispáuságára és hivatalaira nézve

is. 169. 182. 183. 191. 210. 216.
8
) Lehoczky id. h. 191.
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hagyott; másik fia Adam 1715-ben Vas,- 1722 és 29-ben Zala vár-

megye országgylési követé, 1730— 1732 ben a kszeghi ker. tábla el-

nöke volt Ennek fiai közül József ariezredes, Sándor 1754-ben a'

kszeghi ker. tábla ülnöke, esak két leányt hagyott maga után. E r-

zsébetet Palásihy Mihály, és Annát Zeke Miklós feleségét.

István 1712-ben Ung vármegye országgylési követe, Kéme-

csey Annától nemzette IV. Györgyöt és Ferenczet. Ez 1722-

ben Szabolcs vármegye követe , 1751. 1787-ben királyi táblai ülnök

volt, fia pedig József 1 790-ben Szaboles vármegye alispánja.

IV. György 1715. 1722. 1729-ben Zala vármegye országgy-

lési követe, !7554>en septemvir volt. Nejétl Svastics Júliától fia

Kristóf, 1765. aug. 19 én minden maradékaival együtt grófi rangra

emeltetett Kristóf fokonként a legmagasabb polczra emelkedett, s

végre 1787-ben midn meghalt, M. ország birája, sz. litván kir. rend

közép keresztese , temesi gróf és temesi fispán , valós, bels titk. taná-

csos, a kir. helytartó tanács elnöke, és (József császár alatt) a közok-

tatási ügy f felügyelje volt. Az elnöklete alatt szedettek legel-

ször össze a kir. Curia döntvényei, és keblezte bé 1780-ban az or-

szágba vissza a temesi bánságot. Fiai közül István 1777-ben Krös
vármegye fispánja, magnétkül halt el. György 1777-ben Vercze

fispánja, utóbb (1804.) vaL b. titk. tanácsos, gr. Batthyány Xayeriá-

tól két fiai hagyott Lajost és J ános-G y ör g y Ö t , kilí közül ez

utóbbinak ága Trencsin várraegyében Driethomán székel.

A család si nemesi cz/mere a paizs kék udvarában zöld téren

ágaskodó, ketts farkú oroszlán, els jobb lábával kivont kardot *artva

A paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan oroszlán emelkedik ki.

Az 1765-ben nyert grófi czimer pedig — mint a metszvény mu-

tatja — következ : a paizs négy részre oszlik, úgy bogy a közepét egy

kisebb vért foglalja el, melynek fekete udvarában oroszlán ágaskodik,

els jobb lábával kivont kardot tartva; a grófi paizs 1. és 4-ik osztálya

vízirányosan kétrészre oszlik , a fels vörös udvarban arany csillag ra-

gyog; az alsó kék udvarban három fehér folyam hullámzik
; a 3. és 4.

osztály szintén vízirányosan kétfelé oszlik, a fels arany udvarban egy-

fej fekete sas kiterjesztett szárnyakkal fels test részével látható,

alatta ezüst udvarban zöld téren vörös grif madár ágaskodik. A paizst

grófi korona födi, és azon három koronás sisak áll ; a jobb oldaliból ko-

ronás egyfej fekete sas, a másodikból koronás oroszlán emelkedik ki.

els jobb lábával kivont kardot tartva ; a harmadik sisak koronájából

strucztollas két elefánt-ormány nyúlik ki , (ezüst vörös szinü) közte
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arany csillag ragyog. Foszladck jobbról arany vörös, középrl aranyfe-

"kefe, és ezüstfekete falról kék-ezüst, A paizst két oldalról két arany

'sárkány veezi körül, a paizs alatt farkukkal egymásba fonvák. *)

Wicsner család (Graefenbergi.) Kozulök Józ sef az J836-ki

országgylésen a 47. torv. czikkben honfiusitást nyert.

Nigrini család. Nigrini G y ö r g y és fia J á n o s , és leánya

Mária I. Leopold király által neinesítetvén meg , ármalis levelük

1682-ben Gömör vármegyében hirdettetett ki. *) 1 705-ben Nigrini

György bizonyos hatalmsskodási esetben báró Andrássy Mátyás ré-

szére vizsgálatot tévén, arról jelentést ad a
)

í7ÍS*ban Nigrini Zs uzsan n a Latányi János neje volt. *)

A családnak Ggy másik ágából Nigrini János mint páni Barta

Mibály lelkésznek nénjétl származott rokona , azon ujjító czímeres

nemes levélben, melyet nevezett tiszteletes páni Barta Mihály 1687.

octob. 5-én Bécsben l. Leopold királytól nyers:, szintén megneraesítíc-

tett. Ugyan is az érdeklett ezímeres levéiben nevezett Barta Mihály
által testvérei János és Ádám , továbbá páni Barta István én

ennek fiai Ferencz és F á 1 , továbbá ezeknek nénjök által rokonaik

C z a r a d a Mihály b
) és Nigrini János lettek nemesekké.

Ezen czimeres nemeslevél í 68 7-ben sz. háromság 17. vasárnapja

utáni második ferián Nyitra vármegye gylésén Uj-Gaígóczon hirdet-

tetett ki *)

Czímerük e szerint — mint a Csarada családnál metszvényben is

látható -~ a paí«s kék udvarában zöld mezri panczélos kar könyököl,

három szeggel átütve, és kivont kardot markolva, melynek hegyére le-

vágott vérz trökfej van szúrva, fölötte jobbról félhold, balról arany-

csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján az elbbihez hasonló

kar könyököl . kivont kard hegyén vérz törökfejet tartva. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Talán a íöljehb említett Nigrini Györgynek fia volt azon Nig-

rini János , ki Hont megyei Semberen született, és fia volt Nigrini

*) Adami Scuta gentü. tcrao VÍIÍ. Hist. herald. Handb. 647.

*) Protocol. C, Gömör. fc*lo 337.

*) Ugyanott fol. 106.

*) Ugyanott fol. 201.

*) Ezen Czarada Mihály a törzse azon Csarada családnak, melyrl e

munka Hí. köt. 103. lapján említés van; világos tehát, hogy a mostani Csa-

rada család nem származik a Charnayoday kihalt családból.

•) Az eredeti gzímeres nemes levél Esztergám vármegye levéltárában van.
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Györgynek Kirschoer Judittól, és 1730-ban Vittebergáb&n tanult, é*

végre nagybányai evang lelkész lett 1743-ban. *)

Ugyan e családból származóit Nigrini Sámuel diílnei születés,

ki 1704-ben Vittebergában tanult, 1707-ben Zsolnán evang. rector

volt, 1708-ban evang. pappá lett. *) Tán ennek tía Sámuel, ki nemzc

ismét Sámuelt, kinek fia István jelenleg Pesten él.

ftikiiázy család. A X.VII. században élt Nikházy György,
kitÓl következ ágazat szárxnázott

:

Nikházy György
• ( Szemére Er2*^

)

László Krisztina5^7—

'

<IWy J*»os)

£raie
(1. Ötlik Miklós.
2. Pintér József)

A muít század középén éU Niicbázy M á r ia , ki bárónak iratiL

és neje volt jobbaházi Dri Andrásnak, Meghalt 1758. kora 72, éré-

ben Miskotczon. Elbbi reform, vallásáról a katb, vallásra tért, mint a

fölötte mondott halotti beszéd irja. 3
) E JNikházy Mária után Örökö-

södtek a Dryek Zemplin megyében Girincsen *)

A család egyik tagja 1707-ben Rákóczy ezredese volt, — 1662-

ben István Torna várm. követe. — E család kihalt.

Itfikléczy család, (Zughi.) A Níkléczy esaíad e század ele-

jén birtokos Zemplin vármegyében A -Hrabóczon, és Lasztoméren *)

Zughi Nikléczy György 1815, köri Erdélyben Gyula-Fejér-

vár városi tanácsosa

MikolltS C&alád. Nikolils Siván 1751-ben M.-Terézia ki-

rály asszonytói nyerte ezimeres nemes levelét

Czíraere következ; a paízs kék udvara jobbról balra rézsútosan

két fehér csikolat által három udvarra oszlik, a baloldal fels szögleté-

ben arany csillag, a jobb oldali alsó szögletben ezüst félhold ragyog, a

két fehér csikolat között fölfelé men helyzetben arany oroszlán lát-

szik. A paizs fölötti sisak koronáján két keresztbe tett vas lándzsa áll.

Foazladék jobbról ezíistkék, balról aranykék. •)

J
) Bartholomaeutes Memória Ungaror. 230

*) ugyanott 201.

a
) Engelmayer Sámuel egri prei>ost halotti besaéde.

') Szirmay C. Zemplin. not. toi 224
5
) Ugyanott 376. 391.

•) A.dami Sonta geatil, iomc VIII.
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Hikoliclft család. Nikolich Kmánuel 1791-ben II Leo-

pold király által nemesítetett meg.

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4 arany udvarban zöld

téren magas fenyfa nyúlik fel , a fölött fekete madár ül, csrében nyi-

lat tartva. A 2 és 3. osztály kék udvarában jobbról balra rézsútosan

három fehér folyam hullámzik. A paizs fölötti sisak koronájából szin-

tén fenyfa tetején a leirt madár látható, csrében ezüst nyíllal. Fosz-

ladék jobbról aranyfekete, balról ezüstkék. r
)

Jelenleg Nikolits nev család Temes, Torontál, Arad megyében

van; de leszármazásukat nem ismerem. 1792-ben Nikolics János
Toron tál megyébl országgylési követ.

Arad megyében Nikolits Czirus 1821-ben hirdetteté ki ne-

mességét.

Temes megyében Nikolits Sándor 1845-ben vármegyei al-

adószed.

Nikolics János 1840 ben 100 frtot adott a m. Akadémiára.

üikolits család. Nikolits Vazul (Basilius) a görög nem
egyesült oskolák igazgatója 1797. május 21-én Bécsben kelt czímeres

nemes levél által í. Ferencz király által emeltetett nemességre. 3
)

Czímere négyfelé osztott paizs ; az 1. és 4. osztály kék udvarában

víziráiiyosan négy fehér folyam hullámzik, az eltérben ágaskodó orosz-

lán els két lábával arany koronát tart. A 2. és 3. vörös udvarban hár-

mas zöld halmon piros lábú gólya áll, szétterjesztett szárnyakkal; pi-

ros csrében zöld kígyót tartva. A paizs fölötti sisak koronájából szin-

tén a leírthoz egészen hasonló gólya áll. Foszladék jobbról aranykék,

balról ezüstvörös.

A följebbi armaiis 1798. május 3ö-én Krassó vármegyében hir-

dettetett ki. Jelenleg e család Krassó megyében nem létez.

Nikos család. (fíndreödi.) Endreödi Nikos Ferencz és fia

György 1609. dee. 13-án lí. Mátyás királytói kapott ezímeres ne-

mes levelet, mely 1610. máj. 14-én Ung vármegyében N.-Kaposon hir-

dettetett ki*
4
)

Mimníczai család Lásd Mmniczky cs.

*) Adami Scuta gentil. tomo Vili.
a
) Treucsin vármegyében 1838-ban Nikolics család nemesi bizonyítvá-

nyának kihirdetése kérdés alájött.
s
) Ugyanott.

*) Ung vármegye levéltárában van az aredetí armaiis.
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HitAiniczky család. (Nimniczi.) Trencsin vármegye kihalt

régi nemes családainak egyike, mely hajdan azon megyei Ni mni-
c z e helységet bírta.

Nimniczai Miklósnak fia László 141 2-ben Zsigmond ki-

rálytól Trencsin vármegyei Nimnicz helységre új adományt nyert, mi-

vel Stibor erdélyi vajda bandériumában több vár ostromában vett

részt. *)

üiiicsicsevics család. 1751-ben nyert czímeres nemes le-

velet. Czímere függlegesen kétfelé osztott paizs, a jobb oldali kék

udvarban ketts farkú arany oroszlán ágaskodik, els jobb lábával ki-

vont kardot tartva ; a baloldali vörös udvarban jobbról balra rézsúto-

san két ezüst csíkolat vonul le. A paizs fölötti sisak koronájából a le-

írthoz hasonló oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék, bal-

ról ezüstvörös. 3
)

Nisnyánszky család. Árva vármegyei czímerleveles nemes

család. A czímeres levél szerzje Nisnyánszky Mátyás volt, ki ar-

malisát 1699-ben Árva vármegyében kihirdetteté. E nemesség meg-

nyerésére érdefuekül tekintettek azon szolgálatok , melyeket a szerz

Mátyás mint (1690.) Árva urodalmi vajda, úgy atyja Nisnyánszky

Mihály és ennek atyja Nisnyánszky Simon szintén mint Árva uro-

dalmi tisztartók 1607- 9. J 619— 1628 években szereztek. á
)

Nisnyánszky István 1706-ban Árva vármegyei szolgabíró, mi-

dn mint a Rákóczyféle fölkelésnek ellenese a késmárki várba hur-

czoltatott, honnan megszabadulván , 1 7í 2—- 17 í 5-ben szintén az árvái

urodalom vojvodája volt. Ezen fstvánnak Ha volt

János, akinek íia ismét J á n o s Nyitra vármegyébe szárma-

zott, és 1782 ben Árva vármegyétl, — bemutatván, hogy nagyatyja

István a volt szolgabíró, atyja János volt legyen , nemesi bizo-

nyitványt k apott.

György 1818-ban Pesten ügyvéd, és kir. kamarai és helytar-

tósági, valamint az árvái urodalomnak is ügynöke volt.

. F erén ez Nógrád megyétl 1825. aug. 30-án nyert nemesi bi-

zonyítványt, melyet lakja helyén Krassó vármegyében 1825. april.

10-én kihirdettetett. Jelenleg a család sem Árva , sem Krassó várme-

gyében nem létez.

') Kelt az oklevél Posonii in fest S. Thomse ap. 1412. Az eredeti Tren-

csin várm. Fels- Nádason Tersztyánszky Alajos tulajdona.

2
) Adami Seuta gentil. torao VIII.

8
) Szontagii Dán. közi.
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Mtsiiy&y család . Árva várraegye kihalt nemes családa. A
Nisnyay (vagy mai helyes írással Nizsnyay) család eredeti nemes le-

vele a m. kir. helytartó tanács által 1 782-ben visszaküldetett Árva

vármegye levéltárába. 3
)

Vannak Nizsnyay-ak Pest és Heves vármegyében is, ezekbl

(túsz táv 1861-ben. •

Mlth család. Nith János-György 1715-ben III. Károly

királytól kapta czímeres nemes levelét. *)

Czímere a paizs kék udvarában zöld tér flött két szarvas-szarv

áll, hegyeik fölött arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koroná-

jából két fekete sasszárny között szarvas emelkedik ki, Foszladék jobb-

ról ezüstvörös, balról aranykék s
)

Üittray család. (Máskép Taj n ayO Nittray máskép Tajnay

György agilis, és másik G y ö r g y atyai nagybátyja Bécsben 1 6 í .5

.

aug. 11-én kelt czímeres nemes levélben elbbi nem nemesi állapot

-

jukból (de statu et conditione ignobili) II. Mátyás király által nemes-

ségre emeltettek. 4
)

Czímerük egy vízirányosan fehér csíkolat által közepén kétfelé

osztott paizs, a fels rész vörös , az alsó udvar kék, a paizs alyján hár-

mas zöld halmon egyszarvú áll felnyúlva a fels vörös udvarba is. A

paizs fölötti sisak koronájából szintén hasonló egyszarvú nyúlik ki.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

E családból származott Nittray M á t y á s , ki 1 758. febr, 23-án

Nagyszombatban született , és 1829-ben a m. kir. helytartó tanács ta-

nácsosa és a nyugalmi intézet elnöke volt.

Továbbá Nittray János, kinek Gelle Annától leánya Ilona

Keller Jánosné volt

Niiitlt család. Zempiin vármegye czímerleveles nemes

családa, 5
)

üofeis család. Szatmár vármegye Gencs helységbeli nemes

osalád Eldde Nobis M i h á l y 1587-ben több társával kapott Genc*

helységbeli birtokrészére adományt. ö
)

J
) Szoutagb Dán. közi

l
) Colieet. Iierald. nro 18$.

•) Adami, Scuta gentil. 4om. VIIL
*) Kap«r»íH Mss. B. tomoYYlll. p. 205
5
) Szirmay C Ze«pK». not. top. 115.

§
) Seirmay Szatiuar várm. !í 40.
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Mogcl ci*alad Czímere a paizs vörös udvarában zöld téren

jobbfelé fordulva, ágaskodó szarvas, fölötte jobbról félhold, balról

arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján fekete sasszárny

kiterjesztve látható. Foszladpk jobbról aranykék, balról ezüstkék. *)

líógrády család Nógrády M i k l ó s és általa Motka Ta-

más, Motka máskép Jeney Lrincz s többen Ili. Ferdinánd király ál-

tal 1655. máj. 19-én Pozsonyban kelt ezímeres nemes levélben neme-

sítettek meg; és nemes levelük Nógrád vármegyében 1656. febr. 11-én

hirdettetett ki. 2
)

Jelenleg Nógrády nev család Szabolcs vármegye nemessége

sorában említetik Fényes Geographiájában. .

Holamis c&aláti. Zemplin vármegye czíuoerleveles nemes

családainak egyike *)

Nolteift család. Nolten János az 1715 ki országgylés ál-

tal honfiusítatott. *)

Momifiyi csaláíf E néven a Trencsin megyei nemesi össze-

írások szerint 1666-an Slavniczán találunk nemes családot , azonban

— úgy látszik — aNomíoyi név elferdített irása a Neominyi név-

nek, és valószínleg mind a két név ugyan egy családot nevez. ')

loptoa Cftalád. (Fels-szilvasi , báró) Hunyad vármegye

egyik legrégibb si törzsökös nemes esaláda, mely a nevezett megyei

Szilvás helységekben az els foglaláskor megtelepült Szilvásy magyar

nemzetségbl veszi származását. Legrégiebb oklevelei a családnak na-

gyobb részint 1848-ban Zárni kastélyuknak földálásakor elpusztulván,

okleveles bizonyítékokkal ma már a család származása ízrl ízre csak

a XIV. század közepéig vihet föl , a midn Szilvásy Iván (íwan de

Zylwas), ki 1367—68-ban a Hunyad vármegyében hátszegi kerület-

ben (ia districtu de Haohak és Hatzak) fekv (Fels) Szilvás, Közép

Szilvás, és 'Alsó-Szilvás helységekre , és Szabadfalva fele részére mint

si birtokaira két, Miklós nev erdélyi vajdától uj adományt vitt.

Ivánnak fiai Dienes, Mihály és László, és vérrokonuk

V a k z a n , miután Zsigmond király alatt többféle érdemeket szerez-

tek^ nevezett birtokokra uj^a Stibor vajdától, és 1404 ben vízkereszt

után nyolczad napra Dévádéit oklevélben Thamásy "Henrik fia Já-

') Burgst&iler, Coílectio inaigmam.

») Protocol. C. Neogcad. anni 1656.

*) Szirniay C. Zempliu not. top. 115.

*) 1715. évi 136. törv. ez

*) Szoatugh -D*n. közi



160 Noptsa.

nos. és zanthói Laezkfi Jakab erdélyi vajdák és szolnoki fispánoktól

megersít adomány-levelet nyertek, melyet ugyan azon 1404-ben sz.

Bertalan ünnepe utáni 2-ik ferián Zsigmond király is megersítvén,
nevezetteket az erdélyi káptalan által beiktattatni rendelé, a mint

ezt minden ellentmondás nélkül a nevezett káptalan végrehajtván,

arról azon évi sz. Mihály napján az iktatási bizonyítványt ki is adá. *)

1405 ben pedig nevezett káptalan az adományleveleket is hitelesen

újra átirá

Nevezett Szilvásy D i e n e s-

nek íia Noptsa (NVpsa és Nap-

olna) keresztnevet kapván , fels-

szilvási Noptsának neveztetett,

fiai pedig már atyjok Noptsa
nevérl Noptsá-knak Írattak , az

elbbi vezetéknévelnévvé (prae-

dicatum) változván. Noptsa 1460-

ban a Hunyadyak korában élt , és

a Marsinay család által azokkal

némi vérségben állolt ,
' miután

anyai ágon a Noptsa család a Mar-

sinay családdal volt rokonságban,

st azon jogon Hunyad megyében

valamint a bánságban is több jó-

szágot birtokolt, st valószínleg a vérségi Összeköttetésnél fogva ju-

tott a család a gyrs holló czímerhez is. Azonban ama bánsági jószá-

gait, valamint az ugyanott Bokosmyiczai jogon örökölt egyéb birtokait

is a család a török uralom alatt elvesztvén, azokhoz többé nem
juthatott.

Nopcsának két fia Mi klós és p r i s (tán Opor) eredeti meg-

lév okirat szerint Báthori István erdélyi vajdától 1487 ben megke-
res parancsot visznek a fejérvári káptalanhoz , némely okirataiknak

újból kiadatása és megersítése végett. Ezek közül Miklósnak fia volt

János, ki a gyászos mohácsi ütközet korában élt, kitl mily renddel

származott te a család mostanig, a következ táblázat z
> mutatja :

') A hártyára irt, és velem közlött eredeti oklevelek után,
2
) 1771-ben a kir. Tábla eltt proclamafcio utján íransumalt 8 db okirat,

valamint Hunyad vármegye bizonyítványa szerint Bécsben a f udvarmesteri

hivatal eltti hí mutatás szerint is.
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Iván
deZylwas!367

Dienes
1404.

(Kabos Anna)

flopcha H60.
deFelsoZylwas.

1. Mihály
1404.

László
1404.

Miklós
már Nopisa nev,

1487.
i

"^
' >

János 1526.

Opris
1487.

László 1555, 67.
i

r
1

István 1588.
t » >

Mátyás 1603-

II. Mihály
1647. szolgabíró

(CsuIaiMIona)

Borbara

(Drágíts v, Dávid.
János)

idsb Péter

1684

I. Ferencz 1720

III. Mihály

f 1653.

Pál 1740.
(Barcsay Krisztina)

Balint, I. Elek Mária

•f 1794. kincstárnok (Paklisai

(Brázovai Móré Mih.)
Erzse)— .i ,. ,. s\.. . .

ifj. Péter 1730.
1771. alispán.

(Sinkay Krisztina)

II Ferencz (770. Mózses.

f osztón iczai *j-

Csóka Máriaj

Sára
(kéméndi

Varady József)

Anna
(Szalanezy

Elek

Róza
(gróf Kun.
Sámuel.

Mozses II. Elek, báró
erdélyi kanczellár

(Nalaczy Bora)

Elek.

t

Péter József, László, báró

t t sz. 1794.

Hunyad v. foisp :

(1. sz. léleki Kozma Ágnes.
2. Baja Maria)

b. Ferencz
sz. 1815.

cs. k. kam.
1861. Hunyadi fisp

2-tól Elek

sz. 1848.

A család tagjai az elbbi századokban többnyire Hunyad megyei

hivatalt viseltek így 11. Mihály 1647-ben ott szolgabíró volt. En-

nek unokája I. Ferencz két Ha Pál és Péter által két vonalra

ter jeszté családját.

Pálnak Barcsay Krisztinától egyik fia I. Elek megyei hívatalos-

kodása után, mely közben 1790-ben Hunyad v. követe lévén, az or-

szággylés reá és Cserei , Balia e3 Türire bizá , hogy Erdélynek bün-

11
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tet törvénykÖnjvet készítsenek, Á múlt század végén (1794.) kir

táblai ülnök, kinostári tanácsos, majd f scalis dírector, és Erdély

kincstartója volt. Azonban nejétol Brázovaí Erzsébettl csak leányai

maradván, ága kihalt.

ifi F é t e r n e k , ki Hunyad vármegye alispánja volt , nejétl

Sinkay Erzsébettl egyik fia II. Ferencz, ki hitves társával osztó-

nyiezai Csóka Máriával több Oat nemzett. Ezek közül

lí. Elek elbb Hunyad vármegyénél kezáé hívataloskodását,

hol szép esze és széles ismerete (olyián mind följebb és följebb lé-

pest, i8i6ban fispán, 1819-ben kormányszéki, 1822-ben udvari ta-

nácsos, 1831. szent István rend keresztese, í 832-ben kir. táblai elnt>k
;

1834-ben az országos Rendek elnöke, 1837-ben erdélyi udvari f kan-

ozellár s val. b. titkos tan. lett, 1844-ben Leopold rend nagy kereszt-

jét kapva, nyugalomba lépett. Végre IS. dee 31-kén a sz, István és

Leopold rendek szabályainál fogva ausztriai birodalmi bár óságra

emeltetett, mely rang testvérére Lászlóra és ennek utódaira is ki-

térj esztetett Nejétl Nalácsy Borbaiától üa Elek korán elhalt.

IÍ. Eleknek te3tvére Lás2lo szül. Alsó-Farkadinán 1794. jul

C-ár; ; a vármegyénél kezdvén hivatalos pályáját , utóbb Í848ig Hu-

nyad megye fispánja volt. 1856-ban sepi. 18-án szintén báró lett.

Els nejétl szentléleki Kozma Ágnestl fia Ferencz báró , szép

mveltség férfiú , ifjú korában huszár kapitány , cs. kir. kamarás és

a sz Móricz és Lázár rend lovagja
,
jelenleg 1861. Hunyad vármegye

fispáni székében atyjának utóda.

Lászlónak második nejétl borbátvizi Hája Mártától fia Elek
szül. 1848-ban.

Megemlítend még a családból , ámbár a származási táblán nem
található , N. L a j o s , ki 17Dá-ben Hunyad vármegye alispánja volt

,

és Sámuel, valószínleg Bálintnak utóda , ki 1 847-ben az erdélyi

kanczellariánál hívataioskodott Meghalt 1857-ben.

Jelenleg a család csak a bárói ágon Ele k nyugalm kanozeíiár,

és testvére L á s z 1 ó és ennek nevezett fiaiból áll.

A o^alad si nemesi czímere a paizs ezüst mezejében hármas

Zöld halmon könyökl pánczélos kar , mely kivont kardot tart és arra

levágott törökfej van szúrva, a kar könyök-haj fásában csrében gy-
rt tartó holló áll Ugyan ezen alakzat israétlp ött a paizs fölötti sisak

koronáján is
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Jelenleg a család czímere a bárói diploma szériát megbvítve—
mint följebb a metszvény ábrázolja—következ: a paÍ2S függlegesen

kétfelé oszlik, a jobb oldali ezüst udvarban a család si czímere, a pán-

ozélos kar, kivont karddal, és a csrében gyrt tartó hollóval látható;

a baloldali kék udvarban szintén hármas halmon arany grif hátulsó

lábaira ágaskodik, jobbfelé fordulva, és els lábait ragadozásra készen

tartva. A paizst bárói korona födi, mely fölött koronás sisak áll, és

azon ismét pánczélos kar, kivont karddá! és levágott törökfejjel, a kar

hajtásában pedig a gyrt tartó hollóval A sisak foszladéka jobbról

ezüstvörös , balról aranykék. A paizst két oldalról telamonok gyanánt

két arany grif tartja.

lío&ka caaí&d Zemplin vármegyei ezímerleveles nemes csa-

lád, birtokon e század elején Kazsú helységben. *)

ütosslopy család. (Noszlopi ) Veszprém vármegyének egyik

legrégiebb birtokos nemes osaláda. Fészke és si birtoka a nevezett nie

gyében fekv N oszlop helység, hol azonban már J 239-ben ÍV. Béla

király adománya folytán a Benozések béli apátsága is öt ekényi jószá-

got bírván. 2
) már 1268-ban Jakab apátur a Noszlopi pasztán Xllés,

Bodon stb. jobbágyait nemes jobbágyokká teve ; oly föltétellel, hogy

az apátur bandériumába szükség esetén egy lovast állítsanak 3
) Ez

oklevelet késbb is nevezetesen 1342-ben az akkori apátur Miklós, a

nevezettek utódainak, mint nevezi egyházi nemeseiknek, árira. *)

Azonban a ftosziopy nev család — úgy látszik - nem a neve

zettektl származik , mert midn Zsigmond király korában, 1409-bcn

Márton a béli apátur a noszlopi nemesek, nevezetesen pedig illés és

Gergely ellen noszlopi jószágának négyekény?, része miatt peri in

ditott , azon alkalommal nevezett Illés és Gergely, kiktl a mai

Noszlopy család származik, azt vit&ták . hogy k régi nemesek legye-

nek, és birtokaik egy részét atyjok Fokának a Miklós 1346-ban

Noszlopi Cbep fiának Jánosnak üa Máté özvegyétl törvény utján sze-

rezték. *) Miud a mellett is a béli apát megmutatván, hogy néki ille-

tségébl majd négy ekényi földje hiányzik, és az, az említett í 1 1 é a

és Gergely és ezek vérségének kezeikben legyen, az ítélet folytán

*) Ssírmay, C. Zemplin not. top. 1 l. 237.

*) Fejér, Cod. diph foroo X. vol 4, p, 727

*) ugyanott tóm ÍV. vol. 2, p. 47i».

*) ugyanott tomo Y11L vol. 4. p. 606
5
) Ugyanott tomo IX. vol. 7, pa£. 57 >
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uj határigazítást nyert. *) Azonban a per még ezután is elhúzódott

egész 1425 ik évig, a midn az már Palóczy Máté országbíró eltt

folyt. *)

Az eddig érintett okmányok alapján látjuk , hogy a családnak

sei közül a többi között 1346-ban élt Pókának fia Miklós, kinek fia

volt Gergely 1409-ben; ismét 1409—1423-ban éltek Illés és

Gergely testvérek, kik közül Illés nek 1425-ben fia Mihály
deák (litteratus.)

A XVI. század els felében , a gyászos mohácsi vész után éltek

Noszlopy Benedek és Gáspár testvérek , és noszlopi Trombitás

Kristófnak fia Antal, kik Noszlopon fekv rétjük és éhez tartozó ha-

szonvételeikre Szapolyay György szepesi gróftól adományt nyervén,

abban 1528-ban I. Ferdinánd király által is megersítettek. 3
)

Nevezett Noszlopy Gáspárnak fia (vagy unokája) volt egy másik

Noszlopy Gáspár, ki nejétl Söjtöri Magdolnától nemzé Györ-
gyöt 4

), ki 1619-ben nevezett édes anyjával már mint özvegygyei, a

vasvári káptalan eltt jószág-cserét tett , oda adván tótfalusi egy job-

bágy-telkét anyjának Nemes-Dömölkön fekv szintén egy jobbágy-

telekért. 5
) Ezen Györgynek Gál Erzsébettl gyermekei Kata Kéry

Györgyné (kinek leánya Kéry Ilona Kígyós Pálné lett) III. Gáspár
és János voltak, kik 1648-ban osztoztak meg a nemes-dömölki bir-

tokban húgukkal Kéry Ilona, Kigyós Pálnévai. 6
)

Nevezett III. Gáspár és János által a család két fágra

oszlott, mint a következ táblázat mutatja

:

r
) Ugyan ott torao X. vol. 4. p. 725—741. az itélet-levél közölve, mely

az egész pert tárgyalja.

2
) Katona Hist. oritica tomo XII. p. 449. - Lehoozky Stemmat. II. p. 255.

szintén említi Katonára utalva e pert, de nála sajtó-hibából 1125. év áll 1425. he-

lyett, a mi az avatatlant könnyen tévedésbe viheti. — Egyébiránt Katona csak

kivonatot közöl, de olvastam családi közlés után az egész okmányt egyszer má-

solatból, melyben szintén az évszámokban hibák vannak ; tudniillik az 1239. ok-

mány 1139-ik évinek iratik. V. ö. Fejér X: 4. p. 725.
8
) Oklevél családi közlés szerint.

*) Ezen György, ki 1619-ben élt, nem lehetett fia az 1528-ban élt

Gáspárnak.
5
) Családi oklevél.

8
) Ugyan az-
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I t á b 1 a.

Noszlopy N.

Benedek.
1528.

Gáspár
1523.

n.an.
"

II. Gáspár
(Söjtöri Magdolna

özv. IfilS,)

i
*

•

György 1619.

(Gál Erzse)

Kata
(Kéry György)

Kéry Ilona
(Kígyós Pálné)

III. Gáspár
osztoz. 1648.

(Tarsol Erzse)

IV. Gáspár
1717,

(I. Geiger Julianna
2. Niczky Bora)

János
osztoz. 1648.

r— " —

«

Folyt. II. táblán

1-tól Ádám
osztoz. 1734 .

Ádám

Imre

József
Tornán

Veszprém
várm.

István

gorbi
plébános.

-» r

Zsigmond
osztoz . 1734.

Zsigmond

Ágoston Benedek.

Gusztáv
Nyitra

meg3^ében.

2-tól Sándor
osztoz. 1734.

(Dániel
Julianna)

Mihály
1734.

Krisztina*

János Lajos,

t

Antal
sz. 1804.

1845-ben
Sopron várm.
sz.biró. 1861.

fbiró.

Ferencz
Soprony
várm.

i
*

»

N.N.

Benedek—_>w—

,

Gáspár

László Sándor
laknak Vas megyében

Pál
sz. 1756. Benkeházán
Vas várm. f 1826.

(Zámory Janka)

Ignáoz
szül 1797. Tétben
1858. úrbéri f-
törv. sz. elnök

(Barcza Etelka)
i

*
1

Tamás
szül. Pápán 1828.

1861. Veszprém v.

fügyész
(Puzdor Laura)

i
*-—

j

Gyula
sz, 1854. Nosilopon.

Pál
szül. 1804. Téthen
lak. Csécsényben
(Dorfner Janka)

Bálint

Pápán.
Vendel
katona.

Pál
katona.

Bálás
tanuló.

Kálmán
tanuló.

Miklós
tanuló.
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11. tábla.
János, ki az ], iobtdn,

Qg/.IOZ^ 1648

György

Ferenc*.

Ferenoz
A-..,-- n

Mihály

lak Veszprém

t

J&QOS

János
•Amnmm Mikiói

György. János. Boldizsár Sándor- Ádám.

SZ.

József

1764. Dömölkon
., I. II. .-/>.-. M

JÓZSef
katooa

Gallioziába

költöz.

Sama
-i

Samu
katona.

Jánoa Mihály
sz. 160J. Iharosberényí
Dömölkdn posta mester

B. fi? 2

jegyz es

tanító

&.«8ioll6soii

xr

w

Károly Zsigmond Ignácz Daniéi Márton
íz. 1828 K.183L s-z.1834 az- 1836. s*. 1840,
Papán. Papán. N.-Szí- N.SzI- N.-Szöl-

löson. lBOil lösön.

István sz. 1705.

íSimonyák Erzse)
i

-w " >

Ferenoz sz. 1731
Noszlopon

(Jegyei Katalin)

Gábor sz. 1768"

Nuszlopon
(Jtetítavjtota)

Ferenoz sz. I7i3a.

N oszlopon f 1844.
volt táblabíró

(Domokos Jnlia)
r
Eiek sz. 1824.
Nosziopon

(Mesterházy
Klementina)

Béla
*«. 1855.

Sándor
1858sz

Sándor János. Laaz)o.

Antal
Somogyba koltoz

Kristóf
(Szeniozei Bárány Jnlia)

Antal.

+
János

Sándor

Sándor Antal.

Antal Gáspár Pál. Titns Amália
(Gorove v. korm | Kapós- (Mada-
Anna) biztos ki- váitt. riszne)

égést. 1849.

Jozefa. Anna Júlia Erise

(Dezs) (Pálffy) (Berae-

uyiné)

Gyula,
sz. 1848,

Stefánia.Constantái. Emil.

sz. 1845

Mint a táblázatról láthatjuk, Györgynek Gaal Erzsébettl

született két fía III. Gáspárés János által a család két f ágazatra

vált. Amannak ága az I, táblán ., Jánosnak ága a II. táblán látható.

III. Gáspárnak fia iámét Gáspár két házasságból hagyott

utódokat, Els nejétl jobbágyi Geiger Juliannától származott utódai

közül József Tornán Veszprém várraegyében, Gusztáv pedig

Nyitra megyében laknak, s mindkettnek gyermekeik vannak

Sándornak Dániel Juliannától egyik Ha Benedek, kinek utó -
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dat László és Sándor laknak Vas vármegyében ; másik fia Pál
szül. 1756. Benkeházán Vas vármegyében; meghalt 1826-ban. Nejé-

tl Zámory Jankától ígnácz és Fái, mindkett Gyr megyében

Tétben született, amaz 1797-ben, Fái az ifjabb 1804-ben. Pál táb-

labíró volt , lakik Gyr megyében Csécsényben. Feleségétl Dorfner

Jankától gyermekei a táblázaton láthatók.

Ignáoz 183Vtí
. országgylésen követ , l$38-ban kír. táblai ül-

nök, 1841-ben váltó trvényszéki elnök, és udvari tanácsos, 1848-ban

hétszemélyes táblai ülnök, 1857-ben sz. István rend lovagja, 1858-ban

a budai os. kir. úrbéri fötörvényszék efnöke. Jelenleg lakik Sop-

ronyban. Fia T a m a s (szül. 1828. Pápán) 1861-ben Veszprém vár-

megye alkotm. fügyészévé választatott. Nejétl Puzdor Laurától egy

Ha van.

Sándor testvérének Mihálynak utódai kzl Antal (szül.

1804.) lakik Soprony vármegyében, 1839— 1845-ben ugyanott szolga-

bíró; 1848-ban nemzetri lovas kapitány, 1861-ben fbíró, özvegy és

gyermektelen. Testvére Feren.oz lakik szintén Soprony megyében,

s gyermekei vannak.

A II. táblázaton , mely Jánostól kezddik , annak három fia

György, Ferenez és János által a család három ágra oszlott,

azonban F e r e n o z ága már kihalt. Jánosnak ágából, él E I e k Nosz-

lopon.ki 1848-ban nemzeíri hadnagy, 1861-ben árva választmányi

felügyel. Nejétl Mesterházi Klementiatl a táblázaton látható két

Ha van.

Györgynek két fia János és Miklós által ismét két ágazat

képzdött, János ágán Józsefnek fia János Nagyszllsön Veszprém-

ben tanító és jegyz, több gyermek atyja, testvére Mihály Iharos-

Berényben Somogy vármegyében posta mester , szintén családapa.

Miklós ágán áll Antal, ki Gorove Annától négy gyermek

atyja , G á s p á r, , ki a forradalomban! részvéte miatt 1849-ben kivé*

geztetett ; T i t u s s a többi, mint & táblázat mutatja.

A család czímere a paizs kék udvarában arany korona
9
mellyen

férfi kar könyököl, kivont kardot villogtatva; ugyan ez ismétldik a

paizs fölötti sisak koronáján is. Foszladék jobbról aranykék , balról

ezüstvörös.

Még egy töredék ágazat a mait század végéig lehozva, melyet a

családfára illeszteni adatok hiányában nem lehetett, következ

.
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Noszlopy István

CSaary Anna)
r- "

1

Ferencz

János
1725 tájban

«*A-

Ádám. Anna
(Balassa Mihály)

Nosticiuts család Xrencsin vármegyei czímerleveles nemes

család. Az armalist Nosticius Jakab nyerte III. Ferdinánd királytól

1655, máj. 6-án Pozsonyban. *)

Czímere a paizs kék udvarában zöld terén terepélyes pálmafa,

melynek tetején piros lábú fehér gaiamb áll, piros csrében zöld gá-

lyát tartva. A paizs fölötti sisak, koronáján két kiterjesztett fekete

sasszárny között szintén ugyan olyan galamb áll. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös. 3
)

A család neve Noszticzius (st Noszko alakban) is Íratott. Tren-

csm vármegye jegyz könyveiben. Ugyan ezen megyének nemesi ösz-

szeirása szerint

;

3
) 1748-ban Zolnán lakott J a k a b , G y Ö r g y és J e-

r e m i á s , Klobusiczon pedig.G á s pá r.

1768-ban Zolnán József, György és András, Ivanóczon

pedig Gáspár és fia J á n o s.

1803-ban Fels-Vadicson György és ennek fiai János és

József, Zolnán pedig idsb András, valamint iíj. András fiával

Ignáczczal ; Driethomán id. J á n o s.

Végre 1837-ben F.- Vadicson György,, kinek fiai János és

József akkor mint már elhaltak említetnek; — Zolnán éltek öre-

gebb és ifj. András; — Driethomán pedig János már mint meg-

halt említetik,

Wováczky család. (Bürkösí.) Közlök Zsigmond 1815.

körül Fels-Fejér vármegye számvevje

líovák család. 1677-ben dec. 19-én Bécsben kelt czímeres

nemes levélben nemesíttetett meg. Ezen családból Novak Ferencznek

fia lm re 1754. június 17-én Vas vármegyétl Szombathelyen kelt ne-

mesi bizonyítványt nyert.

Nóvák Farkas 1753-ban Zala vármegye esküdtje volt.

J
) Collect. herald, pag 186. Lásd Bartholomaeides Memória ung. 154.

a
) Adami Scuta gentil. tomo VIII

a
) Szonlágh D. közlése
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Novak i'fcalád Nóvák Ferenc?. 1790-ben iX LeopoJd ki-

rály által ozíuaeres nemes levélben emeltetett nemességre.

Czíuiere következ, a paízs elször vízirányosan kétfelé, és a fels

rész ismét kétfelé oszlik, a jobb oldali vörös udvarban fehér ló ágasko-

dik, balfelé fordulva, a baloldali kék udvarban vörös mezü kar könyö-

köl, irótoll&t tarlva. A paizs alsó felét fehér udvar képezi, és abban fel-

fordított V alakú kék csíkolaton öt arany csillag ragyog. A paizs fölötti

sisak koronáján egymás mellett két fehér sasszárny emelkedik ki, rajta

jobbról balra rézsútosan kék csíkolaton három arany csillag látható.

Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék. J

)

Nóvák Péter Arad vármegyében 182l-ben hirdettet ki ne

mességét

Nóvák nev nemes család Bihar és Szabolcs vármegye nemes-

sége sorában is említetik.

Novak család. (Mátra««Nováki f.) Nógrád megyei kihalt régi

nemes család , mely hajdan azon megyében M.-Nóvák helységet birta,

és egy régi curiája is volt a faluban
,
a mellett halastava és malma

De az utolsó ezen családból, ki által & családnak magva szakadt, Eger-

ben török fogságot szenvedvén , hogy abból magát kiválthassa ama
régi curiáját 500 magyar forintért eladta. 2

)

E családból lehetett azon Nóvák János is, ki mint Zrinyi Mik-

lós hadnagya 1566-ban Szigetvár védelmében esett el.
3
)

lovakov iís család. Novakovics István. Pál és Péter
1791-ben 11. Leopold király által nemesítetett meg. Ozímerük kétfelé

osztott paizs, a jobb okiali arany udvarban jobbra balra négy rézsútos

csíkolat, vonul le ; a baloldali vörös udvarban hármas zöld halom fölött

nyugvó koronán arany oroszlán ágaskodik , els jobb lábával kivont

kardot, a bal lábával három nyilat tartva. Ugyan ilyen oroszlán emel*

kedik ki a paizs fölötti sisak koronájából is. két kiterjesztett sasszárny

között ; melyek közül a jobboldali félig arany> félig kék , a másik félig

vörös, félig arany. Foszladék jobbról aranykék, balról aranyvörös. 4
)

iiovaky család. Trencsin vármegye törvénykezési lajstro-

mában 1810—1834. év közt említetik Nováky János. Egyik 1781-

ben Podluzsánban székelt, de a nemesi Összeírásból kihagyatott. *)

*) Adami Seat a genfcil. tomo V1T1

*) Mocsiry Ant. Nógrád várm- esmértetése I. köt. 182.

*) Reusner Rerura memorab. in Pannónia fcestar. Narrationes.

*) Adami Scuta gentiL tomo VIII.

*) SzontagH Dan. közi

.
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fiov&13y cnalad. (Máskép ökrutt&y.) Novelly máskép Ok-

ruttay János a török háborúkban szerzett hadi érdemekért mindkét

nem utódaival együtt L Leopoid király által 1686. nov. 28-án keli

czimeres nemes levélben megnemesítetett. A czímeres nemes levél

Szatmár vármegyében 1783. febr. 3-án, Abauj megyében pedig 1801

január 10-én hirdettetett ki. *)

Czímere szokásos fenálló hadi paizs, melynek kék udvarában

zöld téren sárga csizmás , vörös dolmányos és nadrágos , fején fekete

prémes, sastollas süveget visel magyar vitéz Játható , balkeze csípejére

van támasztva
,
jobb kezével kivont kardját feje fölött villogtatja, a

kard hegyén egy fehér turbános törökfej vérzik. A paizs fölött sisak

és azon királyi korona van. Fosziadék jobbról ezüstvörös, balról

araoykék

E családból való Noveíly József Kassán 1860-ban.

Hovosaád

,

üovoszedy é*

Hovoszedly család. E három név alatt egy nemes család

ólt Trencsin vármegyében Az armalist Márton 1803-ban hirdctteté

ki a nevezett megyében. Utódai közül a nemesi lajstromok szerint

1747-ben Latkóezon laktak László, í s t v á n és F e r e n c z. 1748-

bao Latkóezon János.

1 768- ban Dezséren Pálnak íla P á 1 1 kinek gyermekei Mihály

és Antal már ekkor szintén össze* raitak.

Egyébiránt a Novoszedlyek Trombitás név alatt is elé-

fordulnak Trencsin vármegyében. *)

ft'ovoszel család Novoszei Lukács 1744. sept. 12-én Má-

ria Terézia királyasszony által nemeaítetett meg czimeres nemes le-

vélben. s
)

Ciímere a paizs kék udvarában zöld halmon hátú ísó lábain álló

koronás farkas , els jobb lábával meztelen kardot , bal lábával pedig

üstökénél fogva levágott törökfejet tart. Ugyan ilyen farkas emelkedik

a paizs fölötti sisak koronájából is, Fosziadék jobbról ezüstkék , balról

aranykék.

Hovottta eMlád (Seczkói) Trencsin vármegyei eredet ne-

mes család. Törsse beczkót Novoíha L János > ki Ifi Ferdinánd ki-

*) Családi köslés szerint.

*) Szontagh Dio. közi.

«) Collecí, herald, nro 195.
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rálytól 1655-kí május 25*én Pozsony várában keit czímeres neme? le-

velet nyert, mely armalis levél 1656. (íeria 3-tia proxinm posl Domini-

cam Palmarum septvagesimam.) Nyitra vármegyének Nyitra városá-

ban tartott közgylésén kihirdettetett.

Ezen Jánostól a család a mai napig következleg származott le : *)

í János
ez 1655. f Í694.

(barnócxí Ijovcsányi Kata)

í. látván 1684.

1708. Nyitra
várra, követ

vagrendel 1722
(aóvári Kellió

Maria)

I. Mihály
1710 iSyiira

Aojia
(Keleusiiryi Ádám)

1

II. Mihály Aram Teréz
rnagy ( Oeskay (Vranovich
elesett. György) (György)
(Káli-

novszky fi.) f

Julianna
(Szunycgn)

Krisztina

(Buztnkay)

II János
táblabíró

(F.-váeárdi

Czingell

Zsuzsa)

h Tfászl
Kis -Kötessen
] 748. 17«8.

(Hrabovszky Erzae)

Angelika
fJankovich
Ferenci)

1. Joz*ef
Kis Hotessón
1768. 1805.

Trenesin várra

atolgabiró
(Hegyessy Mária)

Anoa II. .László

(Kalier i 1860.

József) Trencsm varm.
levéltárnok

(Detrich Janka)
<

* -
i i

Maria
(Turo*a nyi G yÖrgy)

II lstv«.n

Kis-Koíessón
1803.37.

bírt Rasován is.

Sora
(Reviczky József
Árva v. álisp.)

IV* József Lajos Bora. Krzse
180337 CseboTSzag f (Hodoasy

f ban 1837. János)

Gáspár 1777,
táblabíró

(Vay Borbála)

[lh József 1800*

insurgeus kapit
(Okolicsányi

Mária)

111. József
titrai plébán.

t

Franciska
(báró Audn'czky
Mihály alezredes)

Mária JL77a
(Ambfó
Mihály

Pozsony v.

alisp.)

Jozefa
( Turcsányi

László)

IIT János
cs. k. kapitány

Péter

tl86l.oet.S9
Heves v. fö szbiro

(1 . Fodor Franciska
2. ErdéJ yi.Anna)

I löl Gyula
szül. 1828,jun. 23

') Családi közles szwint.

Anna
(Pauliny)
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I János; a nemességszerz
,
gróf Nádasdy Ferenoz esejtci ura-

dalmának igazgatója volt , és ura által Csejthén több házhelylyel aján-

dékoztatott meg. Gyermeke három maradt , u. ra. 1 . 1 s t v á n , I. M i-

hály és Anna puszta-keleesényi Kelecsényi Ádám neje , ki atyjok

halála után anyjukkal barnóczi Lovcsányi Katával Csejthén 1695. jan.

3-án megosztoztak.

1. Mihálynak, ki 17 10-ben Nyitra vármegye adószedje volt,

egyetlen fia Ií. Mihály mint rnagy elesvén, benne ezág fíágon kihalt,

í. István tetemes jószágo-

kat szerzett Trencsin megyében si

helyén Beezkón Révay Klára Czí-

ráky Mózses özvegyétl tizenötezer

forintért, melyek egy részére— mint

iratik— királyi jóváhagyást is nyert.

Ezen Istvánnak javai névszerint

Miskén négy kerek malma lakó-

házzal, Horváth-Zsidányon öt job-

bágy , két darab rét , egyik Alsó-

Pulyán , továbbá minden ingóságai

u. m. két ládában arany, ezüst sze-

rei, kész pénzben 724 forintja és

minden irományai berezeg Ester-

házy Pál nádor által lefoglaltat-

ván , azokat amnestia következtében királyi parancsnál fogva , mely

Maholányi János aláírása alatt 1684. máj. 17-én kelt, visszakapta.

Ezen István Nyitra vármegyének szolgabirája , és 1708-ban ország-

gylési követe volt. — 1722. aug. 22-én tett végrendeletet, s rövid-

del utóbb meghalt, nejétl sóvári Kellio Máriától egy leánya Ange-
lika Jankovich Ferencz kerül, táblai ülnök neje , és két fia II. J á-

nos és I. László maradtak; kik által a család két ágra oszlott; az

elbbinek ága elbb Pozsony , majd Nógrád s végre Heves várme-

gyébe, I. Lászlónak ágazata pedig Trencsin vármegyébe telepedvén.

I. László Trencsin vármegyében Kis-Kotessón lakott, és az

1748. 1768-kt nemesi Összeírásokba fölvétetett, 1777. máj. 7-én pedig

unoka-Öcscsével Gáspárral együtt Nemességét Nyitra vármegyétl,

hol armalisok elször publicálva volt, nemesi bizonyítványt vett ki.

Nejétl Hrabovszky FJrzsébettI leánya Borbála Reviczky József

Árva várm. alispán neje, és L J ó z s e f s II. István szúlettek. Ezek

közül II. Is t ván 1803. 1837. Kis-Kotessón lakozó , birt Rasován is
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egy telket; elhalt mag nélkül. Testvére I. József 1768. 180&-ban

Kis-Kotessón lakos, Trencsin vármegye szolgabirája volt. Nejétl He-

gyes3y Borbálától fia Jó z s e f , ki 1837-ben mag nélkül meghalt, L a

jos 1837-ben a nemesi esszeirás szerint Csehországban tartózkodott,

és végre

II. László, ki sok ideig Trencsin vármegyének levéltárnoka

volt; meghalt 1860ban. Hitves társától Dettrich Jankától egyetlen

leánya Mária Turc3ányi G-yörgyné maradván
,
benne a trencsini ág

férfi ágon elenyészett.

II. János (I. Istvánnak íia) testvérével a följebb említett I

Lászlóval 1 745. jul. Í5-én megosztozván, és egymásnak magva sza-

kadta esetére egymásnak kölcsönös örökösödésül 10,300 frtot kötvén

ki, fai örökségén kívül kivált neje f.-vásárdí Czingell Zsuzsa után

3zép kiterjedés birtokkal birt Végrendeletében számos hagyoraányo-

zást tett, fÖleg misékre, kórházakra és a szakolczai Carnielitákra , kik-

nél 1743. jul. 23-án örök idkre alapítványul 200 frtot olyképen tett

le, hogy családjaért évenként tizenkét mise szolgáltassák. Halála után

Czingell Zsuzsannától származott gyermekei Nagyszombatban 1773.

dec. 21-én 03 következ napokon megosztozván, a nyitrai jószágok

Ambró Mihálynénak Novotha Máriának, a Heves vármegyei jószágok

pedig átalában Gáspárnak jutottak, ez utóbbi mint fiu az atyai vég-

rendeletbnen a többi testvéreknél 4432 frtal különböztetvén meg.

Gáspár nejével vajai Vay Borbálával kapott Nógrád megyei

Mihály-geregei jószágába költözvén, 1777-ben Nyitra vármegyétl ne-

mesi bizonyítványt vett ki Egyetlen fia II. József 1800-ban Nóg-

rád megyei insurgens kapitány, 1809. január li -én nemességét Nógrád

megyében ismét kihirdettetvén , Heves vármegyébe Sírokra tette la-

kását. Nejétl Okolicsányi Máriától három íia maradt: III. Józ ef

mint turaí plébános, III. János mint a Lichtensteiu huszároknál volt

kapitány magnóikul halt el. Péter sok ideig Heves vármegyének f-
szolgabírója , 1861-ben ismét törvényszéki ülnöke j meghalt 1861. oct.

29-én. Els nejétl sankfalví Fodor Franciskától egyetlen fia Gyúl a,

kiben jelenleg a család fiágon él

A. család czímere — mint följebb a metszény ábrázolja ~ a paizs

kék udvarában hármas zöld hegyen ágaskodó ketts farkú oroszlán,

melynek derekára és nyakára kígyó tekerdzött, fejét az oroszlán feje

fölött tartva; az oroszlán els lábaival meztelen pallóst villogtat.

Ugyan ilyen oroszlán látható a paÍ2s fölötti sisak koronáján is. Fosz-

ladék jobbról ezütvörös, balról aranykék
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IVozdrokoczy család. (Nozdrokóczi f.) Trenosin vármegye

kihalt, régi, birtokos családa. Közlök Nozdrofcóczy Miklós 1480-ben

Trenosin vármegye alispánja és a hasonnev várnak várnagya volt.

A XVi. század vegén 1538-ban elt Nozdrokóczy László, kinek

Svehía Katalintól gyermekei voltak László, János és Flórián.
üKozdroviezky esalád (Nozdroviozki) Trenosin várme-

gyei Nozdrovicz helységtl veszi nevét és elnevét, ós azon vármegye

nek egyik legrégibb törzsökös családa. elterjedve Nvitra, Mosony, Szat-

már , Szabolcs és egyéb vármegyeikbe is. A regényes Vágvölgyben

fekv és egyedül üágra adományozott nozdrovicz* si birtokfészeknek

jelenleg is kizárólagos birtokosa és abban hatszáz év folytán hatalmas

szomszédai fleg egykor Petróczynak háborgatásai daczára máig fen-

tárta mását.

Nozdrovicz elsó szerzjét hitelesen megnevezni nem tudjuk; ha-

gyományos eléadás szrint els alapítója a XIÍ. században Buda váro-

sából jött és oda telepedett és Óbuda y-nak neveltetett.

A XÍIÍ. szazadban már , nevezetesen Í25ö-ben a Nozdroviczky

család bírta Nozdroviczot } és a XIV, század második felében Nozdro-

viozky Fé ter már uj adományt vitt si birtokára.

1 41 1 -ben JMozdrovíezky Péter nek íla Sebestyén egy rész

rl kis«@zlavnic«ai Jakabnak fia Péter má& részrl a budai káptalan

eltt si apai kis-slavuiezai is szkaikai jószágaikra nézve egymás kö-

zött bírói egyességre léplek » mely szerint nevezett Siavniczai Péter
fiának Sándornak (Sandrinus) és testvéreinek Fülöp és Jakabnak ter-

heiket is magára vállalván a közös nemzetségi birtokból és pedig a

kis-slavmczatból egy harmadrészt, a szkalkaibói pedig egy negyedrészt

Nozdroviczky Sebestyénnek mint fia Benedek jogai fentartójá-

nak is átengedett. Ezen egyezkedmény tartalmából kitnik , hogy az

egyezkedók közös törzsbl származva . vér- és jog-közösségben éltek,

és ezt a nevezett helységekre emlékezeten túli id6 óta gyakorolták , és

eképen az si nozdrovíczí , kis sziavniezai és szkalkai jószágokban az

örökösök felosztozva

n

f
azokban örökségi jogaik megersítésére többször

királyi adományokat szereztek j idvel pedig, midn a nemzetségi ágak

külön családokra oszlottak; neveiket is részben az osztályban Jutott

birtoktól vették . igy Nozdrovieztól a Nozdroviczky, S z k a 1 k a utóbb

Z a m a r d helységtl a Zamaróozy család koicsönzé nevét, míg &

harmadik nemzetségi ág az említett S á n á o r tói (Sandrinus) Sándor
I lU II llll

*) Szorttagh Dániel kösel.
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nevezetet vett fel. Megjegyzend azonb*n az is , hogy idvel Szkala

és Szkalka helység a Zamaróczy családtól elesvén , a szkalkai apátság-

hoz jutott. ')

Már 1463-ban Nczdrcviczky Zsigmond, Péternek Ferencz

flátóli unokája uj királyi adomány-levelet vitt Nozdrovicz helységre.

Zsigmond fiának Pálnak Öz-

vegyét, Sztankóczy András felesé-

gül vévén , 1507-ben mostoha fia

Nozdroviczky László részére (mi-

után neki Örökösei nem voltak, Noz-

drovicz helységre és Kis-Stankócz

fele részére II Ulászló királytól uj

királyi adományt vitt.

Nozdroviczky György l

Ferdinánd király alatt nagybátyjá-

val Miklóssal, ki máskép nagy-
szombat h i Horváth st P rí*

b é g h névvei is élt, a család si bir-

tokára ismét uj kir. adományt vitt.

Végre miután a nevezett Pribégh Miklósnak íia Gábor mag
nélkül elhalt va! a, Györgynek (a László íiának) fiai L á s z i ó, J á-

nos és György i 599-ben Rudolf királytól már az ötödik rendbeli

királyi adománylevelét vitték Nozdroviezi birtokaikra.

Györgynek Zalusky Borbálától említett három fiai által há-

rom fvonalra szakadt a család, és e három vonal három külön nevezet

alatt lett a családnál ismeretes, László vonala f e 1 s Ó~ Cbornyovszka}^

János vonala alsó- (dolnovszka) , G y Ö r g y n e k vonala annak

Gáspár fia után gáspári ágazatnak fGasparovszka) neveztetett.

Mint sarjadzott szét a család a XV. század elejétl a mai napig,

a következ családfa mutatja.

r
) A Nozdrovicsky. Sándor é« Zamaróczy csaladok kösti verség- én jog-

köx&aégeí matatja egy X£38-ki oklevél is a gróf Sándor-ok levéltártban , úgy-
mond a családi k&tUs.
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t tábla.

Péter
1260.

hézag

* m*Aw^

Péter
1370.

de Nozdrovicz

Jakab
de Kis Slavnicz

Ferencz

Zsigmond
1463.

(Horváth
Magdolna)

Sebestyén 1411.

Benedek

I. Miklós
alias Horváth
de Tyrnavia,

Pribegji dictns

II. Miklós 1561.

7'rencsin v. szbiró

(Prencsinszky
Margit)

Benedek 1520.

t

Péter 1411. Fülöp. Jakab.
de K.-Slavnicza
i

í^r- }

Sandrin
n Sándor cs. törzse*

Vél
özvegyét Staukóczy

veszi nóüi)

I- László 1550.

(Prencsinszky
Margit)

1. György
(Zalusky Bora)

II. László
1599.

( Marsóvszky Bora)

Folyt. II. táblán.

I. János
1599.

(Horváth Bora)

Folyt. V.lábláu.

II. György
1599

. *
,

Gáspár
(Klobucsay N.)

György
(Dávid
Ilona)

i
'v—

Gáspár

József

István

Gábor

Zsigmond. Mihály.

József

József
(Nagy Anna)

József.

Páí Károly József János

t t t

András

Ferencz

Gáspár
(Ujfalussy N.)

János. Károly

Imre. Gáspár

t t
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II. tábla.

László , ki az, I. táblán,

1599.

(Marsovszky Bora)

III. Miklós
(Székelj Bora)

Pál
(Rudnyánszky

Bora)

Folyt. Hl. táblán.

László

(Matyasqvszky N.)

Folyt. IV. táblán.

Zsigmond.

t

István

(Csernánszky
Anna)

Sándor.

t

Mihály,

t
László.

t

Antal
(Gyrv
Mária)

Kristóf.

I Jónás
(Lasukár
Bora)

II. Jónás
1787.

Zala v. alisp.

Ferencz
Pozsony város

birája

János f—
t

IV. Miklós
cs. k. tan.

Holica és Sásvár
urad. ügyésze

Kristóf. Antal. János

f- kapitány
(Simoiiyi Anna')

Antal
Tiszán túli ker.

táb. üln. 1787

t

V. Miklós
Mosony várm,
f szbiró.

József. Imre. Alajos* Antal Mihály

Vendel,

t Ferencz
Mosony várm.
szbiró 1861.

Antal. István. Miklós.

Károly. János.

III. tábla.

Pál, ki a II. táblán.

(Rudnyánszky Bora)

László
1680.

(Géczy Zsuzsi)
i-A—

1

Ambrus
(Hodossy
Judit)

Gáspár
(Marsovszky

Mária)

András
nyitrai kan.

1695.

Péter

(Plathy N.)

Ferencz
táblabíró

László Mátyás.

t

Elek
Trencsin várm.

számvev

Miksa
i

*
1

István.

Ferencz
Trencsiui
f szbiró

t

Bálint
kapitány

Ambrus
kapitány

Leo
t

(Divéky Anna)
i

-^ \

Alajos

(Ghilányi Mária)

Ferencz.

Ádám.

János,

t

12
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ÍV tabU
László, ki a 11. táblán.

(Matyaspvszky N.)

Gábor,

t
Menykért

(Belleváry Erzae)
Imre

(Martovszky Erzsa)

Lászio

___^
(BorcsiozkyNj

Antal András 1758.

Trencsin v. peroeptor szerzetei

(Majthényi Mária) f

látván
cathari püspök

septemvir
1719- 1748.

János

Ferencz
(Bornemisza

Anna)

!

r
~Mikló§.

t

Zsigmond
(Petrikovicn N.)
Trencsin v. szbu

Ádám
(Piatby N.)

Imre. Pál

•f ezredes

(Szabó Anna)

Jáncs
Trencsüú
szbiró

György
16 szepesi

vár. grófja

f

Péter.

+ C
1 György
(Abranszky)
Szabolcsban.

r~
János.

t r

r

Károly,

t
József
rnagy
t

János
kapit.

f

József

István

ker. táblán
ülnök 1787.

alapító.

János.

Ferencz. Sándor

József.

József.

t
István. Mihály.

V. tábla.
János 1599., U a& 1. táblán.

(Horváth Bora)

Pál
(Sándor Judit)

Miklós Albert
(Hndnyánszky f

Ilona)

Mátyás. János. Ferencz.

t f t

György
(Korossy Ilona)

Miklós
( Rovnyay Klára)
<

*- ~~

Sándor László.

kapit. f
t

Miklós

István Gryörgj
(Bányi Í7T~?~?
Zsófia)

f
_^Z2SS2-

László. Sándor. Miklós

t t

r
iCka7 G7°?pr 2? £ "latrán

(Friieszky
R
?g

rá
.
di

' £ (Némák
Kata)

^ tb
?
ró ? t V

Mária)
f

W—

,

T f
-^-

,

Elek * latvau
(íüozdroviczky Nyitra v.

Kóza) foszbiró
r

András ?ái

(Madocsányi (Pongrác/
Mária) Mária)

-/w.

Simou. János

Miklós
fflfcadn.

Tííkló*."

Ferencz. László

f Trencsini
.szbiró.

Mátyás
ügyvéd

János
esküdt 1661.

Bálint
(Morvay N.)

Lrinc;
•

- Lajos f

\>lyt!f,Qt lapon.
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Piti, ki at, elbbi lopott.

(Pongráez Mária)
~j

FW Márton

Iit^
1 (Beniczk y Eszter)

János
i

*—
József. István r

(Macbula N.)
««. wivun La

.

of István. Mihály
alap. goudiL

f
. h .

,
*.

lí?á9 fJ»«mk
Miklós. Kubiny^ Tf.réz)

r— ^"— "•• "•'
i

Gyuia
(Deraián Zsófia)

foiiadu. f 1S42. (Jeszanik N.)

Lajos

Mibály, Sándor Lajos. István.

Az I. táblázaton látjuk a esaládnak í. Györgynek fiai ÍI. L á s zíó,

Í.János és II.G y ö r g y áítai három f ágazatra oszlását. Ugyan c

táblán szemlélhet lí, Györgynek fiától Gáspártól származott; ivadéka,

mely Gáspár ágazatának neveztetik.

A II. j III. es IV táblázat az úgy nevezett fels ágazat szárma-

zási rendjét tartalmazza

A II. táblán látjuk Jb erén özet, ki Pozsony sz. kir. város

bírája volt.

I. Jónásnak fia II. Jónás 1767-ben a Józsefi rendszer alatt

Zala vármegye aiispánságát viselte.

ÍV. Miklós szintén a múlt században a holiosi és sasvári cs, L
uradalomnak fügyésze. Egyik lia Antal Szatmár vármegyének

1778. 1784-ben al- és fjegyzje; *) 1787-ben a Tiszán túli k^r. tábla

titkára, utóbb ülnöke volt. Testvért;

V. M iklós Mosony vármegyénél mint f szolgabíró aivatalos-

kodott, boí unokája Ferenc z iSÖl-ben lön alkotmányos szolgabíró.

A III. táblán állók közi András 1695~ben nyitrai kanonok.

Ferencz e században Trencsin vármegye azoigabirája , és a családi

alapítvány megalapítója. Testvére Elek ugyan azon megye számve-

vje volt.

A IV. táblán állók kcVil András szerzetes, testvére Antal
Trencsin vármegye f adószedje volt.

Imrének fia István nyítrai kanonok s 710— 1748-ig, egyszer-

smind cathari czimzetea püspök é& a hétszemélyes tábla bírája, ki csa-

ládja részére hat. íiu tanítására tett alapítványt.

'J Színsáv, Szaxmár várm I. 136.
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János Trenosin vármegyei szolgabíró , ennek fia István
1770-ben a Dunán innen kerületi tábla jegyzje, utóbb ülnöke.

Az V. táblán Miklós magyar nemzetrségi hadnagy ; ennek

bátyja László 1815— 1848-ig Trencsin vármegyei tisztvisel, utóbb

cs. kir. járási biró, és Ferencz-József arany érdemkereszt tulajdonosa

1853-ban.

Andrásnak utóda István Nyitra vármegyei szolgabíró és ala-

pítványi gondnok.

Pál utódai közül István Nyitra megyében neves ügyvéd, fia

Lajos a legutóbbi török és franozia háborúkban vitézül viselte ma-

ga., 1842-ben mint cs. k. fhadnagy halt meg. Enoek egyetlen fia

Gyula Trencsin vármegyei fügyész , szép tehetségei által a megyei

élet terén jó nevet vívott ki magának , 1848-ban országgylési képvi-

sel volt. 1856-ban Arva-Túrócz megyei cs. kir. törvényszéki elnök

volt, egyszersmind több hazai egylet tagja.

A családfát teljesnek nem mondhatni, róla a leányok egészen le-

hagyvák ; azonkívül a férfi tagok közül is többen hiányzanak ; igy

nem látjuk rajta azon Bálintot sem, kinek mosfc is él Özvegyétl

Misicz Franciskától leánya Klementina Pauliny Gusztávnó Selmeczen.

Istvánnak testvére Teréz Gzigler Károlnyné 1803-ban.

A család ozímere — mint följebb a metszvény mutatja — a paizs

vörös udvarában könyökl pánczélos kar, kivont kardot villogtatva, a

kard hajlása alatt félhold fénylik ; a kar alatt kék udvarban három

arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett

sasszárny között pánczélos kar könyököl , a kard fölött egy arany csil-

lag, alatta pedig két csillag és félhold ragyog. Foszladék jobbról

aranykék , balról ezüstvörös. J
) A család némely tagjai ezen czímert

azon különbséggel viselik , hogy a paizs udvarában könyökl kar alatt

is arany korona van.

líttgent család. Hazánkban gróf Nugent (olvasd Nüzsán)

Laval (szül. 1777. Irlandbanj, az 1827. évi országgylésen a 41.

törvényczikknél fogva honfiusitást nyert. 1848—49-ben a császári se-

regek élén az ország alsó részében harczolt a magyar forradalom el-

len. Jelenleg cs. kir. kamarás, római herczeg, val. bels titkos tanácsos,

arany gyapjas vitéz , altábornagy és ezred tulajdonos. Horvátország-

ban a stelniki jószágot birja. Nejétl Sforza Riaro Janka herczegntl

(+ 1855. mart. 25-én Párizsban) következ családot alapított:

') Burgstaller Collectio Insignium nob. fí.
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Laval
altábornagy

(Sforza-Riaro Janka

Albert Gilbert Artúr Beatrix Janka
sz. 1816. cs. k. kam. cs. k. kam. csill. ker. h. csill. ker. h.

cs. k. ezredes. alezredes. (Strozzi Sa- (gr. Pallavicini)

grati marquisn)

A család Irlandból származtatja magát , az öregebb ág, mely ná*

lünk bonfiusítást nyert, 1621-ben nyerte a „Westmeathi" grófságot. 1
)

Czímere a paizs hermelines udvarában két vörös rézsútos csíkolat.

Nunkovícs család. Baranya és Sopron vármegyében honos.

Közlök György a múlt század végén (1787-ben) pécsi nagypré-

post és serbii czimzetes püspök volt. A Nemességet Nunkovics F e-

rencz nyerte 1793-ban I. Ferencz királytól.

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren fehér lovon sz. Mikály

arkangyal, keresztvég lándzsáját a lova alatt hányat fekv sárkány

torkába ütve. A paizs fölötti sisak koronáján piros lábú galamb áll,

szétterjesztett szárnyakkal , csrében olajfa galyat tartva. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 2
)

líyágoi család. Közlök János bányatörvényszéki titkár

Zalatnán 1815. köri. Ugyanakkor János adóiró biztos Alsó-Fejér

vármegyében.

Nyakas család. Szabolcs megyében György 1646-ban or-

szággylési követ. s
) Talán más György az, ki 1662— 168 l-ben alispán

volt, és az utóbb említett évben országgylési követ, a midn az Er-

dély felli határokra biztosul neveztetett. *) Ezen utóbbi György nek

Paksy Sárától származott gyermekeit mutatja a következ táblázat

:

György
(Pak

ff
Sára)

Judit Péter Miklós
(Bogdányi István) 1662. 1662. aug. 8.

Nyakazó család. Közlök Nyakazó Antal 1557-ben váradi

kapitány , midn Váradról a barátokat kihajtva , ott a reformatiot ter-

jeszté. Némelyek e Nyakazó Antalt Kendi Antallal egy személynek

tartják. 5
)

') Hist. herald. Handb. 657. és gothaisclies geneal. Taschenb. der gr&flicli

H. 1859. 21. 585.
2
) Adami Scuta gentil. tomo VIII.

8
) Lehoczky Stemmat I. 210.

*) Ugyanott I. 209. 210. és 1681. évi 23. törv. ez,

s
) Budai Fer. Polg. Lex. II. 745.
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Nyakazó Ferenc;: Hont várraegyében Csatorma kelységet

biWa, melyet 1558 ban Balassa András Nyakazó Fer.en.cz htlen-

ség! bélyegén kért föl királyi adományban , hanem a beiktatáskor el-

lentioondtak Papócsy István , és Palojtay Anna, Dubraviczky Miklós

özvegye v
) *

Myaktalaii család Közlök Nyaktaiun Miklós 1447-ben

Baranya vármegye követe a budai országgylésre *)

IlyalaMez «saBád (vagy Nyála bér) Komárom várme-

gyében 1540-ben Almás helység és Fziti puszta birtokába többed

magával beiktattátott Nyalabiez vagy Nyalábé*- András. 3
)

JÜ^irady családi. Szabolcs vármegye nemessége sorában

említetik Fényes Geographiájéban.

N y á r a d v család „T o l d a i a g i" praedicatummal birtokos

Torda varmegyében, közlök Elek szolgabíró 1815-ben, Izsák
ugyan az 1837-ben ,

í m r e állomási — Do mokos adó-író biztosok

J $48-ban. Sámuel birtokosi Másik ágazatból Lajos Krasznában

1937-ben a /jegyz.

Wyaray Cfeaiád. 1722-ben élt közlök Nyáray Ferencz
Vaczom

Wyary család. (Bedeghi, gróf.) Régiebb mágnás családaink

egyike si székhelye volt Tolna vármegyében Bedegh helység,

honnan elcnevét irj*. A XYÍ. századtól székhelye fleg Nyitra várme-

gye, hol a második si fészek : B e r e n c s fekszik. A család eredete a

XV. századon túl homályban vész el *). Történeti hitelességgel a csa-

-) 8t» bencdeki Conv. 1553. Capsa E. Faae. % nro 7.

2
) Kovacliíok (i. M. Vestigia Comitiorum. 266- 268.

*) Féayes Komáro/i) várm. 162. 176-

*) Ismerem azon , V. László király nevében 1457-ben keltezett okmányt,

melyben a nevezett király által bedeghi Nyáry Jánosnak régi nemessége, sar-

xnata fejedelmektl eredeztetése, és állítólag Ili. István korában élt Bedegny Ist-

vántól izrl izre fgenealögie«) leszármazása megersítetik. Ez oklevél elfordul

Kaprinai kézirat! másolat gyjteményében Mss B, tomo XLÍÍ. p. 18. ahonnan

wá. nevezett Kaprinai egyik munkájában Diplomát. L 210. ki is adta; de ez

oklevél. "— mely -teljes rokonságban áll a „Tropiiaeum Estorasianum" féle diplo-

mákkal , és azokkal valószínleg egy mhelyben született édes testvér, a törté-

aelmi Ítészei eltt meg nem állhat ; és oly avatlan, s vakmer móddal terczelte-

t.ett össze, hogy azt ka Kaprinai gyjteményében nem figyelmeztetné is reá egy

késbbi marginális jegyzet , (tán Schwariner által oda vetve) e szavakkal

:

„M afiliwerk gpaturer Zeit", a kevésbé jártat* diploma-ismer is csupán

szövege atán hiteltelen koholmánynak bélyegezné, ísmeré ez okleveleket a tudós

Budai Ferencz, és megemlité Les. II. 746. lapján, de óvakodott annak hitelt adni.
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Iád nemzék rendet Nyáry G á l-ig vihetni, ki I. Mátyás király korában

élt, ós ki Mátyás király zászlótartója (vexillifer) és Somogy vármegye

(1485) fispánjául iratik. *)

Miképen sarjadzik le a család Nyáry G á 1 1 ó i kezdve a mai aa-

pig, a következ családfa mutatja

:

I. tábla.
Gál
1486

I. Péter
1510.

I. Bernát
(Pongrác* Fruzsina)

-JL

l. Ferencz
1535-ben hét-6

Hoaii fóisp. f 1547.

(Korlátkeöi Erzse)

Lajos
155Ö,

János
(Kosjka 1

)

János,

t

I. Lörincz
i647. - 1553.

Hoati fispán
Szolnoki kapit.

(Török M&rgit)

Peier István. II. Lrincz. Margit Pál Krisztina

1598. özv. 1578. 88.

Andr.) egrikapít. (I.Sarkandy
iSOfr

(I, Török
Zsuzsi

2. Yárday
Kate)

Pál.

2. Dóczy
Gábor)

o p
3 A

ml

1-tól Miklós
1626,

(alsó lindvai

BániTy Judit)

BoraPás. Zsigmond, Isfcvat

+ f 1632. báró (I. Yarkuos
kassai ger>e- György
ralisf Í643. 2-Haikr

(Teiegdy Anna) György)

Ferensz

t Í622, eepi. 11.

ÉT í?
ff? 6-

I-M
Irt

5*-- A-
-* »-j

^£W
2: tói Krisztina

(1. Thmrzó
liore

í. Estcrliázy

Miklós)

Miklós

Ferenc/..

t
Mária

(regóozi

Huszár
Imre)

Zsigmond
(Mikch
Mária)

l

Mari?.

(Szúnyogh
András)

2 -tói Krisztina

(Bosüányi
László)

Imre
1580.

Folyt. II. táblán,

Zsazsa
(1. Petrovay

János
2. Telegdy Gásp&r

Kristina
(Frisioh

Miklós)

Ferencz.

t
Erzfft

(1 . Jósa Miklós
2. Ferencz
Miklós)

*) Lehoftr.ky Síamm, I. 143
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II. tábla.
Imre 1580., ki az 1. láb Ián.

Sara
(1. Pálffy Tamás
2. Tardy /stván)

Anna
(b. Zay Lrincz)

Lajos 1616.
báró 1655.

(Vizkelety Anna)

Imre
(Slav. Sándor Mária)

Bernát.

1630.

János,

t

Ferencz
(Tökölj Zsófia)

Zsigmond
1723. gróf lett,

(Sztáray Krisztina)

József. Károly. János
f f (b. Révay Ilona)

Anna. Szidónia.

József 1786-1806. János Ferencz István

József
sz. 1801.

rnagy.

Ferencz
sz. 1802.

f 1843.
cs. k. kapit.

(Almásy
Konstanczia)

Lajos
sz 1804.

t 1856.

bányai
tanácsos.

Szerafina

sz. 1837.

György
sz. 1806.

bánya tanácsos
(Veszeiy^Luiza)
i

/v-^
1

Clementina
sz. 1840.

Rudolf Károly Emánuel
sz. 1803. f 1850. sz. 1799. sz. 1804.

cs. k. kam. + 1856. cs. k. kam.
(Bossányi (gr. Pongrácz (gr. Pongrácz
Anna) Franciska) Vincentia)

I

t
* —

Eleonóra
sz. 1806- f 1833.

(gr. Nyáry Antal)

Rudolf
szül. 1828.

Esztergám
megyei pap.

Adél Gyula Simon Adalbert
sz.1829. sz 1831. sz.1834. sz.1836.

(Szentiványi
* Matild)

M3 HÍ
00 9? 9° S"

-"<

—

Gyula
sz. 1855. f 1856-

Gejza
sz. 1857.

Mária
sz, 1803.

Lajos
sz. 1804.

plébános.

János
sz. 1805.

Bora
sz. 1809.

Antal István

sz 1793. sz. 1794.

cs. kir. kam. torvszéki üln.

v. ker. t. üln. (Szirmay
(1. gr. Nyáry Mária)

Eleonóra
2. b Révay

Fáni)

Károly-Laj. Amália Imre Kata
sz. 1800. sz. 1803. sz. 1805. sz. 1808.

(Theuerkauf f 1850. kapitány f 1846.

Emma) (Szentiványi (gr. Szirmay (Beöthy
l János) Ludmilla) Izidor)

Luiza
sz. 1838.

Kálmán
sz. 1844.

Manó
sz. 1850.

Melánia
sz. 1836.

Tamás
sz. 1838.

1-tl Lrincz
sz. 1824.

Krisztina

sz. 1827
Zsigmond
ss. 1832.

2-tól Mária A,
sz. 1849.



Nyáry. 18*

A családfa élén (az I. táblán) álló Nyáry Gálnak két fia volt, I.

Péter és L Bernát. Ez utóbbinak szentmiklósi Pongrácz Fruzsi-

nától fia a történelmi hir Nyáry Ferencz, ki 1521-ben Belgrád

várában vitézkedett. Részt vett a mohácsi ütközetben , honnan meg-

szabadulván, I. Ferdinánd hive lett. 1532-ben Bécs védelmében mint

kapitány szerzett érdemeket. 1535-ben a vörös viaszszal élhet bá-

rók sorába emelte t ') L Ferdinánd király, és egyszersmind si czí-

merét, mely eddig a paizs kék udvarában egy zöld ágon három kinyílt

rózsából állott, megtoldotta, hozzá adván a paizs alyjára egy királyi

koronát, melybl félig egy oroszlán emelkedik ki , és els jobb lábával

az elbb említett három rózsa-ágat tartja. A paizs fölötti sisak koroná-

jából szintén oroszlán emelkedik ki a hármas rózsa-ággal. 1535-ben

vízkereszt napján neveztetett ki Hont vármegye fispánjának. 1538-ban

a Tiszántúl Erdély felé táborozott, 1541-ben pedig Pestnél a törökö-

kön gyzelmet vívott, valamint 1544. Szálkánál is. Rósztvett 1546-

ban a smalkaldi táborozásban is , melybl hazatérve nem sokára meg-

halt. 2
) Nejével Korláthkei Erzsébettel nyerte Korláthke várát, va-

lamint — úgy látszik — anyja Pongrácz Fruzsina után jutott Berencs

birtokához. Korlátkt nejének hagyta szabad rendelkezés alá, Berencs-

nek felét a Vasmegyei jószágokkal együtt pedig,— miután arra 1551-

ben I. Ferdinándtól kir. beleegyezést is nyert , — unoka-testvérének

Nyáry Jánosnak hagyta, a másik felét pedig a berencsi uradalomnak

nvéreinek Porkoláb Dienesnének és Széchy Bernát deáknénak hagyta,

nemkülönben anyai rokonának Tardy Gáspárnak. A ni-ág azután Já-

nosnak átengedte a morvaországi birtokokat, melyekért viszont a

leány-ágnak a Pozsony megyei Czifferi jószágokat u. m. CziíFer , Ba-

bon, Path, F.-Zela, és Karkocz helységeket engedte át cserében.

Nyáry János, I. Péternek fia miután nejétl sztrecsenyi Kostka

Miklós leányától fia János a jobb életre költözött , a pozsonyi or-

szággylés alatt mag nélkül kihalván , birtokaiban még halála eltt

királyi beleegyezéssel testvérei Lajos és Lrincz Örökösödtek

;

és igy a berencsi uradalom fele , és a morva jószágok ezek maradé-

kaira szált.

Nyáry Lrincz 3
) nagybátyjának I. Ferencznek nem csak bir-

tokaiban, hanem méltóságában is örökösödött. Már 1547-ben honti f-

') Lásd Kaprinai Mss. B. tom. XXVI11. p. 50.

*) Ügy látszik - 1551. év után.
3
) Ezt Budai Lex. II. 751. lapján I. Ferencinek testvéréül ifja.
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ispán volt ; 1551. tájban pedig Szolnok vára kapitánya lön, azonban a

kvetkez évben Örségének gyávasága miatt Szolnok vára a török ke-

zébe esvén , maga is török fogollyá lön , honnan — úgy látszik — a

szintén törk fogságot szenved regóczi Huszár István közbenjárásá-

val szabadult meg, kinek szolgálatát azzal jutalmazta meg, hogy neki

Krepellán és Konszko falut, és Szucsányban néhány telket ajándéko-

zóit. Nejétl enyingi Török Margittól *) (ki 1540-ben született , és

1570-ben Király-Helmeczen halt meg) több gyermeke maradt. Ezek

közül legnevezetesebb lön Pál, í<$6-ban Eger vára kapitánya , ki

utóbb a reformatióra tért , és Bocskai híve lett. 1601«be» már váradi

kapitány , Kraszna , Bihar , Közép-Szolnok vármegye fispánja. Har-

czolt Bocskai alatt. 2
) 1606-ban aláirta a békekötést, és nem sokára

meghalt. Els neje enyingi Torok Zsuzsanna volt, ki által gyermekei
t

Pápa , Gesztes , és a Diós Gyri uradalomban örökösödtek. Második

neje kis-^árdai Varday Katalin volt. Gyermekei közül Pál és Zsig-

mond utódok nélkül korán elhaltak , í s t v á n elbb Bethlen hive, s

kallói kapitány. Egykor 1620. tájban portyázó törökök közi t f.-gyri

Nagy János menté ki; utóbb -III. Ferdinánd híve lévén, már 1035-foet

kamarás, tanácsos , Szabolcs vármegye fispánja , f ajtónálló mester,

1 C32-ben báróságot nyert, utóbb pedig fels magyarországi fkapitány

(=: kassai generális) lett. Kéjétl Thelegdy Annától egyetlen fia Fe-

rencz 1622. sept. 1. napján kora II. évében Varanón ZempHn vár-

negyében halt meg. 3
) Ezt 1635. oct„ 17-ea felesége köveié ; *) maga

pedig István meghalt 1643-ban. 5
)

Istvánnak testvére Miklós Pápa , Greszte3 és Diós-Gyr ura,

1626-ban élt. Neje alsó-líndvai Bány Judit veit, kitl gyermekei:

Miklós , Zsigmond , Mária Szúnyogh Andrásáé,, és Krisz-

tina Bossányi Lászlóné volt. Ezek közül Miklósnak F ere ncz fia

magnóikul lialt , leánya Mária regóczi Huszár Imre neje lett. Zsig-

mondnak Mikch Máriától fiai férfi ágon szintén utód nélkül szálltak

sírba Es igy Nyáry Jurincznek ága elenyészett.

I. Péternek harmadik fiától I. Lajostól jo* le a mostani nemze-

*) Wagner, Colleci geneal. dee íll. 127. - Másutt nejéül Turócay Mariát

olvassuk.

*) Leüoozky Stemmít. f . 128. 151. Ií. 253. Pettá Gergely Krónika 142.

146. 164 178. 174.

*) Nyáry István saját jegyzié Mss. Mus. fol. iat. nr»> 213.

*) Wagner Dec. Ul. 123.

*| Peth (rergelj, króu. IV. rész 8 lap.
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dék Ennek na imr< nemzé Sárái. II. Lajost, Bernátot és

J á d o s t. Ezek közül János magnélkül halt meg ; Bornát Szabói-

osi fispán
,
a ki 1646ban a részek (partiumok) részérl országos biz-

tos volt, *) szintén nem hagya utódot.

II. Lajos 1635. és 1649-ben az országgylés által a határok

megvizsgálására kiküldött biztos volt. ') 1 655-ben báróságra emelte-

tett. a
) Nejéti Vizkeiety Annától egyetlen fia maradt I ni re, kinek

slavniezai Sándor Máriától gyermekei Anna b. Zay Loiroozné, és

P e r e n c z. Ez utóbbi Tökölyi Zsófiától nemzé Zsigmondot.

Zsigmond az anyja Tökölyi Zsófia után reá néz scsavniki

urodalora végett, mely anyai nagyatyja Tököly Zsigmond htlen-

ség! bélyegén a kir. fiscus kezébe került , az országgyléshez folyamo-

dott, melyre nézve az 1715. és 1723-ki országgylés kére is a királyt

eme birtok visszaadására. Zsigmond 1723-ban líí Karoly király

által magának és utódainak számára grófi rangot nyert. \) Feleségétl

gr. Sztáray Krisztinától *) három fia közül csak János nejétl báró

Révay Ilonától hagyott maradékot, és igy a most is él grófi család

négy ágának 6 lön közös atyjává. Négy fia J ó z s e f,
ö
) «) á n o s , F e-

renoz és István négy külön ágat terjesztett, mely ágak a mai

napig lehozva a II. táblán láthatók. Ezek közül kettt a papi pályán,

kettt a bányászati kormányszéknél, másokat ismét a katonai pályán

találunk.

A család 1723-ban nyert grófi ozímere négyfelé osztott paizs

;

az 1. és 4. osztály kék udvarában fehér ménen vörös ruhás , arany zsi-

nóros magyar vitéz vágtat; a 2. és 3-ik vörös udvarban koronából ki-

emelked oroszlán , els jobb lábával arany királyi pálczát ballábával

egy zöld ágat tart , melyen három fehér rózsa virít. A paizs fölötti si-

sak koronájából a leirt oroszlán (az si czímer) emelkedik ki , szintén

sceptrumot és hármas -rózsa-ágat tartva. Foszladék jobbról aranykék;

balról aranyvörös.

') Kemény János önéletírása Riadta Szalay L. 463. 1. hehoczky S&einni.

I. Í48. Lásd 1647-ki 91. törv. czikk.

*) 16i>5 •* 55. és lb'49 : 27. törv. ez. (Lajosnak néhol nejéül Szúnyogh Kr-

zse iratik, ez tán második neje volt).

•) Lehoczky Steinm. I. 169.

*) Ugyan oti
5
) Némely nemzékrendi táblákon nejéül Majláth. Angelika iratik.

°) 1701-ben és 1765 -ben az országgylés által katarvizsgálati biztosnak

kiküldetett.
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Ugyan e családból volt Nyáry Borbála, kinek férje Alaghy

Menyhért 1631-ben halt meg. a
)

ISlyAry család. (Nyár-egyházi, báró és nemes). Hont és Pest

megyei birtokos család
7
elnevét a Pest-Pilis megyében fekv Nyár-

egyháza pusztáról viseli.

A család jelenleg két ágon virágzik, az egyik a b á r ó i , a másik

a nemes rend ágazat.

A bárói ágból Ignácznak (mh. Pesten 1834. febr. 1. kora 65.

évében) fia Antal cs. kir. kamarás (szül. Hont megyében Bagonyán

1803. jan. 15-én) Hont vármegyénél viselt megyei alispánságot, utóbb

(1830—1836. körül) báróságot nyert

A bárói ág nemzékrende következ

:

Mihály
(Liska Kata)

i
* -' ' "%

Ignácz
táblabíró.

f 1834. kora 65. évében
(Tihanyi Rozália)
i
—

f 1

Antal báró

szül. 1803.

cs. kir. kani.

(Kubínyi Jozefa f 1856.)
i

*~—
1

Gynla. Albert. Adolf Sándor Matild. Edvard. Alfonz. Béla.

cs. k. kapit. fhadn.

Antal bárónak íiai közül Albert az irodalom terén is föltün-

teté nevét.

A nemesi-ág, — mely fleg Pest megyében Nyáregyházán birto-

kos, — Nyáry Lajostól származik le a következ táblázat szerint

:

Lajos
(Szcs Katalin)

Pál József

(Beretvás Erzse) (Hangyás Zsuzsi)
i

- " --
1 r""~"

—"

i

Pál László. Miklós Zsuzsi. Kati Júlia

szül. 1806. 1845 --49. (Sebestyénné) (Iványosné)
volt Pest v. követ Pest v. f szbiró

és követ. (Horváth Júlia)

Zsuzsi. Józsi. Ida Ilka.

Pálnak Pál fia szül. 1806. dec. 12-én Nyáregyházán, Pest vár-

megyénél kezdé hivatalos pályáját, 1836-ban már fjegyz, 1845-ben

másod-, 1848-ban els alispán , és országgylési képvisel , valamint

1861-ben szintén els alispán , és képvisel j az alkotmányos ellenzék-

') Szirmay C. Zemplin not. hist. 165. Olvashatni e családból : Hormayr

u. Medayánszky Taschenbuch 1827. és 1841. évfoly. is.
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nek jeles és szervez tehetségérl és szilárd erélyéri egyik ismére-

tesb tagja.

Józsefnek fia Miklós Pest vármegyénél elbb al-, 1845-

ti 1849-ig fszolgabirája volt.

A család elddei közül Nyáry I m r e 1672-ben ügyvéd volt. *)

A család prot. vallású.

Síyásy család. Közlök Nyásy Demeter 1 545-ben püs-

pök volt. 2
)

Myékey család. Virágzott Szatmár vármegyében, hol 1543-

ban Ny ék e y (egy helyen Nyikay) Andrásnak felesége Zsófia Da-

nyád és Penyige helységben részbirtokot nyer királyi adományban. 3
)

Myéky család. (Nyéki.) Pozsony megyei csallóközi régi ne-

mes család, közlök Nyéky László és neje Lucza , és fia Gergely
magok és Nyéki Dénes fiai Jakab és J á n o s nevökben a pozsonyi

káptalan eltt megegyeznek borsai Vizközi Pállal , ki Nyéki Dénes fiát

Andrást megölte. *)

A Hont megyei Nyék helységrl szintén egy Nyéky család vi-

selé nevét. Legalább Nyéky Gábor 1722-ben pap, innen származott.

Myeregjártó család. Zemplin vármegye czímerleveles ne-

me3 családainak egyike. 5
)

Nyeregjártó András 1647-ben Kassán városbirája volt , a mi-

dn vádügye a vele vádolt tanácsosokkal együtt az országgylés által

elintézés végett a nádorra bízatott. 6
)

Myers család. Nyers János 1717-ben III. Károly király

által emeltetett czímerleveles nemességre. 7
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld halmon könyökl vörös mez

kar, kivont kardot tartva A paizs fölötti sisak koronáján ugyan olyan

kar látható , hasonlóan kivont karddal. Foszladék jobbról ezüstvörös,

balról aranykék.

Szatmár vármegyében laknak Nyers családbeliek.

J
) Protocol. C. Neográd anni 1672

2
) Wagner Dipt. Sáros 266.

8
) Szirmay Szatmár várm. II. 222. 234.
6
) Teleki Hunyadiak kora XII. 349
6
) Szirmay C. Zemplin not. top. 115

G
) 1647 : 82. törv. ez

*) Collect heraJd. nro 574
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Niyetcftli c&alári. Trenesín vármegyei czírnerleveles netnes

család A czímeres nemes levelei Miklós 1678-ban hirdetteté ki a

nevezett megyében. ,
) Jelenleg ott semmi utódai nincsenek.

ftyeiriczkey család. Ung vármegyei nemes család , kiter-

jedve Szatfflár , Ugocsft. Zemplin vármegyébe is.

Zemplin megyében e század elején birtokos Szilvás- Újfaluban,

Kolbásán, Lasztoméren. 2
)

Ugocsa megyében Antal Nevetleníaluban. 3
>

Szatmár vármegyében László Tisza-Kórodon 4
)

Jelenleg élnek a családból József királyi táblai ülnök, és test-

vére Kristóf Zemplin vármegyében ügyvéd
; s többen,

líyika család. (Belényesi.) Közlök Lajos Kküll várme-

gyében pénztárnok , Z s i g m o n d derékszéki ülnök, Elek szolgabíró

1815. körül;

%i$ ikos család. (Nagy-Gyimóihi ) Veszprém vármegyei ne-

mes család. Gyimóthi Nyikos Mihály iöl 8-ban II. Mátyás királytól

kapta czimeres nemes levelét.

Nyikos Anna a XVIX században Sándor György neje volt. s
)

Nyikos Sándor Duna-Radványban ref. lelkész, szül. Hetény*

ben Komárom vármegyében 1775. sepfc 5-én.

Nyikos Benjámin 1832-ben Komárom vármegye alszbirája.

Wytlas család. Zemplin vármegye czímeres nemes családai-

nak egyike. *)

Wyire család. Borsod, Szabolcs, Zemplin vármegyei nemes
család ; birtokos jelenleg Borsod megyében Nemes-Bikk helységben,

Szabolcs vármegyében pedig Földesen.

Borsod vármegyében Miskolczoo már 1554-ben (Nyro) Ben e-

dek a város birája volt. ?
)

1616-ban mányi Máténak neje Nyir Erzse, ki 1627-beu

Borsod vármegye törvényszéke eltt egyezkedik férje közvetlen roko-

naival.

A XVII. század közepén 1660-ban élt Borsod vármegyében

*} Szontagk Dán. közi.

*) Szirmay C. Zemplin noi. top. 115. 247. 248. 876.

a
) Szirmay 0. Ugobsa p. 171.

ft

) Szirmay Szatrcar várra. II. ZbS.

5
) Geneal. authent. II.

*) Szirmay C» Zemplin not. top. 115.

') M- tud. társ. Évkönyv* Hí U2. lap
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György, kmck gyermekei Erzsébet, Helle István neje, 1714-

ben özvegye, József és Mihály, a híres jogtudós, és ügyvéd, ki-

nek kéziratban *) maradt : Jurisprudentia e fre Hungarico conscripta,

.... aiffue in tV. Lihro$ dhtributa etc. czim munkáját több jogtudós

használta, és dicsérettel említi. *)

17?3. máj. 10 én Nyire litván és fiai István és András
Borsod vármegyétl nemesi bizonyítványt nyervén , azt Nógráid vár-

megyében azon évi sept. 20-án kihirdettették , és a birtokos nemesek

sorába beírattak. 3
)

1794-ben aug. 22. Nyirc Kata Kenisz András házas társa

ügyvedet vallott. 4
)

A Nyíró család egyik se Nyir Bálás 1560-ban nyert annalis

levelet, és tóle a múlt század végéig ivadéka igy terjedt

;

Bálás
1560.

r——* i

I. Jánoí
1585.

II. János
1621.

Jánoa Mihály Máté József

Tcreno*. £Úfy? ^ ^ «S**T ~»*^»-
p——^-^———————————-——————,
Miháiv. Márton. János. István. Ferencz.

Mihály Ádám. Ferencz.

János
1737.

Sámuel

Mihálynak fia János 1737-ben dec. 10-én Zala vármegyétl

nyert nemesi bizonyítványt.

E családból — és úgy látszik I. Jánosnak leánya — volt Nyire

Katalin, rdi ésm-bándi Bih&ry István bujákj várnagynak neje,

kinek nevezett férje 1618-ban nemesttetctt meg.

A Nyire5 családból a XVI I század elején még egy szerzetesre is

*) Meg van a kir. ni. egyetem könyvtárában ja.

*) Jdny Joan. Cotnmentaria Hwiorico Juridica. Leutschoviac 1727.

pag. 46, 47.

3
) Nógrád megyei jegyzkönyv 1773^ 2^iteai 1766. 338-

\) Cgyan ott jegyzkönyv.
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találunk: Nyireö János 1616-ban a füleki szent-ferenczes l issebb

rend klastrom gvardiánja volt. *)

Wyir családi. Nyir István 1722-ben III. Károly királytól

nyert czímeres nemes levelet a
) , és azt még azon évben lakta helyén

Nógrád vármegyében kihirdetteté , de a kihirdetésnek ellene mondott

gróf Forgách Ádám fispán, 3
) utóbb azonban kiegyeztek.

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó ketts farkú,

koronás oroszlán, els jobb lábával zöld ágat tart. A paizs fölötti sisak

koronájából szintén olyan oroszlán emelkedik ki, els jobb lábával mez-

telen kardot villogtatva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Nyir család. (Bátsai.) Erdélyben többféle Nyir család lé-

tez ; ilyen a b á c s a i elnev, melybl Mihály, az erdélyi udv.

kanczellarián fogalmazó.

Az alvinczi Nyir családból F e r e n c z 1836. köri Alsó-Fejér

megyében adóiró biztos.

A bányai Nyir-k közül János Küküllben megyei börtön

felügyel.

-Nyir Ádám (mily elnev?) Erzsébetvárosi harminczados

1815. körül.

Magyarországban elfordul czeglédi Nyir család is. *)

Myiry család. Szabolcs és Zemplin vármegyében honos.

Egyik tagja a múlt században Heves megyében Átányban ref. prédi-

kátor, ennek fia István született 1776. máj. 9-én. 1806. óta a sáros-

pataki collegium rendes tanára majd haláláig. 1831-tl a m. akadémia

tagja, meghalt 1838. aug. 22-éo. Az irodalom terén is érdemeket

szerzett. b
)

Iflyitpay család. Lásd Nittray cs.

Myitó család. (Somostelki.) Erdélyben Küküll vármegyé-

ben János 1815-ben irnok , ifj. F a r k a s ugyanott adórovó biztos.

Myouiár&ay család. (Nyomárkai,) Zemplin vármegye bir-

tokos nemes családa, birtokos azon megyének Kozma, Mihályi és Lasz-

tócz helységeiben 6
)

6
) Urbani Fridrik : História Provinciáé Hungáriáé ordinis minoris Prov.

S. Francisci pag. 165.

*) Collect. herald, nro 362

*) Protocol. C. Neograd. anni 1722 pag 13.'>.

*) Palugyay Imre M. orsz. leírása III 19
5
) Magyar írók. I. 343.

6
) Szirmay G. Zemplin not. top. 248. íí68. 26.}.
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Myujtoriy csalácS. (Rngonfalvai.) A XVI. században Erdély-

ben Kövesd helységet birtak több családdal közösen ; lí)09-ben sz.

Bertalan napján Szent-Györgyi Péter országbíró és erdélyi vajdától

az egész Kovesdre osztoztató parancsot nyert a többi osztályos csalá-

dokkal együtt rugonfalví Nyujtódy P á 1 és szent-demeteri Nyujtúdy

György is.
J
)

Nyujtódy Péter 1426-ban Kezdi szé*. követe Zsigmond király-

hoz Bereczk város ügyében.

János a vajda személyes képviselje 1459-ben Pálfalva és Var-

helye közt folyó perben. — Pál 1505 ben székbiró Udvarhelyen.

Demeter 1524-ben jelen volt a székely vásárhelyi gylésen.

Pál 1571-ben Maros székben bíró.

Gergely 1594-ben a maros-vásárhelyi gylés által választott

bizottsági tag. 2
)

Nyúl család. Nyúl Mihály 1623. sept. 1-én Bécsben kelt

czímeres nemes levélben emeltetett nemességre II Ferdinánd m. ki-

rály által társával Fereuczy Györgyei együtt. 3
)

Czímere, — mint már a Feren ez y családnál IV. köt. 156 la-

pon hiányosan érintetett, - a paizs kék udvarában zöld téreu futó

farkas, szájában nyulat tartva. A paizs fölötti sisak koronájából szintén

farkas emelkedik ki, els jobb lábával kivont kardot tartva. Fosziadék

jobbról ezüstvöros,' balról aranykék.

Nyúl Mihály érintett nemes levelét 1623. (feria 2-da pro.v.

post festum beati Lucae) Zala vármegyében hirdetteté ki. Ugyan azon

armális 1717. mart. 18-án Veszprém vármegye közgylésén Pápán is

hirleltetect.

Nyúl György 1742. máj. 28-án Vas vármegyétl Körmöndön
tartott közgylésbl nyert nemesi bizonyítványt.: -és azt 1743. január

17-én Pápán hirielteté.

1768. dec. 16-án Nyúl Miklós és György Veszprém várme-

gyétl vettek ki nemesi bizonyítványt. 4
)

Nyúzó család. Alapítója Nyúzó Mihály, ki 1709-ben Rá-

kóczy híve és egyik ezredese volt; *) az 1711-ki szatmári béke után,

*) Kemény Jos. Notitia Cap. Albens. 225.

*) Kállay székely nemz. 273. 274.

s
) Collect. kerald. p. 126. és Adarai Scuta gentil. tom. VIII.

*) Veszprém várm. levéltár.

5
) Szirmay C. Zemplin noí. List J92. Kovács János, Krónika 98. lap, hol

azonban János áll.

1?
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melynek nevét 6 is aláirta; 1712-ben HL Károly király által dztmeres

nemeslevél által a nemesek sorába emeltetett. *)

Czímere a paizs kék udvarában arany halmon , fehér lovon vág-

tató pánozélos vitéz
y
kivont kardot villogtatva. A paizs fölötti sisak

koronájából szintén pánczélos vitéz emelkedik ki
;
jobb kezével kivont

kardot villogtatva. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék.

O.

Obenaus család. Németországi származású. Liebensíeidí

Obenaus János 1732-ben III. Károly királytól ezímeres nemességre

emeltetett. a
>

Czímere négy részre osztott paizs , az 1. és 4 fekete udvarban

ezüst szarvú arany szarvas ágaskodik ; a 3. és 4, vörös udvarbau ki-

terjesztett fehér sasszárny látható. A paizs fölötti sisak koronájából

két kiterjesztett sasszárny között , melyek közül a jobboldali vízirá-

nyosan félig ezüst , félig vörös , a másik pedig épen ellenkezleg felül

vörös, alól ezüst, — arany oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról

aranyfekete, balról ezüstvörös.

Olieafóló család, (Kis-Ledniczi,) Trenosin vármegye czimer-

leveíes családai közé tartozik. Székhelye Kis-Lednicz. Hajdán a Rá-

kóczy család hívói voltak, Elddei Bartonis Dániel, máskép Obeszió

vulgo Uolhe nevezet, és ennek testvére Bartonis Mihály máskép

Pohánka 1696. febr. 5-én Bécsben keitozímeres nemes levélben I Leo-

pold király által nemességre emeltettek. Az elbbi az Obeszió, és

H o 1 k o ,-—
-az utóbbi a Pohánka nevezet család törzse lett. Utóbb

a család némely tagjai Led ni ez ky név alatt fordulnak elé, st
«gyes ágazatok jelenleg is élnek a Ledniczky névvel Különben az

Obeszió családot már az 1696 -ki armalú eltt is nemesi jogok gya-

korlatában ielheíni, miután Trencsin vármegye i647-ki jegyzkönyve

ezerint a Balassák és Szapáry Péter özvegye mint földes urak az Obesz-

lók nemességének ellentmondtak : melynek folytán ezen uradalmi nyo-

más a Rákóczyak birtoklása alatt mindaddig tartott, míg 1696. aug.

7-én I. Leopoid király által külön oltalom-levél által végképen föl nem

*) Coll. herald, nro 689,

') ugyanott »«» Mfc
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szabaditattak Ezen mindkét rendbeli kiváltságos levél Trencsin vár-

megyében annak rendje szerint ki is hirdettetett. *)

A. nevezett vármegye nemesi Összeírásai szerint az Obeszló
családból

1748-ban Ledniczen lakott id. és ifj. János, Ádám és

András.
1768-ban a följebb említett helységben laktak János és fia

András, — id3b András és fia András; — György és két

fia János és György; továbbá idsb János, és ennek íi&i J á-

no^, György, András; ismét középs György három fiával

Jánossal, Györgygyei, és Andrással— végre középs J á-

nos, és ennek fiai József és M i k 1 ó s.. Utóbb a családnév nyomára

nem találhatni.

Megjegyzend, hogy Obeszló nevet a Lchottay család is vi-

selt Lásd VII. köt. 85. lap.

Obicz csatád. Obicz Ferdinánd az 1687 ki országgylé-

sen a 28. törv. ez. fogva honfiusitást nyert.

Obftacsics c*aiád. Oblacsics Radoszáv 1751-ben M. Te-

rézia királyasszony áital czímeres nemes levélben emeltetett ne-

mességre.

Czímere a paks kék udvarában jobbról balra rézsútosan az udvar

fels jobb szögletébl az alsó -bal szögletig hullámzó fehér folyam;

fölötte balról pircs csr é3 lábú fohér galamb repül ; aiúl egy arany

rózsafej látszik. A paizs fölötti sisak koronájából két pávatoll emelke-

dik ki, közte arany rózsafej látszik. Foszíadék jobbról aranykék, balról

ezüstkék. *)

Obiazovszky család. Trencsin vármegyében 1646-ban a

nemesi összeírás szerint Kis-Sztankóczon' lakott ily nev neme3 csa-

lád ; nevét azon megyei Oblazov helységtl mint eredete helyérl

vette. Utóbb elé nem fordul, s jelenleg ismeretlen.

Obuu'hovszky család. Az 1659. évi országgylésen Obu-

chovszky János indigeoatust nyert a 133. törv. czikknél fogva.

Och csatád. Zemplin vármegye czimerleveles neme? családai

közé soroztatik. 3
)

Ochs család. Nemesi czímere a paizs kék udvarában zkl té-

ren ágaskodó, ketts farkú, koronás oroszlán, els jobb lábával három

*) Siontfcgu Dán; kíialése.

*) Adferci Souta gentü; tora. VH1
•) Szirüifcv 0, Zc^plia aot. top. 1X5.

13*
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virágú liliom-ágat tartva. A paizs fölötti sisak koronájából szintén

olyan oroszlán ni ki. Fcszladék jobbról aranykék, balról ezüst-vörös. *}

Ocsay család. Ocsay Mihály 1622-ben Hont vármegyé-

ben Disznóson egy földjét elzálogítja Lipthay Imrének. l
)

Ocsay Istvánnak leánya Judit elször Szilassy Jánosnak,

másodszor Sárkány Farkasnak , harmadszor Dese Jánosnak felesége

szintén Hont vármegyében Féls-Szúdon fekv curiáját nyolcz telek-

kel 1634-ben Lipthay Györgynek és Istvánnak elzálogítja. 3
)

Nevök „Oehay unak irva is eléfordúl. A család valószínleg

kihalt.

Ocskay család. (Ocskai ) Nyitra vármegye egyik legrégiebb

adományos birtokos nemes családa; nevét a most is birtokában lev

c s k o helységtl vette.

A család czímeze —- a

följebbi ábra szerint— a paizs

kék udvarában zöld téren me-

n medve, fölötte csillag és

félhold ragyog. A paizs fö-

löttisisak koronájából szintén

medve emelkedik ki , els

jobb lábával egy hármas ró-

zsa-ágat tartva. Foszladék

jobbról aranykék , balról e-

züstvörös.

Az elttem fekv táblázaton, mely a XV. század els feléig 1437.

évig terjed föl , a család törzse Ocskay Laczk Mihály volt: tle a

családfa a múlt század végéig a következleg terjedt szét

:

') Burgstaller Coliectio Insignium.
2
) Eredeti okmány.

3
) Sz.-benedeki Convent Prot. lu p 210.
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I. tábla.

Ferencz
1485.

(1. Kis-Surányi
Agatha

2. Belvathay
Agaiba)
1502.

i p 1

1. Zsigmond
1525.

II. Zsigmond

Mihály
Laczk de Ocskó

1437.

i

* -.

András
de Ocsko

György
1502.

István

1546.

(Onory Dóra)

Krisztina
(Szeptenczky
Benedek)

Miklós.
1-

György. Anna
1562. (1. Szeptenszky György
f 2. Meva Márton

3. Vizkeleti Tamás)

István Imre

György. János. Miklós. Farkas. Fáni.

I. János 1588.

nyitrai alispán

(1. Lipcsey Anna
2. PöíÖskei Ördög

Orsolya)

Folyt. II. táblán.

Anna
(Vizkelety
Tamás)

_IIL Zsigmond
(N. Szelecsényi

Zsuzsa)

Farkas

István

1532.
i 1

Miklós
1593.

t

Anna
(Berényi
András)

István
(Bornemisza

Kata)

Gábor. István. ' Miklós
1649.

(Ormándy
Erzse)

Zsuzsi. Mária.

András. István. György
(Nagy
Mária)

Erzse.

(Bsze
Mihály)

György Antal

József.

Miklós. Sándor.

Tamás. István

József. László. Gábor.
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II. t á b i a.

Gáspár
1593

(Aranyady
Zsuzsa)

I. János ki a 1. (óllrin*

1588
nyitr&.i alispán

(l. Lipcsev Anna
2. pölöskei Ördö/r Orsolya)

András Zsuzsa
1609. (I. Semberv

Pál
2. Balogh
Ferencx)

incre

(Míszarik
mk. Bornemisza

Kata)

!

Anna
1652.

(Beuyovszky
György)

Zsuzsa*

Kozar Jánosné)

II. János
1626.

(nebojazai

Balogh
Kata)

Imre.

II. Gáspár
(neb. Balogh
Erzse)

Zsigmond
(Elefánty
Mária)

Gáspár. III, János Erzse
(Podhorszky
György)

JL

Fruzsina. Kristóf

.J<

Mária
(Sámbokréty
Ferenez)

Fereucz
A,,,.!.,,,

Imre.

Krisztina

(Rajosány
György)

IV. János
(petrficzi Szent-

Mihályi Éva)

Mária
(Esterházy
János)

V. János
(Névedy
Julianna)

Ignáez
17C3.

Eva
(Pudhra-

István)

Károly.

Sándor
1722.

(Tiszay Ilona)

László

kuruc* ezredes

f 1710.

Mihály
17*14.

Julianna
1756.

(Balogh Pál)
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A családfán álló Ocskói Andrásnak fiai F r a n k vagy P e r e n c z

és István (ki a családfán nincs) elhn Ooskói Mihálynak özvegye

Margit 1465-ben Siraon antibári érsek és esztergomi helytartó eltt

a jegy- és nász-ajándok iránt perelvén , az alperesek kérelmére az

ügy békés elintézése végett egy utóbbi határnapra halasztást enged. *)

Ezen emiitett Mihály is kulömboz személy lehetett a családfán álló

Mihálytói.

Nevezett Perenczuek els neje Kis-Surányi Agatha> leánya volt

Kis-Surányi Lászlónak feleségétl Nagy-Récsényi Anasztáziától, kinek

atyja Miklós , nagyatyja Nagy-Réosényí Péter volt. Második felesége

1502-ben Belvatai Agatha, elbb 1491-ben Csepéni László hitves

társa. Ezek egyikétl maradt Ha Zsigmond.

Ferencznek testvére György két gyermeket nemzett, Ist-

vánt, és Krisztinát, Szeptenczky Benedek nejét. Istvánnak

gyermekei magnélkül multak ki, egy leánya Anna elbb Szeptenczky

Györgynek, utóbb (1583) Illeva Mártonnak, végre Vizkelety Tamás-

nak lön nejévé. Benne ez ág kihalt.

Ferencznek fia I. Z s i g m o n d élt 1525-ben , s négy gyermeket

nemzett, ezek : Zsigmond, István, Imre, és Farkas. Az els-

nek serami gyermeke nem maradt ; Istvánnak fiai utódok nélkül haltak

meg, Farkas unokájában Miklósban zárta be ágazatát, és ennek

magva szakadtán a családi javakat a mindjárt említend Gáspár örö-

költe 1593. táján. Ekép csak a negyedik fiú Imre lett az Ooskay ház

fentartója.

Imrének két fia I. János és III. Zsigmond, és egy leánya

Anna Vizkelety Tamásné maradt. A két fiú két ágat alapított ; ezek-

bl III. Zsigmondnak ágát ízrl ízre még az I. táblán látjuk folytatva.

I. János a családnak egyik nevezetesebb tagja, és 1588-ban

Nyílra vármegyének alispánja volt. *) Els neje a Dóczyakkal törzs-

rokun nagy-lucsei Lipcsey családból származott Anna volt, ki által a

család Bars megyében is birtokossá lön ; második feleségül Kozár Mi-
hály Özvegyét pölöskei ördög Orsolyát vette el. Ezektl bárom fia,

egy leánya ért emberi kort. Zsuzsanna elbb semberi Sembery
Pálné, utóbb (1609.) nebojszai Balogh Ferenczné lett. Imrének Misza-

rik máskép Bornemisza Katalintól (ki utóbb Kozár Mihályhoz férje-

zett) csak két leánya maradt: Anna, és Zsuzsanna Kozár János

*) Kaprinai Mas B tora. L. p. 76.

*) Ltboczky Stammat. I j>. 201.
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hitvese. Amaz Benyovszky Györgynek nyujtá kezét, azonban halála

után férje Benyovszky György másodszor is nsült, elvévén Miszarik

Zsófiát; és 1652— 1654. években a Vásárdy család javaiban Fels-

Vásárdon, Mártonfalván és Dékiben iktattatá be magát a nyitrai káp-

talan által.

I. Jánosnak másik fia idsb Gáspár 1593-ban élt. Fele-

sége Aranyady Péter itélmesternek leánya Zsuzsanna volt. Ettl hat

gyermeke maradt ; köztök Fruzsina és Mária Sámbokréthy Fe-

renczné. leányok. A fiúk II. János, II. Gáspár, Zsigmond, és

Kristóf szintén mind család-apákká lnek.

II. János, mint leányágon nagyanyja Lipcsey Anna után Dó-

czy örökös, 1626-ban a Dóczyak ellen tiltakozik, l

) ngyanakkor nénje

Zsuzsanna, nebojszai Balogh Ferenczné több társával együtt til-

takozik a Dóczyaknak Saske várára vonatkozó egyesség kötése el-

len. 2
) János élt még 1665-ben is. a) Egyetlen fia maradt: Imre.

Zsigmondnak elefánti Elefánty Máriától gyermekei : M á-

r i a gróf Esterházy Jánosné, és IV. János, ki petrczi Szent-Mihályi

Évától nemze Lászlót a Rákóczy részén lév ezredest, ki utóbb a

császáriak részére ment át, de a kuruczoktól elfogatván, 1710-ben Ér-

sekújvár alatt kivégeztetett, és Sándort, ki Tiszay Ilonával nemzé

Mihályt és Juliannát Balogh Pálnét , ki 1756-ban Komárom

'megyei kamocsai részjószágát elcseréli Mihály testvérével Gátha. Té-

tény és Gálos, Mosony megyében birt részjószágokért; 4
) elbb pedig

1754-ben a Káva pusztai , vizvári , csúzi birtok iránt Hunyady János

gondnoka s többek ellen zálógpert indított ," mely utóbb peralkuval

végzdött. 5
)

Az Ocskay család Nyitra vármegyén kívül Abauj ,
Heves, Sza-

bolcs és Zemplin vármegyékben- is birtokosul iratik, és ez utóbbi me-

gyében e század elején Pelejtén, Nagy- és Kis-Azaron. 6
)

E században a család nevezetesebb tagjai Ferencz báró
1832-ben.

Antal elbb báczi czimzetes püspök , nagyváradi kanonok , m—

*) Sz.-benedeki Convent, fasc. 16. nro 14.

T
) Ugyanctt fasc. 0. nro 74. és 1627. évrl fasc. 134. nro 20.

») Pray Mss. tomo IV. p. 308. 311.

*) Fényes E Komárom várm. 103.

5
) Ugyanott 113. 117. 121.

•) Szirma^ C. Zemplin. not. top. 78. 271.
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kir. helytartósági tanácsos, bölcsészeti tudor, 1838. óta kassai megyés

püspök, a tudományok pártfogója; meghalt Budán 1848. Fept. 13-án.

Ignácz elbb (1833.) Nyitra vármegye alispánja, 1836-ban

követ, utóbb (1841—47) kir, táblai ülnök.

Rudolf elbb Nyitra vármegyei fszolgabíró, 1844-ben másod

alispán.

Antal 1839-ben házi fpénztárnok ,
kinek neje baráthi Hu-

szár Klára,

E d v á r d 1839-ben alszolgabiró.

Elek ugyan akkor fszolgabíró. Vendel rendszerinti esküdt.

M i li á 1 y 1844-ben úti figazgató. Vilmos rendszerinti esküdt.

Ocsvai család (Ocsvai.) Szatmár vármegyében hajdan ,
ne-

vezetesen 1363-ban Oicsvát, mely most Apáti helységgel együtt

Olcsva- Apáti helységét képezi , Olchvay Simonnak fia László
birta, azonban ez 1408-ban már a Károlyi család birtokába jött. *)

Innen származhatott az Erdélyben él ocsvai Ocsvai család, mely-

bl Ocsvai Zsigmondnak Özvegye kiskorú fiával Andrással a Rákóczy-

féle mozgalmak korában Erdélybe vonult, és András 1730—60. kö^

zött Kraszna vármegyei tisztvisel, perecsenyi és varsolczi birtokos volt.

Családfájuk z
) következ

:

Zsigmond
¥.*. .

András
1736-60.

I. György,
ref. lelkész f 1825.

i

Róza. II. György Ferencz
1809. - 1846. f 1810.

(cs. sz.-györgyi GyorfTy Teréz)
"

Ferencz Kata. Polixéna.
ügyvéd, és szerk.

1861 Doboka várra-

fjegyz
(Szatmári Bora)

,
—i —* --^_ .

,

Berta, Árpád. Leontina.

II. György Kolos, Doboka és Belso-Szolnok vármegyékben

táblabíró és birtokos , Doboka megyében erélyes állomási és élelmezési

biztos a franczia háború alatt. Fia Ferencz ügyvéd, 184 8
/9-ben Ko-

losvárott hirlapszerkeszt , és honvéd , a forradalombani részvéteért

várfogságot szenvedett. 186J ben Doboka vármegye fjegyzje lett.

*) Szirraay Szatmár várm. II. 09.

') Török Ant. közi.
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Odesclialchi család. (Szerémí és ccri, herczeg-) Olasz

eredet ház , melybl többi között Benedek római pápa volt XI.

íncze név alatt Hazánkban berezeg Odeschalchi L i v i u s az 1 751-ki

országgylésen a 40. törvényczikk folytán bor. fiúsítást nyert. Utóda

Inoze (Inocentius) cs. k. kamarás , a Krisztus rend vitéze , és a ki-

rályné f udvarmestere , szül Romában 1778. jul. 22-én, mint magyar

hazafi a Ludoviceára 1808-ban 5000 forintot alapítványózott. Meghalt

1833. sept. 24- én. Családját a következ családfa mutatja:

inoze
ez. 1778. f 1833.

(1. gróf Keglevich Bora f 1813.)

2. gr. Zicliy Ferraris Henriette f 1852.)

LÍVÍU8
sz 1805. sept. 20.

szeréin i hzg.

1. oszt. spanyol
grand stb.

(gr. Braniczky
Zsófia)

Ágost
sz. 1808. f 1848.

(gr. Zichy Anna)

Paulina
sz. 1810.
es. k. k.

(gr. Zichy
Edmund)

Víctoria
sz. 1811.

(gr. Redern
Henrik)

2-tól Viktor
sz. 1833.

katona.

Gyula
sz. 1828.

(gr. Degenfeld
Anna)

Artár
sz. 1837.

Boldizsár László Maria Pace
ufiL 1844. szüL. 1846. szül. 1851.

Gyula az 1861. országgylésen Nyitra vármegyébl képvi-

sel volt,

Odor csalid Dunántúli nemes család, ma már talán a kihal*

tak közé tartozva. Már 1630-ban Zala vármegye nemessége sorában

leljük Odor Istvánt és B a 1 á s t , kik Medgyeseu laktak.

1655-ben Odor Péter Komárom vármegye szolgabiraja volt. *)

1719-ben január 20-án Odor F e r e n c z Vas vármegyétl nyert

nemesi bizonyítványt.

1751. nov. 29-én Odor Pá-l és László Vas vármegyétl Szom-

bathelyen keit nemesi bizonyítványt nyertek.

1753. sept 3-án Odor F erén ez Zala vármegyében hirdetteté

ki nemességét,

Odrlk e«alád. Trencsin átmegyei czímercs nemes család.

A nemességet Odrik P á 1 szerzé , és azt 1647-ben a nevezett várme-

gyében kihirdetteté. 1666-ban Trenosn»> városában lakott a család.

Utóbb ott nyomai nincsenek. *)

*) 1655 evillS. tor^. ez.

*) SzonUga D. közi.
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€lflry családi Hont vármegyei czimerleveles nemes család.

Afiemességet Odry Miklós nyerte 1716-ban III. Károly királytól. 1
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld halmon arany koronán kö-

nyöklí) , vörös mez kar , markában tizenegy szál arany búzakalászt

tartva. A paízs fölötti sisak koronáján szintén olyan kar látható, ha-

sonlóan búza kalászokat tartva* Foszladék jobbról aranyvörös, balról

aranykék.

A esaládból Imre volt Hont megyei esküdt , Kökesziben bir-

tokos, neje Petróczy családbeli.

Odry cs&lád. (Pacséri ) Bács vármegyében birtokos, melybi
András 1812-ben a m. akadémiára 200 frtot alapítványozott. Fia

pacséri Odry József szid. 1792. jan 21-én. Báes vármegyének 1838-

ban alispánja és volt országgylési követe, utóbb cs. kir. tanácsos.

Éva, Palimperger György özvegye 1836-ban a Ludoviceára

5860 frtot alapítványozott.

Pacséri Odry András 1845-ben Bács vármegye fsz.bírája volt.

Gergely 1842-ben ugyanott táblabíró.

All-e összeköttetésben a pacséri Odry család a följebbi ha-

sonló nevezetvel , nem tudjuk ; legalább ez utóbbinak czímere egy

pecsét-lenyomat szerint a följebbi családétól különbözik , t. i. e czímer

következ : a paizs kék udvarában zöld téren medve ágaskodik , egy

zöldell fenyfát tartva ; ugyan ilyen medve emelkedik ki a paízs fö-

lötti sisak koronájából is.

Oetl csal Ad. Oetl Antal József, továbbá J á n o s , M. i k-

lós és Antal az 1715. országgylésen a 136. törv. ezikkben magyar

honfiusitást nyertek.

Oexel család. Torontál vármegye birtokos nemes családa,

melynek eldóde Oexel Jakab 1714-ben III. Károly király által ozí-

meres nemességre emeltetett.

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain álló,

kettÓs farkú oroszlán ; a paizs fölötti sisak koronáján piros lábú fehér

galamb áll , kiterjesztett szárnyakkal, piros csrében három szál arany

búzakalászt tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös , balról aranykék.

A család tagjai többnyire megyéjükben hivatalokat viseltek Já-

nosnak fia ifj. János 1835-ben Torontál vármegye fszolgabírója

volt 1847'ben Csanád varmegye országgylési követe. Neje Karácso-

nyi családbeli

') Golfcet herald, nro 473.
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Jánosnak unoka-testvérei József meghalt 1857-ben. neje Ká-

rász leány
; Mihály ntlen , L aj o-s neje szintén Kárász családbeli.

A család 1847. eltt vezetéknevét R ó n a y - rá változtatá , és

birtokáról K i s-Z o m b o r - ról irja einevét.

A család tagjai közül 1827-ben a Ludovieeára Alajos 1000

irtot, János 400 frtot, és Mátyás 200 frtot alapítványozott.

Oliídy család. (Ohídi.) Zala vármegye régiebb nemesi csalá-

dainak egyike. 1499. évben (feria 4-ta post festum decollationis S.

Joannis bapt.) Budán kelt királyi adományt nyert a család.

1751. nov. 9-én Vas megyében Bubán (Bubendorf?) lakozó

Ohídy János, továbbá fiai Gábor és Ferencz, kik Veszprém

megyében Kámon laktak, Vas vármegyétl Szombathelyen tartott köz-

gylésben kelt nemesi bizonyítványt kaptak, melyet 1756. jan. 14-én

Veszprém vármegyében Pápán kihirdettettek.

Okolicsányi család. {Ukolicsányi.) Liptó vármegye ts

gyökeres srégi családa, si fészke és birtoka Liptó vármegyében Oko-

ücsna helység , melytl nevét és einevét vette. Els tudható törzse

I. Szerefii, ki IV. Béla király korában élt, 1245. 1282. évben. En-

nek fia volt Péter, kinek fiai I. János, I. Márk, Lrincz, és

Ü. Szerefii, ezek már si örökség jogán bírták Akalicsna (most

Okolicsna,) Poruba, Zenthstefan (Szent István), Chemerna (Cserm-

no) és Harankfiaháza (jelenleg ismeretlen) azonban Robert-Kárcly ki-

rály korában a birtokjog kimutatási vizsgálatkor jogaikat oklevelek-

kei kimutatni nem birván , már a királyra voltak szállandók e jószá-

gok, i
) midn nevezett I. János mint katonai. Lajos király alatt Ná-

polyban harczolván , és ott vére ontásaval és egyik szemének elveszté-

sével a
) is érdemeket szerezvén , 1379-ben I. Lajos királytól a neve-

*) Regestrum de Lypto. Magyar térténelmi tár IV. 8.

2
) A család egyik tagja OkoJicsányi Márton a mait század végén eme

szem elvesztésbl (tótul oko szem, 1 j a e arcz) igyekezett a családnevet fejte-

getni, de ez fonák csavarása a 3zavaknak, és különben . is anachronismus, mert

Akalicsna helység, melyrl a család nevét vette, már Okolicsányí Jánosnak

1342-ben a nápolyi hadjáratban történt szeme elvesztése eltt úgy neveztetett,

st 1291-ben már a család némely tagja de Akalicsna Íratott, tehát jóval

elbb a szem (oko) kiszúrás eltt. Lásd Tört. tár IV. 23. — Némelyek — mint

Bel M. és utánna Budai Ferencz is e család sei közé számítják O k 1 i c t D i e-

n e s t 1274. évi nádori is
; a családi srenealogiák ezt nem említik. Az állítmány

minden esetre még teljes bizonyítást várna.
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zett javakra testvérei részére is uj királyi adományt nyert ; és a ki-

rályi könyvbl a nevezett javak elleni igény kitörltetett és megsem-

misítetett. Ugyan ez okból 1391-ben a Bebek Imre országbíró alatti

birtokjog vizsgálatkor noha I. Márknak fiai és II. Serefii fia Já-

nos fölmutattak IV. László , III. András és I. Károlytól is a nevezett

jószágokra szóló leveleket , mindezeket mint érvénytelenülteket mel-

lzve, birtokjoguk csupán az I. Lajos király 1379. évi adománya folytán

ismertetett el.

I. M á r k és II. S e r e f i 1 1355;ben beleegyeztek azon ajandok-

szerzdésbe j mely szerint Akaiicsnai Mikének fia Pál 1291-ben Ver-

beche és Akaliesna között fekv három ekényi földét nénjének Katá-

nak adá át.
1

)

1366-ban Akalichnai Péternek fiai I. Márk, és II. Serefii

között egyrészrl, Mikónak fiai János és Mochk, továbbá Jánosnak fiai

Miklós, Gergely , Tamás , Nikiin és Mihály között más részrl egyes-

scg költ, mely szerint I. Márk és II. S e r e f i l Cheremnai egy udvar-

telküket egy királyi ekényi fiddel együtt Mikó és János fiainak örö-

kösen átadják. 2
)

I. Márk 1379-ben I. Lajos királytól érdemei jutalmául Basa-

földe, máskép Kovachfölde nev földet vagy telket kapta. 3
)

Péternek négy fia közi II. Serefilnek csak János fia maradt, ki-

nek ága elenyészett , I. Márknak azonban három fiát ismerjük: II

János deákot (litteratus), III. Serefi It , és II. Pé tért, kik 1391-

ben Bebek országbíró birtokjogi vizsgáló széke eltt Liptó megyei si

javaiknak jogos birtoklását cklevelileg igazolták. Ezen három fiú kö-

zül II. János lön a családalapító, kitol a család nemzékrende szaka-

datlan folyamként sarjadzott le napjainkig.

A családfa *) következ

:

*) Regestrum de Liptó
;
ugyan ott 23.

2
) Ugyan ott 29.

3
) Ugyan ott 9.

*) Wagner Tabelláé geueaí tab. XLlí. Bel, Notit. novatomo II. és Szon-

tagli Dán. közlése stb.
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I. tábla.

Serefii

1245,1332,

I. Péter rnest.

de Akalíchna
1295.

I. János
1379.

I. Márk
1355. 136o.

de Akalichna

IL János
Htteratus

ül. SereíH

1391.

I.örinc*

J355.

II Péter"
1

1391

II. Serefii

1355. 136G
i

*—

i

János
1391.

I. Mihály
1422. 1435-

mz akalicanai zárda
alapitója

Bernát
1494.

(Vitális Margit)
t

*^ '

i

UL Péter
Liptó várm. alisp.

1562. 77.

Jakab
1494

II. Mihály
1562.

V. János 1605.

(Pongrácz Anna)

Dániel
1610*be» vizbc fúlt

Trencsinben.

Lénárd
1494.

^ A-
j

Fvlyt, UL táblán

Ili. János
Liptói alispán

és kir. tábl. üfn.

(Radáes Anna)
,

i . i rti |U i/« r.
,

Foíyf. II. táblán

Fm*eacK
Lipfcó várm.
jegyz f 160Ö.

IV. Péter
1605.

V

l

~V. Péter

1Ö8R.

UL Mihály 1605.

(Matvaaovszky
Anna)

lstvá.1 1660.

(Beniczky
Iíod&i

Mihály
ügyvéd

(Kubinyi Zsuzsa)
r~~- **'

István

ügyvéd
(Poturnyay
Mária)

Gáspár
jegyz 1715.

(Knbínvi Anna)

Miklós
ügyvéd.

Ezechiel 1700.

(Joob Anna)

Józse£
(Szenük anyí
Frazsina)

Ádá.m.

Ádám
ügyv£Í

(Pcngrácz
Erzse)

L5rinz» Mátyás
1.715.

(OkcHesányi
Mái la)

Márton
Likavai hradeki
ngyvéd 1732.

(Szeatcváoyi
Éva)

János 1733.

("Desse'vji'y

Zfcfta)

Pál ? "90.~

Mihály. IstVitt

(Moosáry
Anna)
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. tábla.

III. János, ki cé* /. táblán.

Liptói alispán

és kir. tábl. ülnök
(ltadács Anna)

.István
• 1700.

(Görgey
A« na)

IV János
(Mladosevith
(Ijorváth Anna)

Ferencz
1664.

Zsuzsa
(Kiszely Mátyás)

László
1670.

(Okolicsányi
Ilona)

r- *
!

VI. János
1715.

Árva urod. praefect
(Turánszky

Zsófia)

János
n.-váradi püspök

septemvir
1734. f 1736.

László
alispán

kir. tan.

(Staiisith

Horváth
Anna)

Pál

ZempHn v. alisp.

(Szentirányi
JaHa)

János
(Poturnyay

W)
I

Liptói alisp.

1733.
(Dvornikorica

Anna)

Anna
(Jókny János)

Szeraitn.

József
alispán

s Jiarminczados
(Révay Franciska)

< Ah«> www i
, t

* lj\ "

Pál Elek
(Ráksányi jesuita.

Zsuzsi)
, s—

,

Kata
(b. Eévay Elek)

Franciska
(Sooa Imre)

János.

Sándor 1730.

(Tnránszky
Anna)

Dirid. László
pap.

István
(Görgey
Anna)

György
1759. 64.

(Szoniagh
Klára)

Imre
(Berzeviczy

NO

József
Árvái alispán

Kir. tanácsos
(Szontagh Erzse)

r— •

Boldizsár
cs. k. kapit,

Iaferán Miklós

f 1833.

Szepesi alispán

fMazsáry N)

Imre
ansarí

püspök
eszi. kanon.
referendár

1 1795.

Farkas
Tiszántúli

ker. t. ülnök
1787.

Lajos
(S-pielenhutKer

N.)

Gyz
1861.

(Petk ».)
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III. tábla.

Lénárd 1494., ki az 1. táblán.

VII. János
1605. árvái alispán

(AbaíFy Anna)

Boldizsár.

Sebestyén
alispán 1582.
(Soger Bora)

Miklós
1582.

András
1605.

(Kiszely Anna)

Folyt. IV. táblán.

Pál 1715.

ügyvéd
(Rakovszky
Zsuzsanna)

Sebestyén 1653-72.

(Okoliesányi
Magdolna)

Péter

(Palugyay
Magdolna)

Kristóf
Túróczi alispán

követ f 1707.

Ónodon.

VIII. János István 1686-

1653. (Piathy^Mária)

György 1710.

(Turánszky Éva) ___

Zsuzsa A.-Mária János
(Joób (Mesko (Okoliesányi
Elek) János) Magdolna)

Mihály.

Péter. Zsófii Teréz
(Joób József)

Pál.

t

Mátyás
(Vattay

Bora 1772)

János György.
(Pongrácz Erzse)

Pál. Mátyás
(Tiszányi
Ágnes)

Terez
(Beniczky Tamás)

Bora
_

(Gedey Ádám)

Júlia. Anna. Pál. Teréz Margit. János Antal.

Gáspár

IV. tábla.

Miklós 1582,/ct a III. táblán.

Zsigmond György
1678 1665.

(Klobusiczky (Csepkovieh
Judit) György)

György
árvái alisp.

1694^171*:.
(Okoliesányi

Ilona)

Mihály
(Justh
Zsuzsa)

IX. János.

Kristóf György
1605.

Dániel
(Fejérpataky N.

)

György
(Beniczky
Krisztina)

i

-*
1

Imre Dániel.
kamarai titk.

(Mitiezky
György. N.)

Pál
Erdélyben

Sámuel
Erdélyben

Zsigmond
(ErdélybenJ

Miklós

Mihály
íTongrác^ N'.^

János.
1716.

Miklós
(Pongrá- l

Kata^

László
(Mátyás
Mária)

Mihály
pap

Ferencz
(Hanzeli vagy
Hankóczy Mária)

György Zsigmond,
(Suhajda Mária)
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E családfái táblák , — mint láthatjuk — csak is a szétágazást

mutatják, de róla a legutóbbi ivadékok többnyire hiányzanak ; mit csak

a családi adatok pótolhatnának.

Az I. táblán álló Mihály volt alapítója Okolicsnán a Ferencz

rendiek zárdájának s egyházának, mely jelenleg is áll, s az egyházi

sírbolt a család temetkez helyéül szolgál. I. Mihálynak három fia ál-

tal a család három f ágra oszlott.

Az si székhelyen Liptó vármegyén kivül szétágazott a család,

és elterjedt Árva , Szepes , Turócz, Bihar s Nógrád megyékbe, st Er-

délybe is.

A Liptó vármegyei ágazat mily fbb hivatalokat viselt, nagyára

a táblázat elutasít ; az Árva megyei ágra nézve különösen a követke-

zket tüntethetjük föl

F e r e n c z 1632— 1647-ben Árva vármegye jegyzje.

János 1655-ben Árva vármegye alispánja volt.

ld. György 1694—1716-ban ugyanott alispán.

János 1702— 1703. Árva uradalmi praefectus.

Mihály 1706-ban ugyan ott, Ádám 1706. ugyanott uradalmi

jogigazgató.

J ózsef 1727—1760. Árva várm. alispán, neje Erzsébet a gaz-

dag Szontagh Gáspár leánya, kinek kegyes és tapintatteljes mködé-
sének köszönhetik az Árva s Liptó vármegyei evangelicusok , hogy

] 686-ban Carafía kegyetlenségét, az eperjesi mészárlást kikerülhették
;

minthogy azon, evangelica vallásához hn ragaszkodó hsies n, akkor

még els házasságában élvén Kubínyi Gáspár Liptó vármegyei alis-

pánnal, CaraíFához hozzá férvén, annak kezébe tízezer forint lefizetése

mellett az Árva és Liptó megyei protestánsokat üldözése alul föl-

mentette.

László 1754-ben hadi-, Mihály pedig házi pénztárnoka

Árva vármegyének.

Ifj. György 1754-ben sz.-biró, József 1786. tiszti fügyész*

Jónás 1790— 1812-ben Árva vármegye alispánja.

Mihály 1806. ugyan ott f- szolgabíró

Talán a most említett Jónás nak fia 1 m r e , ki Tornyos Juliá

vali házassága folytán Nógrád vármegyébe szakadt.. Meghalt Horpá-

cson 1659-ben nejével együtt. Gyermekei: 1. Luiza Szigyártó Mi-

hály özvegye, 2. E r z s e meghalt mint hajadon , és 3. J ó z s e f szin-

tén meghalt 1859-ben. Ennek nejétl Vladár Szidóniától gyermekei:

József , Gyula. Lajos.

14
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A fi. táblán László ágából Mihály és Pál jeles úgyvédek

és jogtudósok a múlt században. *)

Árva vármegyében f székhelyeik voltak a családnak Mokragy,

Zaszkál, Zabrezs, és Lestine.

Zemplin vármegyében Pál 1723-ban elaÖ alispán, 1729-ben kö-

vet ; lakott Homonnán és Körtvélyesen.

János 1730-ban Zemplin várm. másod alispán. 2
) 1741-ben

követ. Másik János 1792-ben a Tiszán innen kerületi tábla ülnöke.

1797-ben János kir. tanácsos és kamarás, szintén Zemplin vár-

megye alispánja, 3
) Tán ez azon János, kinek neje Van Decnáth

Anna volt, s ki 1750-ben Rákóczy András magvaszakadton Rakóez

helységet impeirálta , melyhez utóbb a nagy-ujlaki és rmezei jószág

is járult Az evang vallás ellensége lévén , a garanyi egyházat ezektl

elvéve, kath. hitsorsósainak adá át.

Zemplin vármegyében birtokolt e század elején a család Szeghi,

Kolos-hosszúmez, Krivicsány, és Leszna helységekben.. *>

A szepesi ágazatnak nagyobb része szintén fbb hivatalt viselt.

így György 1764»ben a Szepes megyei törvényszék birája volt, és

Hozeleczen székelt. Neje Szontagh Klára volt. Fia Miklós szintén

Szepes vármegyében alispán, neje Mazsáry icany , lakhelye Hunfalva.

Meghalt 1833. juo, 18-án.

Cry6z {Victor) 1832-ben a m. k. udv. kanczellariánái tiszt,

1848 ban a Szepes megyei ellenzéki tag, és másod alispán, Lakhely©

Hunfalva, részint Pozsony. Neje Petók leány. Testvére

Lajos, kinek neje hanusfalvt Spieleuberger családbelL Ezen ág
evang. vallású, és a késmárki lyeeum buzgó pártolója.

A nógrádi ág szintén megyei hivatalokat viselt , közlök Péter
1808-ban Nógrád megyei szolgabíró volt. Tán ennek fia M i k sa (lakik

Kisfaludon) I836~ba esküdt szbirói czimmel, 1842-ben alszolgabiró,

utóbb fszolgabíró, valamint I86í-ben ismét Testvére Péter.

József 1836-ban szintén Nógrád megyénél katonai biztos,

1842-ben alszolgabiró volt. Ez az árvái ágból származott Imrének fia

volt, mint följebb említetett.

Pálfalván laknak Pál, János, kiknek nvérük Bálás Márk neje.

•) Lehoczky Stemreat. II. 259.
2
) Siirmay C. Zemplin not. hiat. p. 311. 312.

8
) Ugyan annál 328.

*) Üfíyan annál not top. J78. 334. 364. 390<
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Megemlítenduk még a III. táblán K r i a t ó f , ki Turócz várme-

gye alispánja és követe volt, midn 1707-ben az ónodi gylésen Ra-

kovszky Menyhért követ társával, mint a forradalom folytatásának el-

lenzje, a Rákóczy hívek által szétkonczoltatott, és atyja is P á 1 lánczra

veretett; a forradalom megszntével az 1715-ki országgylés vége-

zése szerint czímeré a Rakovszkyéval együtt Turócz vármegye czíme-

réhe emlékül betétetett

A papi pályán is többen sze-

repeltek ; igy J á n o 8 (a II. táblán)

elbb pozsonyi olv. kanonok, utóbb

sz. István m. prépostja, 1734-tftl

haláláig, 1 736-ig nváradi püspök. A
nagyszombati sz. háromság egy-

háza neki köszöni létét , valamint a

pozsonyi papnövelde egy részben

alapítványa bvítését. ]
)

Mihály szepesi kanonokból

1757-ben esztergami kanonok
,
g-

möri fesperes , és nagyszombati

plébános; meghalt 1771-ben. 2
)

Imre (a II. táblán) szepesi

kanonokból 1773-ban esztergami

kanonok, majd sz, István prépostja,

kapomaki apátur, és ansari ©zímze-

tes püspök, 1779-ben helytartósági, 1782— 1786-ig és ismét 1790-

1795-ig kanozellariai tanácsos és referendarius , meghalt Bécsben

1795-ben. «)

Továbbá megemli'tendk még
}

— ámbár h elvöket a táblázaton

kimutatni nem tudjuk, — mint e családbelick Imre, Bih*r vármegye

táblabírája, 1805-ben debreczeni lakos.

János, kinek Szentiványi Judittól leánya J u d i t Pni3Ínszky

László neje volt.

Ismét másik János, ki 1854. aug. 7-éu kora 76. évében halt

meg Okoiicsnán, és ott a szent Fereucziek temploma kerítése közé te-

mettetett. Nejétl Okolicsányi Annától fiai K á r o 1 y , L u e z i á n , és

Antal. .

*) Memória Bnsiiícac Sirigon, 164
1
) Ugyan ott 170

") Ugywi ott 1?S-

14*
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Jelenleg az Okolicsnaí s jószágon élk közül Albert, és en-

nek atyja Márk 1848. eltt Liptó vármegyei alispán, Antaltól az

eperjesi kerületi tábla ülnökétl származnak.

A II. táblán VI. Jánosnak leányai voltak : Anna Matyasovszky

Györgyné, és Klára AbaíFy Györgyné. VI. János fiának Lászlónak gyer-

mekei : Klára Szent-Iványi Mibályné, Mária Rakovszky Jánosné, Ro-

zália Sz.-Iványi Ferenczné, és Antal alispán, ennek gyermekei : Te-

réz Sz'Iványi Parkasné , Zsuzsa Palugyai Mibályné, Judit ifj. Sz.-Ivá-

nyi Pálné ; Róza Rakovszky Istvánné , és Antal liptói volt aljegyz,

kinek neje Sz.-Iványi Judit.

Nem tudjuk ; kinek leánya A n n a-M ária, ki 1 796-ban Szontagh

Mibály Esterházy herczeg jószág igazgatójának neje volt. Valamint

azon Okolicsányi sem áll a családfán , kinek jelenleg neje rábói Szón-

tagh Anna. Nincs a családfán azon Okolicsányi János cs. k. udvar-

nok sem, ki 1859. dec. 29-én Heves megyében Bátorban megöletett.

Ennek veje Laj os. Végre hiányzik a családfáról Gáspár és László,
kiknek anyjuk Szontagh Júlia.

A család czímere a paizs kék udvarában zöld halmon nyugvó ki-

rályi korona, azon pánozélos kar könyököl, kivont kardot tartva, mely-

nek hegyén levágott törökfej vérzik, fölötte jobbról arany csillag, bal-

ról ezüst félhold ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján a leírthoz egé-

szen hasonló kar látható. Foszladék jobbról aranykék , balról ezüst-

vörös, mint az egészet a mellékelt ábra is mutatja. E czímert a csa-

lád állítólag 1364-ben I. Lajos királytól kapta volna.

Okruczay vagy

Okruttay család. Szabolcs megyében honos, lásd Novelly cs.

Okruczky család. Szepes és Sáros vármegyében székel,

kozlök Antal Sáros várraegyének volt tisztb. aljegyzje, szül. Eper-

jesen 1824. máj. 22-én.

Oláh család. (Kihalt.) Eredetét a havasalföldi, vagy oláhor-

szági Dán vajdai nemzetségbi veszi ; azonban a bels villongások ál-

tal— legalább egyik ág — leszorítatván a vajdai székbl, Erdélybe vo-

nul , és ott második hazát lelve, nemzeti neve családi nevévé változik. 1
)

Oláhországban már 1333-ban Dán volt a fejedelem, ki 23

évig , és testvére M i r c s e ki 28 évig hoszpodárkodott. Zsigmond

király korában szintéti egy Dán ült a fejedelmi székben, kit azon-

ban Zsigmond király támogatása ellenére is a török által pártolt

*) E családot leírta Wagner, Coliect geneal. dec. 1. 112- 123.
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Radul a vajdaságból kiszorított EDánnak — ha az idkort tekint-

jük, — fia lehetett , bizonyosan pedig vérségébl származott Man-
zilia ab A r gyes, ki Hunyadi János kormányzónk nvérét Máriát

vévén nül , családja egyik ágát egészen a magyar földre plántálta.

Ennek két fia maradt : Stanczul (tán Szaniszló) és S t o j an (István).

Stanozult, miután Dragula Oláhország kormányára jutva, a

Dán nemzetség üldözését tervbe vette , megfogatván , lefejeztette. Két

fia maradt D a n , és Péter. Ez utóbbi a török pártfogás mellett is-

mét ült a hoszpodári székben , de csak hamar ismét török pártfogás

mellett egy másik ellentársa támadván, elzetett.

Manzillának másik fia S toj an kikerülvén Dragula üldözéseit,

Mátyás király védelme alá futott , Magyarországra ; tulajdónképen

lett a magyarföldi ágnak megalapítója ; és lemondván a fejedelemségi

igényekrl, Erdélyben megtelepült, nül vévén Hun zár (máskép

Császár) Borbálát; kitl négy gyermeke maradt: 1. Oláh Máté,
2. Oláh Miklós a hires esztergami érsek , 3. Ors oly a elbb lan-

zséri Császár Kristóf, másodszor Bona György neje, és 4. 1 1 o n a Oloz

Miklós hitvese.

A család fényének

délpontjára Mi klós
(szül. 1493.) primás ál-

tal jutott, ki papságra

adván magát , már II.

Ulászló és Tí. Lajos ki-

rály alatt a királyi ud-

varnál a titkárok sorába

jutva, és II. Lajos eleste

után határozottan en-

nek Özvegyéhez
,
(kivel

Belgiumban is tartóz-

kodott) és I. Ferdinánd

királyhoz ragaszkodva,

utóbb sz.-fejérvári custos , kincstárnok és kir. tanáosos lett; 1543-ban

zágrábi, 1648-ban egri püspökké, 1553-ban esztergami érsekké és Ma-
gyarország prímásává, Esztergám vármegye fispánjává neveztetett,

1543-ban egyszersmind kanczellárrá , 1562-ben egy idre kir. helytar-

tóvá , valamint tán 1560-ban lett Hont vármegyének is fispánjává

;

az egyháznak érdekében szerzett számtalaq érdemei mellett , családja

részére is fáradhattam gondosságot fordított; nagy terjedelm jószágo-
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kát szerzett, 1553-ban vette Lángért, és 1548-ban I. Ferdinánd király-

tól régi nemességére megersítést és uj ezímer- levelet nyert. Czírnere,

mint ö papi jelvényekkel díszítve használta, följebb a rajzban látható, s

benne a családi czímer lényegét az egyszarvú képezi. ') I Ferdinánd

leányának Jankának keresztapja is 6 volt. Meghalt 1568. jan. 14-én,

mintán 77 évet és 5 napot élt vála. Testvére

Máté Erdélyben szászvárosi kir. biró és az erdélyi soaknák fó

felügyelje volt 1. Ferdinánd alatt. Meghalt 1536. jun. 4 én fiatal ko-

rában. Gyermekei Tamás, Mihály, ki korán és raagnélkül halt

el, és A nna Büdy Mihályné, kitl leány-ágon több most is él osalád

származik.

Tamás szintén nagybátyja eltt 1 559. jun, 15-én halt meg fia-

tal korában , és nagybátyjától örökölt gazdag hagyománya hitvesétl

laki Bakich Margittol nemzett egyetlen leányára Oláh Lueretiára,
1554. óta Liszti Jánosnéra és ennek utódaira maradt, benne az Oláh

család végképen elenyészvén.

Miklós prímásnak egyik leány-testvére Ilona Oloz Miklóshoz,

másik nvére Orsolya elbb lanzséri Császár Kristófhoz, utóbb

Bona Györgyhez ment férjhez, az els házasságból született Császár

Miklós, kitl a Dersfiyak által leány «ágon az Esterházyak származ-

tak ; a második házasságból született Bona György, ki 1559. sept. 3-án

Lanzséron halt meg, és Sopronban temettetett; atyja pedig még 1553.

dee. 24-én Bécsben végzé életét, 2
)

A családfa következ

:

Manzill*
de Argyes

(Hunyadi Mária)
'

Stanczol Stoján (Lsívan)

Dan. Péter" ' (Hmuár Bora)

oláh vajda. ±
Máté Miklós Orsolya Ilona

szászvárosi k. biró az. 1493. f 1568 (1 . Császár Kristóf (Oloz Miklós)

1 1536. esztergami érsek 2. Bona György f 1553 )
!

Tamás Mihály. Anna
1 1559. jun. 15- f (Büdy Mihály)

(laki Bakich Margit)
r - a-—. - --

!

Lucretia 1554.

(Liszti Jánosné)

') Wagner, Oolleot. geneal. dec, I az els táblán.

2
) Kovaohich* Scriptores minre*. I. 02MD7.
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Azon Oláh Baíás, ki 1521-ben Belgrád ostromakor fogságba

esett, és megöletett, — nem e családból származott.

OlAlt család. Oláh János azon érdemeinél fogva, melyeket

több várban mint katona , és legutóbb Fülek várában mint lovas had-

nagy tett, és több alkalommal vére ontásával is bizonyított, 3
) 1. Leo-

poki királytól 1668. nov. 24-éu Bécsben kelt czímeres nemes levekt

nyert, neje Sütte Dorottya ,íia Gergely és István, leánya E r-

z 9 ebet. Testvérei Mihály és Ferfincz, továbbá Kis Lukács

és Kis Gergely részére is ; a nemes levél Nógrád vármegyében Gácson

tartott tiszt választási gyléskor J6C3. június 9-én ..kihirdettetett. 2
)

1682-ben april. 24-én Oláh János zálogba veszi Madách Já-

nostól ennek p*-daróczi részbirtokát. a
)

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó

tigris, elsifi jobb lábával kivont kardot, a ballábával levágott törökfe-

jet tartva. A paizs fölötti sisak koronáján vörös raez kar könyököl,

kivont kardja hegyén levágott törökfejet tartva. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös.

E családból származtatá magát Oláh János Csongrád megyei

várnagy , szegvári lakos, ki 1844-ben Nógrád megyétl nemesi bizo-

nyítványt nyert.

Családfáját következleg mutatta föl:

Oláh János
1668,

(Siite Dóra)

Gergely látván Erzae
1668. 1668. 1668.

Márton
aztil. B. -Gyarmat 1729.

Csongrádba költoz.
i—- - *

1

István

az. H. M. Vásárhelyen 1784.

^ József 1844.

Csongrádi várnagy.

Olált család, (Borsovai.) Úgy látszik— kihalt. 1558-ban bor-

sovai Oláh András Szatmár vármegyében Domahidán és Danyádon

résEbirtokot kap adományban. *)

l
) Mint eredeti folyamodványában írva van.

*) A kihirdetésrl a nemesi bizonyítvány Nógrád vármegyétl kiadatott

1669. feria 2-da proxima post Doniinicam 3. SS. Trinitatis a Törvényszéktl Bez-

egh György jegyz aláírása alatt.

•*) Eredeti Madách cs. levéltár XXIV. 3.

*> Sturraay, Szatináv vármegye 11. 46 222.
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Oláh család. (Nánási.) A Hajdú kerületben Nánáson székel.

Közlök Jakab a múlt században Hajdú kerületi fkapitány volt,

valamint Mihály is, ki H.-Nánáson született 1760. nov. 15-én,

Oláh család. Oláh János 1667-ben I. Leopold királytói

czímeres nemes levelet nyert. ')

Czímere a paizs kék udvarában hármas zöld halmon álló daru,

mely egyik fölemelt jobb lábával kövecset tart. A paizs fölötti sisak

koronáján szintén fehér daru áll , fölemelt jobb lábával érez mellvasat

tartva. Foszladék mindkét oldalról aranykék.

Oláh család. Oláh Mihály 1718-ban II. Károly király ál-

tal emeltetett az armalista nemesek közé. 2
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld tér fölött fehér lovon ül
pánczélos vitéz, jobb kezével feje fölött kivont kardját villogtatva. A

paizs fölölti sisak koronáján két kiterjesztett fekete sasszárny között

pánczélos kar kivont kardot tart. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról

aranykék

Oláh család Oláh András szerzé a nemességet. Czímer-*

levele 1720-ban kelt. 3
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló pánczélos, sisakos

vitéz , oldalán kardja függ
,
jobb kezében buzogányt, a balban fehér-

vörös zászlót tart. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar kö-

nyököl, kivont kardot markolva ; a kard éle eltt arany nap és csillag,

a hegye alatt pedig arany félhold ragyog. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

Oláh család. Czímere, melyet 1742-ben Oláh István ne-

messége megersítésével M. Terézia királyasszonytói nyert, következ:

a paizs kék udvarában zöld téren ketts farkú oroszlán ágaskodik, els

jobb lábával meztelen kardot, a balban három piros rózsát tart. A

paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan oroszlán emelkedik ki.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. *)

Oláh nev család él Bars , Bihar , Heves , Szabolcs és Zemplin

vármegyékben , ez utóbbiban Megyászón és Varanó-Hosszúmezn bir-

tokos e század elején. &
) -

") Collect herald, nro 126.

2
) Ugyanott nro 530.

*) Ugyanott nro 437.

*) Adatni Scuta gentil. tomo Vili. és Coll. herald, nro 196,

s
) Szirmay C. Zemplin, not. top* 115. 2ó0. 335.
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Oláli család 1678. junkis 27-én I. Leopold királytól Oláh

János nyerte a czíraeres nemes levelet J
)

Oláh család. (Tordai.) Erdélyben Torda városában székel.

Van Oláh nev család Közép-Szolnok vármegyében is , melybl

János es neje Török Róza Dabjon és több helyen birtokos.

Olasz család Ily nev család Abauj, Bihar, Gömör, Szabolcs

és Zemplin megyékben székel; söt a Dunán túl Veszprém vármegyé-

ben is lakik, vagy legalább lakozott

Egyik Olasz nev család 1643. jun. 7-én Bécsben III. Ferdi-

nánd királytól kapta czímeres neme3 levelét. Ebbl Olasz Péternek

Ga Imre 1753. april 9*én Veszprém vármegyétl kapott nemesi bi-

zonyítványt.

Másik Olasz család az, melybl Olasz Miklós és érdektársai

1663. jan. 13-án Laxenburgban kelt czímeres nemes levélben neme-

sítettek meg. *)

Harmadik Olasz nev család az , melybl Olasz István és

F erén ez 1721-ben nyerte czímeres nemes levelét. Czímere a paizs

kék udvarában zöld téren ágaskodó , ketts farkú, koronás oroszlán
;

els lábait kinyújtva , és a ballal három nyilat tartva. A paizs fölötti

sisak koronáján vörös mez kar könyökölj meztelen kardot villogtatya.

Foszladék jobbról aranykélt, balról ezüstvörös. 3
)

Úgy látszik, — az 1663-ban megnemesített Olasz családból volt

Pál, gyri születés , 17 10-tl esztergáim kanonok .,. sz.-györgyi pré-

post, és almisi püspök. Meghalt 1739-ben. *)

Ismeretesebb még e néven Olasz László 1730-ban a Tiszán

inneni ker. tábla ülnöke.

Olasz Gábor, kinek nejétl Megyeri Dorottyától leánya Má-
r i a Répássy Józsefn.

Olasz János 1838-ban Abauj vármegye fügyésze.

Erdélyben a Bialis család máskép la s z-nak is neveztetett, éhez

pótlólag megjegyezhetjük, hogy közlök F erén ez 1693-ban halt

meg. 5
) L. Bialis cs,

Végre Oláh Máténak leánya Ilona {lásd Oláh cs.) Olasz

Miklósnak neje volt 1550. táján, de másutt e Miklós Oloz-nak iratik

*) A? eredeti Boracd vármegye levéltárában riztetik.

*) Gyr vármegye levéltárában vau az eredeti armalis

*) Collect. herald, nro.415

•) Memória Baailicae Stngoniensis. 164.

5
) Bárányi halotti beszédei.
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Zemplin vármegyeken 1680-bati Tarczal Községe az egri török

alá jutván , Kara Hassan Aly-Bégnek 200 tallér sarezot íizetett, az*

Olasz Jakab kassai polgártól vévén f! , a kinek egy tarczali szlt ad-

tak zálogba. ')

Olcsárdi család. Ismeretes köz lök Miklós 1575-ben Bé-

kés Gáspár híve. *)

Olcsváry család. (Olesvári) Abauj vármegyei régi adomá-

ny os birtokos család, azon megyében Olc s vár helységben jelenleg

is birtokos ; kiterjedve Zemplin , Ung , Szabolcs és Szatmár várme-

gyébe is. (Ez utóbbiban agy ág nemzékfaját lásd e kötet végén}*

1530. táján élt kSzlök Olcsváry István
,
kinek neje Kata-

lin j a bires kihalt Buthkay családból származott. 3
)

Már 1459*ben Szatmár vármegyében bírt egy ág, midn Olcs-

váry (vagy mint akkor irták : Olchváry) Tamásnak neje Piroska Ho-

dasz helységben birtok részére kir. adományt vitt. *) E század elején

Szatmár vármegyében Nábrádon birtokos Olcsváry Pál. &
)

Zemplin vármegyében már 1558-ban a táblabírók sorában talál-

juk Györgyöt, ki 1579-ben a török által levágatott, 8
) és 1668-ban

Istvánt. ?
>

Ugyan e megyében e század" elején az Olesváry család Szcghi,

A- és F.-Bereczk, Szilvás- Újfalu, Nagy- és Kis-Czigánd, és Lasztomér

helységekben birtokos. 8
)

Olgyay család. (Olgyaí.) Pozsony vármegyében a Csalló-

közben iekszik Olgya (hajdán u g a) helység, melyben az 01-

gyay nemzetség egész a XV. századig több ágon virágzóit, a midn
azután az egykorban él r Farkas, András,Mueh, Saul vala

mint B u d u g h férfiaknak , mindnyájan ougai nemeseknek ágaikból

r.supán Ougai Farkasnak ágazata maradt fel; és máig Olgyay néven

virágzik , á többi pedig A n d i c s , Feizázi stb. nevek alatt is elé-

íordulván, a XV, században mind kimúltak Ez okból ez ágat utóbbra

hagyva, lássuk az elbb elenyészett ágak származási rendjet egy-

más után

:

') Üaboosay Fata Tarczaliensia Rumy-náh
') Bethlen Wolph. Hist. II. 378.
3
) Wagner, Collect Geneai. dec. III. 15

*) Szirraay, Szatmár várni. II. 86-
5
) Ugyan ott 231.

•) Szirmay, C. Zemplin. uot. hist, 72. 68/
7
) ugyan ott, 214.

*) Ugyan ott, 108. 178, 247. 296 330. 376.
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András
1256. de Ouga
1291.' de Mogur.

'"Péter 1266. Farkas.

128) . comes f

Pako. Aadics
1291 l3ö9.eomes
1345. mester.

Ez ágnak Olgyán és Csunán részbirtokaik az Olgyaiakra szálltak,

más jószágaik másoknak adoma uyoztattak, míg a budai apáczák kezére

jutottak, ezeknek 1780-ban eltörlése után pedig a kincstár kezére

kerültek.

A másik ágazat ez

:

Much 1256.
i :

—

*- ;

j

Modurc. Mixe 1256.

János 1288
Ettl a varjast vonal.

A harmadik ág S a u 1 u s tói ered következleg

:

Saulns 1256.

Buchtum 1256.

Tamás 1291. Lukács"
1

r
1. Miklós. Bora. Ilona.

1289.

1322.

'

t

Tamás. György Ilona.

Helmes Miklós
de Ogía

1394. 1447.
f

"—*-—

<

Zs.gmond
dicíás Helmes
1450. 1495.

E vonalon í. Miklósnak fiai a másik négy ággal Magyaron oszto-

zott. Az utolsó Zsigmond után Farkas vonala Örökösödött.

A negyedik törzsnek ivadéka imez

:

Budiig 1281.

Lambert Albert 1288.

Mihály Miklós
_PéterJ291 1322.J393 1322.

János de Záz András

-i?S?.JH§_ Í3Ö0 1375.

György. János. László I35J4. Anna 1394 Margit 1394.
de Fel Záz

János
de Záx 1450*

P*jpr Erzse Laszlo. György. Dávid. Anna. Marcit
Miklós im~* im 137b *
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Következik az Ötödik törzs, melynek élén Ougai Farkas úr áll,

(mint aComes szót egyik jeles tudósunk *) érteimezé). Mind az öt

törzs 1256-ban IV. Béla királytól kapott Ougára (a mostani 1-

g y ár a donatiót. Farkastól a következ nemzedék vette származását :
2
)

. I. tábla.
Farkas

de Ouga 1256.

«• András
Chuna dictus

Comes 1309.

Endre
1256. 1281.

'-JL

Miklós
dictus Ormos

de Ogia.

Miklós
dicius Thumh

Mihály.

Pál
1345. de Tarnuk

Tamás.

Bdre
1281. 1309.

i

*
1

János
1322. 58.

László. András Zsófia. Hona,

Margit.

1380. 1405.

Luczia
1468.

László,

f
György.

t
Péter.

1375.

Klára.
1346.

Pál
1436.

Péter
1450.

Mihály
1419. f

Miklós
dictus Chege

de Ogia

Jakab.

+
Mátyás
1450.

Mihály.
1467.

János.

1468.

András.
1496.

Ágoston.
1472.

II. Mátyás 1426. 67.

Chege dictus

Folyt. Hl. táblán.

Márton
1436.

,,..., >v,

Folyt. 11. táblán.

Jakab
1467. 1488.

Mátyás 1519.

Márton Miklós Osváld
1530.1561. 1569.szbiró J.5&X158L

Pozsony várni.
János

H hj >
f <o» ts

3 ar §-

Kata
1560.

Erze
(Poldain)

Mátyás
1601. 1612.

Bálás. József Cherubim Anna
1559. + máskép Rubint 1546.

1581. (Csorba
Orbán)

Zsófia

(Isépi János)

Agatha
(Olgyai
Albert)

Miklós 1665

János

t
Anna

(Olgyay
Jakab)

P

Erzse
(Bittó Fer)

János
1601.

József

István Orsolya. Magdolna
1668.—/\—__

József
i

- -*— -

Kata
(Peth

Ambrus)

József László György

János.

178S
István.

Eva
(Nagy
András)

Mária
(Pcz
Fer.)

Erzse
(Mészáros
István)

József. György, Albert. Kata
(Föidváry

Pál) :

Júlia 1765.

(1. Sándor Fer.

2. Olgyai Gáspár)

') Bartal, Csallóköz történeti vázlata, 43.

) Wagner Mss. LXX. 166. és Ferber József közlése.
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II. tábla.

Márton, ki az 1. táblán.

1436.

Miklós
1495 1530.

Jakab
1530— . ., a—

Pál

1467.

t

Egyed
1661.

Lucza
(Bucsuházi
Tamás)

Tamás
1585. 92.

Jakab.

t

Imre
1488. 1^96.
(Hideglíéti

Orsolya)

id. János
1530. 1561.

Anna
(Karácsoni
András)

Sára 1585.

(Magyai
Miklös)

Bálint

15Ö7. 1599.
Boldizsár.

t
Albert

György
1631-

f

Bálint Tamás István
1670. t 1630.

t t

György
1554. 1573.
itél mester

Imre
1591.

Gáspár. Mihály
1593.1615.

György
1596^

Imre.

Zsuzsi Bora 1626.

(Csúty) (Szentgályné)

r~
Lázár. István. Róza Ferencz. Mihály. Albert. Tamás N.
f f 1685. 1722. f

"

1647. 55. leány.

(Pintérné)

Mihály
1664

Jakab
1664.

István

1690.

Züu/.sa

1665
György
t

Kata
(Szarkáné)

Jakab
1715. 1733.

(1. Csemez Kata
2. Krajczári Sára)

Ferencz András 1779.

Ferencz

s>, J7 ^

1 r
István János

István

Jakab

Pál.

Fülöp.

Julianna
(Fekete)

Rudolf. Ágoston
ugyvé(j.

Gáspár Mária Erzse. Julianna Teréz Róza.

1793. (Krajezárné) (Nagyné) (Mészáros)

ígnáCí Menyhért.

Adolf.

Boldizsár Gáspár József

J szül.Olgyán r^5el—:*"—
! 1780. april. 15.

V enae
'

Kálmán- r
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III. tábla.
II. Mátyás, ki az l. lábián

1426. 1467-
Chtge dictns

Kálmán, f Mihály
1467. 1495.

Máté
1530

Damíán.
1530.

Albert.

1561.1585.
Ferencz

Ferencz.

1561.

f

Kelemen.
1530.

Mihály.
1594.

Mihály Boldizsár. István György
1560.90 f f 1560.90.

János Bora Magdolna
1561.1594. (Varjassy) (Zabd)
Pozsony vsr.

alisp. ésvárnagy.

Mihály
1615. 1659.

Anna 1659.

(Sátor András)
Albert

1659. 86.

Imre
1702. 1703.

Ferencz

Ádám . Rebeka.

György
1659.

György
1729. 1742.
(Bucsuházy

Hona)

János
1713. 42.

Ferencz János
1742. Veszprémben

1755.

István.

Erze
(Nyeregjártó

Pálné)

Ferencz.

Antal

t

László. Mihály

Sándor.

Gáspár
I

István.

Péter

József.

Imre. József.

Miklós
1758.

t

József
1760.

KaU
(Kovács Pál

1764.)

Anua
(1. Bittera Istv.)

2. Both Ádáin)

Erzse
(Gouozöl)

György. Ferencz. János
Pozsony várm.

esküdt
(Takács Róza)

Kata
(Szabó
dám)K

Mária
(Benövits

Ádám)

Karoly
Csanádi püsp. ügyész

(lakács Klára)

Lajos
1846 Pozsony
v. alszbiró.

Ambrus. Gyula
ntlen

Pozsonyban.

Zsigmond 1841.

Nagyszombati
ker. táblai ülnök
(Orosz Teréz)

Dávid. Miklós Karolina Ignác* Julin,
szül. 1805. katonatiszt,
aprü.6.

Pozsony v. ffts/biró

1837. 46
íGnditfl Má'is)

Zsigmond. Titus Jeromos.
Pozsony v.

fjegyz 1846.

J839. 1843. 1847. követ
48. 81. képvisel
CBuday Júlia)
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Miut említk,— az Ougai-ak (Olgyai nemesek) névszerlnt Far-
kas, A o d r á 3 , M u c h , és B u d u g 1 256-ban ÍV . Béla királytól

adoniánylevelet nyertek ölgya helységre. 1271- ben nevezett András-

nak fiai Péter és Farkas IV. László királytól ismét királyi ado-

mányt kaptak a nevezett helységre, és 1281-ben ugyrm azon András-

nak (Ondurnak) fiai kir. megcrÖskésben részesültek a ioijebbi ado-

mánylevelet illetleg.

1288-ban az Olgyai-ak a Bankvatar-akk&l a pozsonyi káptalan

eltt viszont örökösödési szerzdésre léptek. ]
) Ebben említetnek úri

(comes) Farkas, és Péter, mindketten Andrásnak fiai, — Chuná-

nak nevezett András, Thurabnak nevezett Miklós és Endre,
mind hárman Endrének fiai , L a m p e r t ésAlbert

?
Budugnak fiai,

mindnyájan Ougai nemesek (nobiles de Ouga) , kik a Bankvataiakkal

egymásnak lekötik magukat, hogy mivel k származásukra nézve egy-

máshoz kzelebbek (emu ipsi in linea generationis sibi invicém proxi-

tuieres essent) ha egyiknek vagy másiknak magva szakadna, viszonyos

legyen kztök az örökösödés , és jószágaikból a többi szerzd felek

tudta nélkül, valamit eladni senkinek szabad ne legyen. *)

Az. Olgyaiak közül amaz els törzság , mely Andrástól ered, ki-

nek Péter fia által unokája A n d i c s volt , és ez után A n d i c s nak is

neveztetett;
%
a XIII. század végén nem csak Ugyan, hanem azonkívül

volt birtokára is megelzte a többi ágakat ,. mert ez ág 1354-ben I.

Lajos királytól Olgya, Tárnok, Kisasztal v Újfalu, Abany, Rény , Ujvá-

sár, Egyhazos-Magyar , Németfalu , Ilka , Vata , Félka , és Sorú* nev
Jószágokról adománylevelet nyert, de még ez esztendben eme ág ki-

halván, Lajos király a nevezett birtokokat Konth fivéreknek adomá-

nyozta. Ennek következtében 1 355-ben az adományosok közt egy rész-

rl, és az Olgyai, úgynevezett Csuna András fia Pál (lásd 1. táblán)

és Olgyai Endre fia János közt más részrl Zéchy Pál eltt olyan

egyezség keletkezett j mely szerint mind az , a mit a magvaszakadtak

bármi ozím alatt Olgyán birtak, az Ogyai családnak maradt ; a többi

jószág pedig, úgy mint elszámláltatott, az adományosok ra szállt; kik

azonbau azokat sokáig nem bírták. ')

1533-ban Olgyai Mátyás (Jakabnak fia a 1. táblán) a vajkai

aiispán yi szék elé idézteti azokat , kik Szentgyörgy megyei berkében

*) Bartai Gy. id. h. 44. 45.

•> Ugyan ott, 46.

a
) Ugyanott, Gl. 62
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kárt tettek
;
valamint 1534-ben illésházi Illés Tamást idézteti , hogy

azon embereit a törvényszék elé állítsa , kik Olgyai Mátyásnak adó-

sak. ') Ez ugyan azon Olgyai Mátyás, ki 1511-ben sz. Mihály nap-

kor tartott nádori törvényszék eltt Balás-Ethey Móré János képében

(mint ügyvéde) megjelent. *)'

1551-ben Olgyai György, ki utóbb 1569-ben országbírói itél

mester volt, 3
) I. Ferdinánd királynak Pozsony vármegyéhez intézett

parancsa szerint a Hideghéti^Bajcsi, Sági és Bartal máskép Bélé (most

beleházi Bartal) család közt a hideghéti határnak felosztására kikül-

detett. 4
)

15G9-ben Olgyai Miklós Pozsony vármegye szolgabi rája volt,

ki 1580-ban mint királyi ember uj kir. adomány czimen iktafá be Be-

leházi birtokába Bartal Mihályt és Tamást. *)

Olgyai János (Kelemennek fia) 1593. 1611 ben Pozsony vára

várnagya, és azon megye alispánja volt,

Márton ágán a múlt században élt Jakabnak fia Gáspár,
hires ügyvéd, ki a család genealógiáját is úgy< mint itt közöltetik,

szerkeszté. 6
)

Mátyás ágán Zsigmond Pozsonyban ügyvéd , utóbb 1 84 1
-

ben is még a Dunán inneni kerületi tábla ülnöke volt. Ennek Orosz

Teréztl származott fiai közül M i k 1 ó s (született Olgyán 1805. apr.

6.) Pozsony vármegyének 1837-ben al-, 1846-ban íszolgabirája. Test-

vére T i tu s 1846-ban Pozsony vármegyei fjegyz , majd alispán, az

1839. 1844. 1847-ki országgylésen követe, és 1848-ban valamint

1861-ben országgylési képvisel.

Zsigmond testvérének Károlynak ííai közül Lajos 1846-ban

Pozsony vármegyei alszolgabiró, 1861-ben országgylési képvisel.

Megemlítend még, hogy az Olgyai család egyik tagja, (kereszt-

nevét nem tudjuk) 1809-ben a Pozsony vármegyei insurgens lovas

seregnél szolgálván , miután a gyri ütközet napján 50 emberével el-

*) Bartal id. h. 65. 64.

2
) Ugyanott 118.

3
) Lehoczky Stemmat 1. 276. és J569 : 48. törv. ez.

*) Bartal id. h. 119. jegyzetben.
5
) Ugyan ott 120. jegy 7..

e
) Megjegyzend, hogy Wagner Mss. ÍjXX. p. 166. szerint Márton

vonalán (11. táblán) Ferencznek a Mihály fiának és Tamás testvérének

szintén voltak utódai, nevezetesen fiai voltak Jakab, és Mihály, és leánya Zsu-

zsa ; ezek közül Jakabnak fiai ismét Jakab 1715. ennek liai István (1740.), en-

nek Gáspár mint fölperes megjegyezve

.
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vágatott , a Rábcza hídján át nem mehetett, miért is Rába-Patonának

kerülvén, ott ment által , egy negyed órányira négyszáz franczia tá-

madta meg, de az ötven insurgens huszár diadalt aratott, hatvan fran-

ciját levágtak, harmincz embert, és negyven lovat elfogtak.

Öllé család. (Ollé-tejedi.) Pozsony vármegyei régi nemes

család, Csallóközben Ollé-Tejed helységben már aXIII. században 1273-

ban birtokos. Nevezett helység hajdán—még a XV. században is Csat-

Tejednek íratott, innen írták elnevüket 1422-ben Bálint Jánosnak

fia, U 1 r i k Péternek fia , György Adorjánnak fia, és Illés Péter-

nek iia , mindnyájan nobiles de Csat-Tejed , kik úgy látszik -— az irt

évben csat-tejedi birtokukat négy részre osztották föl.
J
) Ezen söknek

ivadékai a XVÍL századelejón már Ollé-tejedi elnévvel éltek ; igy

élt 1620-ban névszerint Öllé Péter, kitl a származás 2
) következ

renddel történt:

I tábla.
Péter

de OIle-Tejed 1620.

Lrincz György
« ím "

r\m. i
, i i .

f*lyt. IL táblán.

Balas
i íj
^

János Péter

János Péter
(Antal urad korm.
Róxa) ]796.

+ 1806.

Folyt. köv. lapon.

Péter

György Téter

Mihály.

Pál

Pál. András

Ferencz János

Ferencz.

t
Márton. János

f tiszttartó

Tatán 1624

Gáspár Márton. Imre

l insurgens

József. Ferencz.
1809.

Gábor

Bálás.

Márton János László

Mihály. János. Albert.

r~

Károly

János.

János
urad. tiszt.

1848.

Mátyás

Karoly.

András. Márton
Hosszufalván
plébános
1848. eltt.

v
) A velem töredékben közlött oklevél szavai ezek : Nos Capitulura Eccíe-

«iae Posoniensis memóriáé commendamus per praesentes, quod Vülentinus filius

Jounnís, Ulricus filius Petri, Georgius Adriani, et Elias filius Petri d«s Csattejed

ad nostram pereonaliter venientes praesentiam ministerio vivae vocis confess

i

sünt, quod ipsi portiones eorum possessionarias in eadem pos.«essiooe Csattejed

habitas, videlicet quod unam ipsarum quator partium a parte portionis Possessio-

15
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János, ki as elbbi lapon.

(Antal Róza) f 1806.

Gábor
insurgens

1809.

Pápán urad.

* 1S27.
(Nagy
Ágnes)

Albert Ferénez
(Józan f 1810.

Luiza)

Lajos
Somogy-
ban azul-

loki píéb.

1810.

Imre
cs. k. f-
hadnagy
f!848.

Julianna
(Rimay
János)

Terei Eleonóra
(Nagy (Kossá
Mihály) László)

Ignácz
Pozsony várm.
ftjzbiró 1849.

(Kondé Teréz)

Imre
Oiletejeden birtokos

(Csiba Anna)
1848.

Lajos 1848.

ügyvéd Malaczkán
(Brandtner
Amália)

Elek
w. 1951.

Mária
sz. 1853.

Joiántha
82. I8ö9.

Péter f 1859. Ferenez Antal 1«60.

(Görcs Erzse) (Potoch Erzse) (Speiger Zsuzsa)

Alajos

urad. tiszt

f 1651.

Sándor
katona.

II. t á b 1 fi.

György, ki at I. táblán.

György
.IMI Ai— " - ^

János f

Ferenezr—* 1

András

József

Ádám.
t

Mihály

Mihály f

György

János

György András
Nógrádban

megyeri plébános

Ü84

Imre. Mihály.

Mihály János
insurg;

1796

Márton
Galgóezon

Ferenez
Galgóezon

Mihály
papnövendék

1860.

József
Galgóozon

Mihály
Galgóeiou

Lajos

Mihály László

Esztergámba Esztergámban
költözött ' „

"~
»

!
*

,
Ferenez.

József*

Sándor. Albert

Somogyban Apáthín

lsfváll
' «rad. tiszt

Esztergámban 1848. «Mtt

János. Imre Jónás
honvéd 1848.

nartae Joannis fiiii Antonii seu filiorum quondara Csath existentium Valentino

filio Joannis praenotato et ejus haeredibus etc, quaríam partém Eliae filio Petri

etejus haeredibns etc. prout quadam divisione i nier nobiles de dicta Csattejed

praedecessores scilicet eorum facta díspositnm et ordinatum eto. ad quas prae-

misse, saepefati Yalentinus, Ulricua, Georgináét Elias spontanea se obligamnt

eoram nobis voluntate, Testimonio praeseneium mediante etc. Dátum Sabbatho

proximo post festum vííitatíonis Mariae virginis gioriosae Anno Dni 1422.

2
) Családi közlés Stummer Gy által.
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Az I. táblán állók közül Ignác z 1849-ben Pozsony vármegyt

fószolgabirája, a forradalombani tevékeny részvéte miatt Kufsteinbe

négy évi várfogságra ítéltetett, egy után kegyelem utján haza bocsát-

tatott 1861-ben Pozsony várat, árva fgyám. Lakik ollétejedi birto-

kán. Nejétói pókateleki Kondé Teréztl a táblán látható három gyer-

meke van. Lajos Í86Í-ben fó ez. biró.

A II. táblán állók egy része Nyitra megyébe Galgóczra, más ré-

sze Esztergámba telepedett.

A caalád ozímere a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó

ketts farkú oroszlán , els jobb lábával kivont kardot tartva. A paiis

fölötti sisak koronáján két agancsos szarv között galamb áll, csrében

zöld ágat tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Ólnaky család. (Dlnaki.) Erdély kihalt családai közé tar-

tozik. ')

Olosz család. (Papolczi.) Szintén erdélyi nemes család. Kö-

zlök Benjámin 1840. köri fkormányszéki hivatalnok . Fia K á-

roly ugyanott fogalmazó gyakornok 1848 ban.

ttlsavszky esaxád. Székhelye Zemplin vármegye , hol 01-

savszky Simon 1734-ben munkácsi gör, kato. püspök lett, meghalt

1738-ban j utánna 1743-tól ismét ölcsavszky M i h á l y-M á n u e l lett

munkácsi püspök, egész 1766-ig. *)

A czímeres nemes V velet Olsovszky János kapta 1754-ben 3
)

Mária Terézia királyassszonytól, következe czímerrel : a paizs kék ud-

varában arany koronából három búzakalász emelkedik föl , mindenik

fölött egy arany csillag rsígyo^ A paizs fölötti sisak koronájából -arany

és zaphir szín két szárny terjed azét , úgy hogy a jobb oldali szárny

alól zaphir szin, felül arany, a baloldali pedig ellenkezleg alól arany

,

fell zaphir szin ; a két szárny között az isteni gondviselés jelvénye

terjeszti szét sugarait Foszladék mindkét oldalról aranykék.

Oiuachel csatiád. fSzkala-uj falusi.) Trencsin vármegye <;u-

rialis nemes caaláda. '*) 1736-ban Trencsin vármegye nemesi összeírása

szerint Szkala'Ujfalván laktak András, idsb és ifj. János,

1748-ban szintén ott találjuk Andrást, idsb és ifjabb Já-

nost és Imrét.

1768-ban ugyan ott laktak János, továbbá Márton, ennek

1
) Kvári h. Erdély nev. caaiáei&i 271.

*) Szirmay C. Zempiin. «ot» top. 60.

•) Colleot. herald, nro 162-

*) SzcniagH Dan. közi.

15*
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fia I s t v á n és unokái György és János; nem különben Imre
és három fia János, József és Imre; végre András s eunek

fia András.
1803-ban ugyan ott György és ennek négy fia János, Jó-

zsef, György, és István, azután János és fiai P á i és J á-

n o s , nemkülönben József fiával Jánossal.
Végre 1837-ben ott éltek János és fiai Lajos, Orbán és

Elek; azután József, és ennek fiai József ós Mihály , majd

György,, meg István, azután Pálnak fia Pál, úgy szintén J á-

n o s , s végre József és ennek fiai János és L aj os.

Ományi család. (Kihalt,} Borsod vármegyei kihalt régi

birtokos nemes család; nevét azon megyei Omány helységtl vette.

1590-ben élt közlök Ományi György, Ományi Borbála,
Ricz Miklósné, és 1616-ban Máté, kinek neje Nyir Erzse 1627-

ben egyezkedik a megyei törvényszék eltt férjének közvetlen Örö-

köseivel.

Omázta család. Trenesin vármegyei czímerleveles nemes

család. Czímerlevelük a nevezett vármegyében 1602-ben hirdettetett

ki. Közülük 1646-ban Rozváczon székelt István*
A Trenesin vármegyei nemesi Összeírás szerint Szedlicsnán la-

kott 1748-ban Omazta Ádám és András. Ugyan ott 1768-ban

Ádám és fia János.
Trenesin vármegyétl 1754. és 1796-ban vett ki nemesi bizo-t

nyitványt a család.

Jelenleg a családnak egyes tagjai Liptó s Nógrád megyében is

laknak, de a család nagyobb része Békés vármegyében Csabán telepe-

déit meg. Ez ágból többen Békés megyei hivatalt viseltek, így Lajos
1 83 7-bén fadószedo volt , Zsigmond táblabíró hosszú ideig , ne-

mességét Békés megyében 1881-ben publicáltatta. Élnek közlök

ugyanott Zsigmond, Szilárd, József stb

Vallásuk ágost. evang.

Ombozy család. (Ombozi és kis-devecseri +). Nevét Doboka

vármegyei Omboz helységtl vette , ugyan azon vármegyében fekszik

Kis-Devécser is , hol 1585—88-ban birtokos volt és elnevét onnan is

irta Ombozy János Doboka vármegye jegyzje. Ennek nejé f.l Er-

délyi Borbálától leánya Margit, Kemény Jánosné lett. és tle szár-

maznak leány-ágon a Kemény bárók. r
)

') Hodor Károiy, Dobok a várni. 185. és 454.
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Az Ombozyak másik ágazatából ily származási kimutatást is-

merünk ;

Ombozy Miklós
i
"'''*«

'

i

Miklós
(Almady Kata)

i

—

'
-*- ' '

i

Gáspár. Zsóiia

(Vajda Istvánné)

Gáspárnak nvérét Ombozy Zsófiát Csehi Bad , vagy Vajda

István, Csehi Panczél Péternek Ötöd ízi ivadéka vette nül, Vajda Ist-

vánnak leányától Mártától pedig a Keresztúri, Széky, és Bánffy leány-

ágakon ismét a gróf és báró Kemény család lön örököse Onibozon.

Ismeretes még a családból Ombozy Miklós, kinek nejétl Tár-

nok Macskási Sárától gyermekei O. Kata Dobokai Istvánné , J u d i t

Balogh Istvánné, és Miklós 1650—1660. köri éltek. Utóbb a csa-

lád kihalt.

Omode család. Az A b a nemzetségbl (genus) eredt , mint

ezt Dávidnak fia Omode 1390. 1304-ben nádor, pecséten és okle-

velei bevezetésében megnevezé. J
)

Omode nádor és szepesi fispán I. Károly királynak egyik leg-

hívebb pártvezére volt, mint a történelembl tudjuk , 1311-ben meg-

öletett. Azonban négy fia János, Miklós, Dávid és László
atyjok elveivel ellenkezleg Trencséni Csák Mátéhoz szítottak , ennek

pártján a rozgonyi dönt ütközetben esett el közlök János és

László 1312-ben; miért is javaik elkoboztatva , másoknak adomá-

nyoztalak. 2
) si váruk pedig Göncz mellett, mely Omode vár nak

neveztetett , földig lerontatott. Az életben maradt másik két fíu közül

Miklós, némelyek szerint bán , Soprony és Komárom megye fis-

pánja volt 1323-ban.

Omode nádornak egy leánya Csáky Móncznak lön eljegyezve,

ki miután férje a szerzetes életbe lépett , többek véleménye szerint

szintén zárdába vonult

Az O m ode család a megnevezett négy fiúban kihalt. Czímerök-

ben pecsétjök szerint a paizs udvarában egy keresztben (vizirányosan)

men csíkolat volt.

Ondrejicska család Trencsin vármegye curialÍ3 nemes

esaláda. Azon vármegye nemesi összeírásában 1747-ben találjuk kö-

zlök 0. Istvánt. 3
)

l
) Tudományos gyjtemény 1833. IX. 78. stb.

«) Fejér, God. díp) tomo VIII. vol. 1. pag. 440. 450. stb

•) Szontagh Dán. köz]
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1748-ban Ivanóczon lakott András, ugyan ott 1768-ban Már-
ton két fiával Mártonnal és Andrással, István pedig négy

fiával u. m Jánossal, Andrással, Imrével és Istvánnal.

1803-ban Ivanóczon laknak György és két fia János és

András, azután János és fiai János és György; ugyan akkor

Kis-Zsámbokréten András és fiai István és János: Melcsíezen
*

.
*

pedig Ádám és fia A d ám
1837-ben Adsmóczon lakik Ádámnak fia János és ennek két

üa János és István, Ivanóczon János és fia György mint

Györgynek örökösei András egyedül; idsb Jánosnak örökösei

György és János és ez utóbbinak fia I s t v á n ; továbbá András-

nak örökösei u. m. István és ennek fia Jáno s
y
középs János

és ennek három fia János, József és András; végre Ádámnak
örökösei Ádám és István és ennek fia Mihály. Ugyan ekkor

Kis-Zsámbokréten született András, Melcsiczen pedig Ádám.
E család Ondrejovich névvel is élt; és igy valószínleg e

családnak törzse volt azon Ondrejovits János, ki 1622-ben II, Fer-

dinánd királytól kapta czímeres nemes levelét. ')

Ondrejovits család. Elddei Nógrád megyében I. Leopold

király által nemesítettek meg. Ugyan is Vasas Mátyás és Miklós,

Ondrejovits István és Mihály, továbbá Vasas András és Márton

,

és végre Ondrejovits Mihálynak fiai András,Tamás és Mihály
együtt nyertek 1692-ben keit czímeres nemes levelet, mely Nógrád

megyében 1 692-ben hirdettetett ki.

Az Ondrejovits családnak származási fája ez

:

István és Mihály
169a 1693.

András.

169$.

Tamás
1693. 1756.

András
(N. Kata)

István
szül. Turicskán
1765. febr. 25.

evang. váll-

(Tokár Erzse)

Fohft kot), lapon.

József
szül. Péteryáaár 1777.

Pál

Czereden bodnár 1836.

II- Mihály
1693. 1734.

László
í
*—

i

János

Miklós.
1755.

János
public.

1833.

Nógrádban.

András
pubL 1833.

Nógrádban.

') Pray, Hierarchia I. 257. d) alatti jegyzetben,
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István, ki m etóbín lapon.

n. Turicskán 1765. febr. 25.

evang. vall.

(Tokár Erzae)

I. Pál József

bz. Fétervásár 1778-ban sztti 1782.

lakolt Pogonyba.
elkölt. Borsodba
Diaznósdra 1808.

(Na NémetU Julianna)
'

Pál
~" '

az Disznósdon 1809.

1837. Szabadkán lak.

(Czekmeisíer Margit).

A táblázaton állók közí András, Tamás, Mihály és

Miklós a Nógrád megyei 1755-ki nemesi összeírásban állanak mint

Mlágyó helységben lakozók, II Mihálynak utódai János és And-
rás 1833. aug. 27-én ujolag azon megye által nemesekül ismertettek J

)

Tamásnak fia András már Turicskán lakott , ott született fia

.1 8 1 v á n 1755. febr. 25-én az evang. vallásban , másik fia József
már 1777-ben Szederkényben , s már a kath. vallás szerint keresztel-

teteti meg Pétervásárott. a
)

Istvánnak fia I. Pál is Szederkényben született 1778-ban és

Pétervásárott kereszteltetett, 3
) Ezen Pál Nógrád megyei Pogony

helységben lakott , honnan 1808-ban felesége birtokrészébe Borsod

megyei Disznósd helyjégbe költözött. Ott nemes Németh Juliannával

nemzé fiát Pált, ki Disznósdon születvén , 1809-ben az arlói egyház-

ban kereszteltetett meg , és mint Csizmadia mester 1837-ben Szabad-

kára telepedett.

Temes vármegyében Ondrejkovits József esküdt 1845-ben.

Ondrus család Ondrus Mihály 1716-ban III. Károly ki-

rály által érdemesítetett czímeres nemes levélre. ')

Czímere következ: a paizs kék udvarában zöld téren magas

zöldfa emelkedik, mely mellett jobbról aranycsillag alatt medve áll há-

tulsó lábaira ágaskodva , bal oldalról pedig félhold alatt vörös ruhás,

') Megyei jegyzkönyv 1307. S2ám alatt.

*) Neve azonban az 1777-ki matricában Andreoviís alakban van írva;

mi némi ellenvetést szül az ugyanazonosság iránt.

*) A matricában ennek atyja már épen O r a v e c z nek van irva, mint azt

a keresztlevelét kiadó plébános egyszeren per errorem Ondrejovits név

helyett hibából történtnek követeli

*) Collect herald, nro 487.
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sárga csizmás , kalpagos magyar vitéz áll , oldalán kardja függ
,
jobb

kezével a fa ágát fogva. A paizs fölötti sisak, és annak koronájából

három arany búzakalász nyúlik ki. Foszladék jobbról ezüstvörös, bal-

ról aranykék.

Onghy család. A Fejér családdal (IV. köt. 135. 1.) együtt

nemesítetett meg 1648-ban. Lásd Unghy cs.

Onicza család. Marmaros vármegye nemes családa. Köz-
lök Tivadar 1836-ban megyéjében alszolgabiró volt.

Onody család. (Szent-Mártoni.) Heves
5
Pest és Szabolcs

vármegyében birtokos nemes család.

Gáspár 1 681-ben Borsod vármegye követe volt. *)

Mária 1813-ban Gombay István neje.

Zsigmond élt 1813-ban, nejétl Plathy Katalintól gyermekei

Zsigmond, kinek neje Szabó Erzsébet, és Teréz, Ötlik Sándorné.

Onory család. (Onori.) Nyitra vármegyei Onoron birtokolt,

kihalt család. 1546-ban Onory Borbála Ocskay István neje volt.

Onory Anna disznósi Horváthy Pálné 1580. táján.

Onory Péter élt 1620-ban.

A család — úgy látszik — a XVII. században kihalt.

Onossy család. Közlök Máté Temes vármegyében 1845-

ben esküdt.

Orbai család. (Orbai és viskolczi f.) Székely eredetTubáit
régi nemes osalád. Elnevét Viskolczról, majd Vingárdról is irá,

Orbai Miklós 1566-ban rnagy Szapolyai János Zsigmond híve, kit

elkísért a török szultán sátorába , 1568-ban az erdélyi török adót vi-

szi Starabulba. a
) Neje Keser Kata.

0. Margit 1577. táján elbb Török Bálintné , utóbb Apaffy

Miklósné.

1615. köri O.Miklósnak neje Zólyomi Kata, majd Makrai Boraj

— Orbai Péter özvegye Veres Anna , Orbai László Özvegye Hor-

váth Kata.

Orbay Miklós 1685-ben incorporáltatott Erdélyben Verebélyi

Mátyással stb.

Ugy látszik — röviddel utóbb — a család kihalt.

Orbai család. (K.-szentléleki.) Szintén székely eredet, kö-

zlök János mvásárhelyi tanácsos 1840-ben, Imre ugyan ott s ak-

5
) Lehoczky Stemraat. I. 190.

*) Kállay, Székely nemz. 274.
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kor városi levéltárnok , Józs e f Alsó-Fejérben Csúcs és Havi hely-

ségben birtokos.

Orbán család. (Fels ri.) Egyike Vas vármegye azon ne-

mes osaládainak , melyek 15S2-ben Fels-r helységre Rudolf király-

tól uj adományt nyertek. Lásd Zámbö család.

Talán e családból származtak a következk is: Orbán Pál 1681-

ben személynöki itél mester; T
) kinek neje Marton falvay Julianna,

Amadé Lénárd Özvegye ; kitol leánya Orbán Erzsébet báró Má-

bólányi Tamá8né volt. 2
)

Orbán István elbb udv. titkár, 1679 april 6-tól kir. sze-

mélynök 1 693-ig , meghalt július eltt. 1679-ki april. 6-án egyszers-

mind báróságot nyert.

Orbán Gergely 1686-ban panaszt emel Pacsay Péter jános-

házi lakos ellen ökrei behajtása miatt Martonfalvay György szolgabíró

eltt, és perét megnyerte.

Orbán F e r e n c z 1730-ban kir. táblai ülnök.

Orbán Pál 1730-ban Dunán inneni ker. táblai ülnök.

Orbán Márton 1 795. dec. 9-én nyert Veszprém vármegyétl

nemességérl bizonyítványt , mely szerint az 1686-ban élt G e r g e 1 y-

tl vette származását.

Orbán János 1790. nov. 3-án Sopron vármegyétl vett ki ne-

mesi bizonyítványt , és azt 1794. május 26-án Krassó vármegyében

akkori lakta helyén kihirdettele.

Orbán András nak Sirchich Magdolnától leánya Franeisca
Bubia Mihály neje.

Trencaia vármegye nemesi Összeírásai szerint 1748-ban Orbán

Péter Ivanóczon székelt, 1754-ben a Lietavai várban; 1768-ban íva-

nóczon lakott Pál; utóbb Trencsin vármegyében nyoma nincs az Or-

bánoknak.

Orbán nemes család Bereg, Gömör és Zemplin vármegyékben is

a nemesek közé számi tátik.

Megemlítend még a rósz hir Orbán Endre is , ki 1526-ban

Esztergám vár várnagya volt. 3
)

Orbán család. (Lengyelfalvi , báró és nemes.) Székely ere-

det, ffészke Udvarhely székben Lengyel falva, a honnan el

f
) 1681 . 11 törv. ez.

2
) Geneal auth. I. Martonfalvay gen.

*\ Horváth Mihály Magyarok tört. Ili 377. jegyzetben
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nevét is irja. Ismert törzse Orbán P é t e r , ki nejével Balási Judittal

a következ nemzékrend alkotója lön :
J
)

(Balási Judit)

I. Ferencz

t 1610- könll.

(Kecaeti Borbála)

11. Péter
udvarhelyi
ai kir. bíró

1639. - 1646.

(1. Gyárfás Sára
2. Nagy Kata)

L István
Udvarhely széki

ai kir. bíró 1609.-
. . —^At— .

.

Erzsébet
(Bíró János)

II. Ferenez
szombatos.

1639. — 1646.

udvarhelyi fjegyz
(Toldalaghi Zsuzsa)

Miklós
(Benedek
Kata)

Ettl a
nemtsi ág.

r

—

Zsigmond Farkas,

Margit
(Ferenczy István)

Pál
1660.

(Farkas
Ilona)

Krisztina

(1 . Torday Zsigmond
2. Vitéz Gábor)

I. Elek 1722.

Aranyos sz.

al kir. biró
(gair. Rácz Bora)
r— •*

1

11. Elek
Aranyos széki

íö kir. biró
1742. báró.

(1. Olosz Krisztina)
2. Béldy Kata)

Simon 1710.

(Baranyai
Mária)

N.
(Mikes János)

Ágnes
(kadícsfaivi

Török István)

Kata
(BoérFer.)

Antal
(Halier

Ágnes)

Katalin

f 1778.

Ferencz
utazó.

Pál
rnagy f 1829.

(gr. Dessewffy
Klára)

Klára
(gr. Nemes
József)

Julianna
(Nedeczky

János)

János
szül. 1782.

(Foresti

Eugénia)

István. Klára
(gr. Mikes
István)

Fáni. Luiza
(b. Fischer

József)

Félix
sz, 1827.

(Nagy Matild)

Bálás
az. 1839.

Celesta

(Ugrón
Lajos)

Eugénia
(Velicsné)

Ottó
az. 1840.

A család tagjai nagyobbára a törvénytudománybani jártasságuk

által tüntetek ki magukat. Ezen kezdte mindjárt I. Ferencz; ennek

fia II. Péter hasonlóan híres ügyvéd, 1639—1646-ban Udvarhely

szék alkirálybirája. *) Ennek egyik fia P á l Péosi Simon kanczellár

unokáját Farkas Ilonát veszi el , ki hasonlóan törvénytudománya által

emelkedett ki Ennek fia L Elek Alvinczi kanczellariáján végzi tör-

vénytudományát 3 késbb Aranyos szék f királybirája lesz , úgy lát-

') Kállay, Székely nemzet, 274.
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szik e családban a legnagyobb szerz volt. Fia II. Elek szintén Ara-

nyos széki királybíró, 1742-ben báróságot nyert, és az 1746. febr. 18-án

hirdettetett ki. Ennek egyik fia Antal— mint Kvári irja—Czimer-

tanon dolgozott , és a kézirat meg van gróf Mikó Imre könyvtárában

Másik fiaFerencz 1766-ban Nagyszombatban a sz. m. és bölcsészet

mestere, az esztergami érseki megye növendék papja, l
) ki — utóbb

Kvári szerint — Európát Amerikával cserélé fel. ,,A báróság kapása*

tói — irja Kvári — többire katonák voltak, de föl nem igen vihették,

s addig honn vagyonuk összement 4 '

Az utolsó nemzedékbl Bálás és Ottó él szülikkel 1847-

ben huzamosb idre elutaztak Konstantinápolyba , a hová atyjok Or-

bán János neje örökségét ment átvenni , ki odavaló leány. Bálás
most adá ki (1861.) keleti utazását hat kötetben.

A nemesi ág I. István ágán j le. Ez 1609-ben Udvarhely

szék alkirálybirája volt *) Egyik fia Ferenoz Kemény János kísé-

rje volt moldvai útjában, 3
) Mint szombatos jószágát veszté, de

neje Toldalaghy Zsuzsanna visszakapd, Testvére Miklós Benedek

Katalinnal terjeszté le a nemesi ágat. Unokái közül Zsigmond és

Miklós 1771-ben kir. táblai ülnökök.

Szintén a nemesi ágból Antal kincstári számvevségi hivatal-

nok N.-Szebenben 1815-ben. János Közép-Szolnok megyei törvény-

széki ülnök 1837. köri ; s valószínleg ezzel rokon Orbán László is

zálnoki birtokos, kinek neje Érsekújvári Amália.

Orbán család* (Kibédi,) Közlök József állomási biztos

Küküll vármegyében 1848-ban.

Orbán család. (Gyöngyösi.) Erdélyben közlök Sámuel
f kormányszéki írnok 1815 ben.

Orbán család. (Kémeri ) Melybl Péter Kraszna várme-

gyében fszolgabíró, 1848-ban pedig fjegyz volt,

Orbán család. (Márkusfalvi.) M i k 1 ó s kir. táblai ügyvéd

volt 1848-ban Maros-Vásárhelyen.

Ezen kivül még Erdélyben Csikszékben is találunk Orbánokat,

így Antal Csikszeredában városi hivatalnok 1815. köri ; Mihály
ugyan az és ott 1837-ben , István 03Ík-mindszenti lelkész. Ján oa
kamarai hivatalnok Gyergyó-Remetén 1815. köri.

') Pálma Heraldikája czímlapján.

*) Kállay, Székely nemzet 274.

*) Kemény János Önéletírása 423
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Oláhfalu taxalis helységben pedig Márton tanácsi ülnök

1843. körül.

Sz. Udvarhely vámosban honos székely nemes Orbánok közül

A utal hivatalnok és az 1790-ki erdélyi diétán követ. Dániel ig-

taló 1 Sí 5-ben, Sámuel adógyüjt 1836-ban. ígnácz városi taná-

csos 1848-ban.

Orbán család. (Ilomoród-almási.) Ezek közül József ügy-

véd és dézsák nai kincstári hivatalnok 1848-ban, testvére Elek ko-

losinonostori k. alapítványi uradalmi hivatalnok 3848-ban, Özvegye

Gombás Karolina. Atyjok István az erdélyi kath. püspöki jószág-

ban igazgató volt.

Orbók család. (KökösL) Székely származású ; eredeti he-

lyük Kökös helység Háromszéken , honnan elnevüket irják. Elszár-

maztak Erdélyben több megyébe, st Magyarországon is Krassó vár-

megyébe.

Ismertebb tagjai a következk .

Gry örgy 1790-ben Torda vármegye országgylési követe.

Károly Torda vármegyében törv. széki ülnök és számvev
Elek Doboka vármegyében alispán volt 1848-ig ; ennek fia S á-

muel 1 846-ban adó-iró biztos, néhány év eltt elhalt özvegye Miksa

Katalin, most Szalánczi Lrinczné.

László és Erzsébet szintén Doboka megyében birtokosok.

István Küküll vármegyében törv. széki ülnök és számvev

1837. köri.

László és neje Vájna Ágnes Küküll megyében birtokosok.

M ó z s e s Fels-Fejérben Héjásfalván bír.

Orbok János Csik székbl a Bánságban Krassó vármegyébe

telepszik , ott a múlt század végén esküdt , utóbb fszolgabíró volt.

Csik széktl 1796. oct, 4-én nemességérl kiadott bizonyítványát

Kra3só vármegyében 1797. május 8-án tartott közgylésben hirdet-

teté ki. Fiai közül E r nesz t 1836-ban fszolgabíró, 1845-ben f adó-

szed, birt Kricsován , 1855-ben vadászat alkalmával véletlenül agyon

lövetett. Ennek fiai Hugó a gazdaságnál. István katona.

Ernesztnek testvérei János 1845-ben alszolgabiró , Károly
ugyan akkor és ott esküdt.

Orbotiás család. (Szügyi f.) Nógrád vármegyei kihalt régi

család. Régibb elnevüket Koplányról (szintén Nógrád megyében fekv

pusztáról) irták. Kopláni Orbonás A n d r á s 1421-ben Zsigmond ki-

rálytól Lukocza helységért cserébe kapja Zywgh (most Szügy) Nógrád
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megyei helységet. *) Fia Miklós már F e 1 s -S z u gy ról irta el-

nevét. Leányai 15l2-ben uj királyi adományt nyertek. Fai György,
II. András és János, a ki magnélkül múlt ki.

György 1532-ben Nógrád vármegye alispánja volt. 2
) Ennek

két fia , két leánya maradt; névszerint Ferenc z, ki 1570-ben élt,

csak egy leánya maradt Anna elbb Zellben lakos Nagy Adárané,

utóbb Jákóffy Györgyné.

IíL Andrásnak is csak leánya Ilona Sambökréty Tamásné

é\t nagy kort. Eképen ezen vonal íl-ágon megszakadt.

A leányok egyike Anna Barius Péterné, a másik Ilona Rajky

Györgyné lett.

Miklósnak másik fia II. András Abauj vármegyei birtokát el-

cseréli Alaghy András és Benedekkel , kiktl Hont és Nógrád megyei

Szelestény, Kürt, Bágyon, és mikófalvi jószágokat kap; hasonlóan pi-

lisi birtokát cserébe adta Dorchányi Györgynek Kis-Dorcsányi, Pe3ze-

rényi, és Rendvény i birtokáért, és ezekre 1516-ban II. Lajos királytól

megegyezést nyert. Els neje mohorai Widfiy Zsófia (vagy Orsolya,)

volt , a második Kalonday Péter leánya Ilona. Melynél fogva Widfíy

Lrincz. valamint Kalonday István 1518-ban fels-kalondai birtokát

szintén sógoruknak Orbonás Andrásnak bevallják. Els feleségétl há-

rom leánya volt: 1. Erzsébet elbb Tarnóczy Jánosnak, utóbb Ra-

gyolczy Vincze hitves társa ; 2. Zsófia Tamaskó Tamásné; 3. Mar-

g i t Kóry Zsigmondné , utóbb Belkóozi Máténé. —- Második nejéti

Fruzsina elbb 1568-ban Gutta T rincz neje redvényi
,
palojtai,

peszerényi birtokrészét Kovács Bálintnak örökösen eladja.

1690-ben Kovács Bálint, ki Orbonás Erzsébetnek leányát tartá

nül, szügyi birtokát Tamaskó Tamásnak zálogította el.

Az Orbonás család, — mint az eladottakból látjuk, — íiágon ki-

Halván. birtokai leány-ágra szállottak. Nevezetesen Györgynek ágán,

ennek unokájától Orbonás Annától Jákófíy Györgynétl a Jánoky,

Koháry stb. családok származnak; III. András leányától Ilonától

Sambökréty Tamásnétól nagyobbára a Nógrád megyei Szügy hely

ségnek mostani közbirtokossága : a Paczölay , Varkonyí , Korodínyi,

Golenits , Ficsúr stb. családbeliek . valamint másrészrl Desericzky,

Mesko vonalon a Bencsik ág is onnan veszt származását

?
) Oklevél perben.

?
) Bel Math. Nbtitia nova Hung. tomo IV.
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Végre II Andrásnak Erzsébet leányától Ragyolczy Vincze-

síétl a Bcne család és ennek leány-ági örökösei veszik eredetüket.

Az Orbonás család nemzékrende ez

;

I. András
1421.

"üikióT
1480.

György
1532. nógrádi

alispán

János
f

Anna
(Barius

Péter)

Ferencz

Anna
(1. Nagy Ádám
2 Ják*$ffy György)

llí. 4ndras

Ilona 1597.

(Sambokréty
Tamás)

Ilona

(Rajky
György)

If. András
1516.

(1. Widffv Zsófia
2. Kalonday Ilona)

1-tól Erzse Zsófia Margit 2-tól Zsuzsanna
(1. Tarnóozy János (Taraaskó (1* Kéry Zsígm. (1. Gutta Lrincz
2. Ragyóczy Vincze) Tamás) 2. Belkóczy Máté) 2. Keszi Imre)

Ezeken kívül más Orbonás nev család is vagy legalább ágazat

élt Magyarországban^ így találjuk krassófi Orbonás Györgyöt
1505-ben Baranya vármegye követéül & rákosi országgylésen. *)

Orbonás család. Erdélyben Hunyad megyében bonos ; kö-

zlök Káró íj azon megye tábl&birája volt; 1848-ban az olábok által

több bokaji magyarral együtt legyilkoltatott. Sámuel kamarai sóhí-

vatalnok, Franciska Fogarasi ístvánné volt
y
Hunyad megyei bir-

tokosa stb.

Orczy család. (Orczi , báró és nemes.) Nevük és elnevtik

után következtetve , miután r c z i helység Somogy vármegyében

fekszik; a- család eredetét is biztosan ott kereshetni; mi annál való-

színbb , mivel a család elddei közöl többen a Dunán túli kerületben

tnnek fel legelször. Legels tudható se a családnak Orczy G y Ö r g y
I, Ferdinánd korában 1550. táján élt. Tle szakadatlan kapcsolatban

j le az Orczyak bárói ágazata következleg :

I György 1550. köri
(Karca Orsolya)

I. István
(ftíargaretica Orsolya)

ti. György
(Rády Margit)

János 1662.
(Horváth Zsuzsa)

Folyt. l'Jiv . lapon.

*) Jászay A magya* nemz. napjai a mohácsi vés* után 157. lap.
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János 1662«i ft* <i* s/ísM /apón.

{Horváth Zsuzsa)

Tll György 1686.

Vas megyei insurg.

(Boda Julianna)
i

*
1

II. István

Jász kán kapit. kir. iáb. üln.

1736. báró lett.

(Petfovay Zsuzsa

L6rincz
•*. 1718. f 178*

Ab&uji fispán, tábornok
(1. b. rodmaniczky Judit

2 b. Ostroluzzi Judit i 1758.

3. b. Laffert Anna f 1790.)

Kristóf
aranysarkántyús

vitéz 1741.

Anna
•z. 1741.

Í1885.
osill.ker.h.

(gr. Haller
Péter)

Zsuzsa
sz. 1744.

cs. ker. h.

(b. Splényi
Gábor)

József
sz. 1746.

.1*1804..

Zemplini
fispán

(gr. Berényi
Bora)

I. László Mária
sz. 1750. cs. ker. h.

fl807. (b. Véesey
b. tit. tan- Miklós)

Abauji föisp.

(gr. Traun Teréz)

Teréz
cs. ker. h.

(gr. K eglevieh
Ádám)

Anna
sz. 1776

f 1830.

(gr. Drasko-
vich

György)

József
sz. 1779.

fl8ll,
gr. Peja
ehevich
Páni)

II. Lórincz
sz. 1784. f 1847.

Aradi fisp.

(gr. Batthyány
Teréz)

Anna
sz. 1810. j un. 10.

(gr. Szapary József)

II. László György Teréz
sz. 1787. sz. 1788. sz. 1790.
jiin. 22. aug. 28 deo. 4.

08. k. kapit. cs. k.kam. (gr.Wenek-
(Müller (gr. Berényi keim
Magd) Erzse) József

t 1830)

Lajos
szül. 1804.

mart. 12.

cs. k. kam.

t

István

az. 1806.
dec. 6.

tl848.
dec. 19.

(b. Lipthay
Augusta)

Paulina
sz. 1808.

» oct. 3
(Horváth
Antal)

Eleonóra
sz. 1811
máj . 16.

(gr. Stern-

berg Jaro
szláv)

Sarolta

szül. 1837.

XGyiirky
Ábrahám)

Leoniin
sz. 1839.

(b. Piret

Béla)

Irmn.

sz 1841

Elek
sz. 1843.

Hortensia Félix Emil Kameüa Cherubin Seraphin
sz. 1830. sz. 1831. sz. 1832. sz 1834 sz. 1851. sz. 1851.

(b. Bocks- cs. kir.

berg Imre) hadnagy)

M. Teréz
ss. 1810.
aug. 30.

brüni ala-

Ferencz
sz. 1820.

nov. 21.

os. k. kam.
pit. hölgy, huszár

rnagy.

Erzse
sz. 1822,

fipril. 23.

(gr- Es-
terházy
László)

Béla Andor Ágnes
sz. 1823. sz. 1825. sz. 1826
febr. 16. jan. 14. (gr. lieré-

cs. k. kam. nyi För.)

Georgina Thekla.
sz. 1828.

(gr. Reg-
ievich

Gyula)
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A csalid elddei közül, kik a táblázaton nincsenek, Orczy P é fc e r

& XVII. században a koppányi sánczot elakarván venni a töröktl

hatvan hajdúval átmegy a Balaton jegén , és a híres portyázó Ibra-

himot ágyban leli és elfogja. Egy másik Orczy a megfutott török

lovasságot igyekezvén visszaterelni, a pesti kapuban agyon tapodtatott.

Orczy II. György (vagy Gergely) 1686-ban a Vas vármegyei

bandérium egyik kapitánya Buda ostromakor, hol 1686 ban a fejérvári

kapu alatt lábára oly sebet kapott, hogy örökre sántított miatta.

II. István Eugen herczeg alatt Temesvár és Pétervárad os-

trománál száz katonával az egész tábor élelmezését vitte, késbb Pero

hatezernyi lázadó csapatát csillapjtá le. Ezért 111. Károly arany láncz-

czal és érdempénzzel tünteté ki. Ezenkívül jászkunok kapitányává leve
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mír 1719. köri, és az volt 22 évig; egyszersmind cs. k. tanácsos , és

akir. tábláuak érseki láblabirája; 1736-ban jul. 5-én pedig utódaival

együtt báróságra emeltetett. Meghalt 1741. táján. Alakjára nézve

II. Rákóczy Ferenczhez annyira hasonlított fiatal korában, hogy a he-

lyett tévedésbi 1701-ben elfogatott. Nejétl Petrovay Zsuzsannától

fát fia maradt Kristóf és Lrinc z, mindketten 1741-ben arany-

sarkantyús vitézekké lettek.

J. Lrincz szül. 1718. aug. 9-én. 1
j Ifjú korában katonai pá-

lvára lépvén, a hét éves háborúban mint alvezér vett részt, és 1756-

ban jász Juín és hajdú ujakból egy lovas ezredet állítván, .a béke meg-

kötése vitán tábornoki ranggal kilépett , s 1764. óta polgári pályán

szolgálta hazáját , elbb Abauj megyének fispányi helytartója , majd

mint fispánja 1784-ig, mely idközben 1782-ben sz. István rend kö-

zép keresztjét is nyeré. Ez évben iktatta be az ugocsai fispánságba

gróf Teleki Józsefet. 2
) Nagyobbára Heves vármegyében Tarna-örsön

lakott, hol tetemei is nyugosznak, miután Pesten jul. 28-án 3
) 1789-

ben hasznos életét bevégezé. mint költ is irodalmi nevet vívott ki

magának. 4
) Verseit többnyire Révay Miklós adta ki, egy részét Költemé-

nyes Holmi egy nagyságos elmétl, más részét Barcsay versei mellett Két

nagyságos elmének költeményes szüleményei (Pozsony 1789.) czírn alatt.

Három rendbeli házasságából két fia , és négy leánya maradt. Leg-

idsb fia

József szül. 1746. sept. 20-án, fiatal borában szintén a kato-

nai pályán szolgált, de mint kapitány haza vonult, és a polgári pá-

lyára lépett, s nem sokára Békés vármegye fispáni helytartója, cs. k.

kamarás, 1792-ben pedig Zcmplin varmegye iispánja lett ;

5
) és az

volt 1798-ig. Atyjához hasonlóan is gyakorlá magát a költészetben,

de munkái napfényre nem adattak. 6
) Meghalt 1804. dec. 14-én; 7

) és

emléke Pesten az általa alkotott Orczy kertben , melyben most a Lu-

dovicaea áll , látható. Nejétl gróf Berényi Borbála csillag keresztes

hölgytl (szül. 1755. f 1819.) hat nagyra nit gyermekei közül II.

J
) Egy helyen születési napjául aug. 8-át találtam.

2
) Lásd ezen ünnepélyes iktatáskor mondott beszédeket nyomva Pes-

ten 1782.

) Másutt jul. 2I-éfc olvasom. Lásd Alexovits Vazul fölötte mondott ha-

lotti beszédéi Pest, Í78B.

4
) L életét Toldy Fer. A magyar költészet kézi könyve 1. köt. 334, I.

5
) Szirmay C. Zemplin. not. historica p. 326.

8
) Toldy id. h. 3o5.

7
) Toidynál halálozási éve ,1810"

lb
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László (szül. Í784 febr, 1 ) cs. kir. kamarás, Arad vármegye fis-

pánja volt. *) Meghalt 1847. sept. 15-én Ennek valamint testvéreinek

utódait, kikben az Orczy ház mostanig virágzik, a táblázaton láthatni.

I. Lríncznek másik fia í. László (szül. 1750. april. 14.) cs-. k.

kamarás, vaí. bels titkos tanácsos, alkinostárnok és Abauj vármegyei

fispán volt. Meghalt 1807, april. 15-én. 3
) Utódai nem maradtak.

Az Orczyak bárói czímere — mint feljebb a rnetszvény is ábrá-

zolja. — négyfelé osztott paizs , egy Ötödik osztálylyal , mely az alsó

két udvar közé piramis alakban ékeli be magát , s melynek kék udva-

rában arany trombita látható; az 1. és 4, osztáiy arany udvart mutat,

amabban vörös ruhás
,
prémkalpagos magyar vitéz létszik térdig, bal

kezét csípjére helyezve, jobb kezében kivont kardja hegyén levágott

török fejet tartva ; a 4-ik osztály arany udvarában szétterjesztett szár-

nyakkal egyfej fekete sas látszik. A 2. és 4. oszcáiy vörös udvarában

ketts farkú oroszlán ágaskodik , az elbbiben els jobb lábával fehér

rózsát tartva . az tifóbbiban kivont kardot villogtatva. A paizsot bárói

korona fádl , cs fölötte három koronás sisak áll •,
a középsbl a paiz3-

beü vóvos ruhás magyar vitéz emelkedik hi , két kiterjesztett fekete

sasszárny között, a jobb oldaliból balra nézieg arany grif nyúlik föl,

els jobb fábáva! három zászlót , kéket , fehéret és köröset lobogtatva,

báUabával három nyilat markolva; a baloldali sisak koronájából pán-

czélos sisakos vitéz nÍ ki, jobb kezével arany buzogányt tartva. Fosz-

ladék mindkét oldalról aranyvörös. 3
)

Az Orczyak nemesi ágából Mihálynak feleségétl Lenkey Kata-

lintól, kit mint Lovassy András özvegyét vette nül
;
gyermekei M i-

h á 1 y ós M á r i a Szívós Andrásné.

Orczy Istvánnak neje Sreter Luiza; meghaltak magnéíkül.

Heves vármegyében Orczy Antal birtokos Fegy verneken, Já-

nos P.~3ülyóo ; mindkett — úgy látszik — Kristóf ágából , és való-

színleg Fetrovay jogon örökösödtek.

Vas vármegyében Orczy Imre 1832-ben esküdt. 1838— 1848-

ban levéltárnok volt, {A hétöbb nyeri adutokat íátd e kötet végén).

Ordódy c»slá#i. (Ordtdi, Rozson Miticzi és alsó Lieszkói.)

líégi magyar nemes esalád. seit már a XV. században Bodrog vár-

') Arczképéi az Eralény vagy Aurora egyik kötete, és Fábi&ntói Arad

varmegye leírása czim munka eltt láthatni.

*) L. Haaal tudósítások 1807. 33. axamílbaa.

*) Adanu Scuta geaiii tomo Vili
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megyében kétségtelen nemesekl találjuk ; s a csaiád már akkor szá-

mosabb egyénbl állott, és ,d e O r d ó d ; névvel élt. így I, Mátyás ki-

rálynak 1482-ik évi szz Mária fogantatása utáni negyedik napon »

bácsi káptalanhoz intézett s tanúvallatást rendel parancsában e csa-

ládból többen említetnek, jelesül ad instantiam nobilis B e« e d i e t i

de Ordód Bodrog vármegyében a bácsi káptalan küldöttjével tanú-

vallatás tétetni rendeltetik
5

és ennek eszközlésére királyi emberül

(homo regius) a többi között nobiies Joannes Tewreuk de Ordód, et

Gregoriusde eadern Ordód neveztetnek. Innen kitnik, kogy

mivel királyi parancs mellett egymás irányába tanúvallatásokat esz-

kö'zblb. tek, már Akkor a család tagjai távolabbra is elágozva voltak

és egy ag „Teweuk de Ordódi: nevet is viselt. így 1477-ben a Czo-

bor családnak Bodrog vármegyei jánusi helységbe nádori adomány

mellett kelt beigtató parancsában a nádori beigtató személyei-: között

ördód) Kelemen és István említetnek, úgy a családi régiebb

iratok nyomán nevezett Ordódy Ge rgel y, mint 1504-ben Bodrog

vármegye alispánja fordul elé.

Ezen Bodrog vármegyei Ordódyak a Komárom megyei Bagota

helység egy részéhez némi jogot igenjeitek . és azt a mohácsi vész

eltt 24 évvel, (tehát 1502. év táján) N.'igy Perencz megbízottjuk ál-

tal vissza foglalni akarták, azonban a Posár nemzetségbeliek által, kik

Déesházy István Komárom vármegyei fispánnak , Bagota helység

akkori birtokosának leány ágon utódai voltak, meggátoltattak. Mind

ezek kitnnek a családnál hiteles alakban meglev, Bagotta iránti

perbüi, melyet—midn 1534-ben az Ordódy-ak Déesházy István mag-

vaszakadásából adomány ilag megszerezték, — a jfosár család ellen

1545— 1628 végig folytattak. Azonban miféle jogot formáltak ezen

Bodrog vármegyei Ordód vak Bagotához, az idézett perbl ki nem deri.

Minthogy pedig a mohácsi gyászos vész usán Bodrog vármegye

a törökök alt*! elpusztíttatott, népe é* nemessége nagy részben kiirta-

tott, a bácsi káptalan pedig mint azon vidéki nemesség okmányainak

rejthelye. földúl atott, innen ered, hogy e család is régiebb leszármazá-

sának s regi jogai bebizonyítására kell okiratainak akkor történt el-

veszítése és hiánya miatt nemzékrendjét csak a mohácsi vész után

Bodrog vármegyébl menekült Gy ö r gy és J ánoj testvérektói ké-

pes kell bizonyítékokkal lehozni , mint az a következ táblázatokon

látható.

IS*
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I. tábla.

í. György
1500. 1540.

(Fruzsina)

Ordídy N.

í. János f
(Bessenyei Anna)

II. JánosI. Kristóf
Trencsin v. alispán

(Syrmiensis Anna)

III- János
(Viszocsáuyi Zsófia)

r. tnitiezi ág. törzse.

I. Gáspár

t

II. Gáspár
1576 1629

kincst tanácsos

(Madocsányi Dóra)
Folyt. III. táblán.

Magdolna
(1. Madoesányi

János
2- Forgách László)

i. Pál

(1. Nedeezky Judit
2 Selyem Ilona)

í. Gábor
(Marky
Erzse)

Zsuzsa
(Nedeezky

János)

Julianna
(Baranyay
Gáspár)

III. Ferencz
1747.

Zsuzsi

(Strba

II. Imre

Rozália
(lajnay György)

(TarnasovJts

I Imre
kincstári orsz.

perceptor 1659.
1 (EkkerAnna)

II. Ferencz
(Selyem Anna)

Rozina Bora
(Bender (Dvorniko-
József) vitsMin.\

I. Miklós I. István

(Cserey Júlia) 1659.

a 1 nádor
(Apponyi
Bora)

Anna)

IV. György
(Bazala
Judit)

IV. Gáspár
János) Kata

(Resiczky
Gáspár;

Ilona

(1. Sirchich Ján.
2. Bog&ily)

VI. János
siketnéma.

(Marjasy Franc)
(

' ^— ~
i

Julianna Ágnes
(Szilágyi István) (Varga Márton)

I. László
(Bucsányi

Mária)

I. Zsigmond Rozália W g? g Erzse Magdolna 111. Gáspár
csanádi apác/a £

[
g- tf (1. V

T
. Hor - (1. Jusíh (Szmrcsányi

püspök fejedebnno.

r 1708.

- Q ^r váth Fer.)

^ o c— . 2. Sz; Iványi
Cp« 5 % János.

'o:^T " % 3- Melczer

CP? 3 Ti J

^ S g' 4. Kszegliy
•-<- p István;

anos.

.janos

2. Rakovsz-
ky János)
3. Révay
János)

Zsuzsa)

IFolyt.U.
táblán.

IL Kristóf
Trencsin v.

sz. biró

(GyöngyÖssy
Magdolna)

Folyt. köv. lapon

\\. Imre f
(Kéry

Orsolya)

Zsuzsi.

(Majlátli

Boldizsár)

KI ára

(b. Mednyánszky
Pál)

II. Miklós
(Stefankovits Mária)

Simon
Prímás directora

{'Szörényi Teréz)

Teréz
(Marjássy József)



Ordödy. <&45

Ií. Kristóf, ki íts elbbi lapon.

Trencsin v. sz. biró

(Gyöngyössy
Magdolna)

ei- J--

O

I. Lajos
k. helytart.

tanácsos

II. Gábor
esztergami
kanon.
+ 1776.

III. Kristóf
Trencsin v.

alisp.1768.

(Majthényi
Bora)

o
•FT

O:

p
s
o
ts

o

IV. Imre
kir.táb.íiln.

(Kazy
A. Mari)

Róza
(Grdódy

III. András)

I. Károly
paulinusok
generálisa.

fcü ?S
o p>

?» sr

£ w
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«*- P"

s £
*-1 £
pH
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N

—
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II. Tamás
nyitrai kanon.

f 1784.

Magdolna
(Marsovszky

Miklós)

IV. Ferer.cz

Trencsin v.

f perceptor.

(Bácskády
Franciska)

Julianna
(Majthényi
Ignácz)

Franciska
(Herdovics
Mihály

kir. tan.")

IV. József Vili. János VII. István Anna Bora I. Bálint

(Cseh Teréz) f (Cseh Júlia) (Bartakovits (Bacskády (Bacskády
Márton) János) Anna)

Hermán
Komárom v,

aljegyz f

Emilia. Mária, Kálmán
Bagotán

(Praznovszky
Jolán)

VIII. István
Komárom v.

fügyész
Bagotán

(Bartakovits
Vilma)

i

*
1

Béla
szül. 1856.

Anna, I. Antal

Bagotán.
II. Flórián Fraueiska Júlia II. Móricz

Körös- (Hrankay) (Majthényi lak. Kreji-

kényben Flóris) csen
(1. Kazy (Simonyi
Júlia Róza)

Maria
Endrödy)

2. Vancsay N.)

VIlLImre.
Ilona. Hedvig. Eleonóra. József.
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II, t á b 1 a.

i

—

IU. Gáspár, ki «« i. táblán.

(Ssmreesányi Zsuzsi)

ÍV. János
(Tajnay Katii)

Teréz
CBorsiezky
András)

II. Mihály
(Benyovszky

Julia)

I. Antal
Zeni pl in v.

fóiegysó
1736.

(Sváby
Kata)

i

—

IV. Gáspár
hely tart.

hívatain.

(Cztngel
Joditj

Mária
(Gersieh

Pál)

Róza
i SaKx
János)

11. Zsigáimul
(Benyovszky

Kata)

Folyt. köt>. lapun.

I. András
(Korossy
Erzsébeti

Eva
(Raichord Andr.)

II. Antal
(Ruharík
Kata)

vTlT Imre.

t

Ferencz, < T<

János-Jakab
Trencsin v.

f adószed
(Ambrózy JuUa)

Julianna, Ludmilla.

8*

B S
« C

-i

«

|
IX. István- $
Károly

Mariiófaíván

Boldizsár.

Hl. Mihály
Komárom v.

alisp. 1781.

(Zafíry Annál

í

Ignácz.

t
II. Károly
Trencsin v.

sz, bíró

(Poográcz
Bora)

Kata
r. míííexi

(Ordódy János)

IV. Mihály
4.

jjrincz
(Marsóvszky

Mária)

Erzse
(Tamóczy
János)

IV, Kristóf.

t

Elek
B&goUüi-

Adol f

.

Lipót
j- Komárom v.

szbiró Bagóián
(Horráthy Emilia)

Bora. Paulina
(Lxtassy
Bálint)

Magdolna
(Szenczy)

Matild. Anna, V. Mihály
r-~

Erzse
(Turcsányi
László)

II Sándor
(1. Sándor
Amália
2. Velesz
Janka)

V. József
Trencsin . fö szbiró

(Nozdroviozky
Franciska)— *

—

Móricz Jozefa Franciska VII. József

kiílföl- (Tarnóczy (Kehriné) Angiiában,

dön. Antal)

IV, András
Trencsin v.

al&dószed
(Hodossy
Teréz)

1-iöl Gizella

fMikövényi
Jenó)

Ludmilla. Corneüa. Aiexandrina

III. Károly
(Petényi
Zsófi)

II. János
lak. Frón.

Alajos II. Bálint

lak Moyson 1861. Nyiíra v. szbiró

(Szunyogh N.) Krestyánfalván
(Treiztyánszky N.)

Ví. András
Hidegkuton

(Szúnyog NV)

Valburga
(Bauinanne)

Amália.
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I. József

(Ordódy Térés)

II. Zsigmond, ki m stólli topon.

(Benyovszky Kata)

V. János
(Póngráoz
Veronika)

Hí. Antal Kata Teréz Mátyás.

•J*
(Bano- (Czabaji

(Halus virs Balogh
Kata> János) Farenc-z)

V. György
os, kir. kapitány
(Konkoly i'hegé

Julianna)

VIÍ. Ferencz
Komirom v.

íó szbiró
^Qrdódy Veronie*)

II. Lajos. Donát Amália

•f f (Lacakö
né)

ÍM irta

(Váradv
Fer.)

'

ItereT
- (Yárady

Jó***sf)

IV. Antal Luczia
Komarom v. (Tajuay
adószed Andráé)
(Haníély
Teréz)

VII T. György
t

X. János
Komárom v.

fjegyz
(Raiuprecht
Mária)

II. József
Komárom v.

az. bíró

(Jankovieh
Jozefa)

Ut. András Zsófia Julianna < t»

gárdista, (Kamraer- (Osemota) § 2
Esztergám v. seamidi s '

foj«gyz6 Károíyné)
*

(Ordody
Róza)

III. Zsigmond
Bars v t

sz. biró

I

Nepomuka
(Sándor
János)

Kóza
(Fába
Simon)

Tivadar
az. 1801.

esztergáim
kanonok.

Jozefa. Pins

Komárom
várni,

aljegyz f

Gusztáv

Hermina,

Antónia. Etsgen
. lak. Máíáson.

V. András
Bars v.

adószed v,

lak. Múláson
(Tóth

Antoma)

rvT&ándor
Bars v&in.
fo szbiró

iak. restem
(Iva&its
Julianna)

Vilmos. Emma. Lajos. András. Antónia.

121. tábla.

I. Sándor
(i. u. Ujfalussy

Ilona)

Hl. János, fc* ás I. táblán.

(Yiszoesányi Zs^sia)
Rozsait mtiicsd é$<ri*at

ü. György-
?

I* Sebestyén. IS István

(Boronkay
Bora)

Fúh*. ÍV, tábid*.

L Ferencz
(Preosénszky

Bora)

Folyi. h&v. lapon.

Judit
(1. Jtáday
András
2. Farkas
György)

(Névedy
György)

Zsófi

( Boronkay
György)

Mát*ja

(Bossányi
Miááíy)
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I. Ferencz, ki aV. clöbhi lapon.

(Preesénszky Bora)

III. István

lak.R. Mi-
ikven

(Marsovsz-

ky Éva)

Hona Zsuzsa

(Bacskády (Horváthy
Mihály László)

V. János
(neb.

Balogh.

Judit)

II László
(Sipeky
Klára)

IV Imre.

Eva

II. György III. Miklós
Rákóczy (Rajman

ezredese 1707.

(1. Holecz
Zsuzsa)

2 Bossányi
Mária)

Lénárd. II András

f (Makripodári
Mária)

V. Gáspár
(1. Haluz Róza

2. Sellyey Zsuzsa)

Mária
(lászlófalvi

Sördög
Gáspár)

VI. György
(Kelio Julianna)

Á.B.ilfc

(Vincsténé)

Mária
(Basternák)

Jozefa
(Raimprecht
Ignáezné)

Apollónia
(Gál János)

Krisztina

(Palugyai
János)

Mária
(Szent-lványi

János)

Bora.

(Bene)
VI. Ferencz
CBezdazky
* Tekla)

VIII. János V. Irtván
(Juliász

Julianna)
_ .jl—

t

Tádé.

f

Jozefa.

t
Mária- Janka

(Matkovics János)

II. József I. Péter Bora. Anna Julianna Erzse Teréz Franciska

kir. táblai Koraár v, (Baclió (Ghyczy 'Horecsni (Battyány (Csúzy (Sóky

bíró. 1. alispán János) Gáspár) Mihály Ferenci) János) Jcfrsef)

1748. kir. tan.
-j- (Szörényi

Teréz) __ .
.

V. Antal
(n. abonyi Csiba

Anna)

I. Tamás
(Ordódy
Róza)

II. Péter. Petronella

(Zichy György)
Zsuzsi
(Kazy
János)

Mária
(1. Turcsányi

Gábor
2. Sándor József f)

VII. Imre
cs. kir. rnagy
(Helbich Anna)

líi, Lajos
pénzügyi
hivatala

.

Pesten.
{Perczel

Leopoldiua)

X. Istváu r

cs. k- fhad n.

VT. Antal
szül. 1775.

lak. Bagotán
(Ordódy Apollónia)

Jí-A^í

III. Sándor
lak. Ivánkán
Nyitra vm.
(Búzásy
Apollónia)

Janka
t

(1. Hladek
Miklós

2. Kulifay
József)

Ágoston
sz. 1815.

uj-barsi

plébános.

Dienes
sz. 18Í&

lak. Bagotán.
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IV. tábla.

II. István, ki a llí. táblán.

Jak. Nyitra-Apátiban
( Boronkay Bora)

Katalin

(1 Hodossy
György

2. Jeszenszky
Imre)

Erzsébet

( Hídvégi
György)

Ádám
Jak. Apafiban
Nyitra v.

perceptor
( Ferary
Júlia)

Anna
(Bartakovits

András)

Judit Mihály.
(Szokolóczy i"

Skarbala
István)

Teréz Bora III. Ferencz III. György
(Ordódy íBattyányne) paulinus. lak. Apátiban
József) \ (d. u. Ujfalussy

Bora)

VII. György
szül. 1727.

lak. Apátiban
(Kosztolányi Anna)

Mária
Dávid
János)

Bora
(Kecskés András

gr. Erddyek direct.)

III. Pál

1728.

lakott Ba-
gotán

(Gosztony i

Verona)

IV. Pál.
4.
i

Franciska
Ferenczy
Mihály)

Verona
(Ordódy
Ferencz)

IX. János
8X. 1763. f 1819

lak. Bagotáu
(Ordódy Kata?

Nepomuka
(Bende
János

)

Mária
{Lifcassy Tádé)

Apollónia
^Ordódy
Antal)

;r Vendel.

$ t
s

o
#
o
N
«HC

W Fi
» 5L

Vincze
szül. .1.797.

Komárom v. f
jegyz volt
(Gbyczy Mária) h- §

V. Pal

szül. 1822.

1861. Komárom
v. fjegyz

(Ghyczy Teréz)

VI Pál Gabriella
szül. 1852. szül. 1853.

VI. István
szül, 1765.

Komárom v.

szbiró

utóbbszám vev
(Mednyánszky

Bora)trt~

l. Flórión
sz, 1796.

kir. lan.

iak. Becz-

kón.

Anl.onia

(1. Nozdro
vicz'ky

2. Paskav-

III. Gábor
Pécsi

megyeben
plébános.

Ili. Lászlóf IX. György i* W 05VI. József°
' B f» O .. .,

3 -* r? ucvvea(Uhl Klára) cs. kir.

nyg.
kapitány

2 ugyvec
^ lak.Rácz

e? kévén
c (Korpásy
a* Julianna)
oM
ES:
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A családnak tehát közös törzse Ordódy G y Ö r g y volt, kinek

hitvese F r u z 3 i na (vezeték neve ismeretlen) hogy tehetsb család-

ból vette eredetét, onnan sejthet, mivel ezen Fruzsina, mint már Or-

dódy Györgynek özvegye testvérének Dorottyának , Sellendorfi Bur-

ján hitvesének magszakadásábói ennek készpénzbeli és drága ékessé-

gekbl álló hozományát örökösödési per utján kere9te. *)

í György — mint tettei mu-

tatják — erélyes szerz férfiú volt

Ugyan is í 527-ben Gergelyi Ense-

leky János társával sz, Mária fo-

gantatása eltti napon I. Ferdinánd

királytól Csery Feréncznek és más

rend Csery Ferencz esztergáim

vár al-gondviseljének (vice provi-

sor) htlen ségi. bélyegen Dolyán

f Nógrád megyei, és Csen Hont me-

gyei helységekbe királyi adományt

nyert és azon adományos levélben

„G eorgiu*de r d ó d" nevez-

tetik st a liber regiusban is azon-

kepen áll. *) Utóbb 1534-ben Dées-

házy Istvánnak magszakadásából &

Komárom megyei bagotai, és Bars megyei sallai és vezekényi jószágo-

kat, úgy Dezseri Bereezk deák (Brieeins Jitteraius de Dezser) magva-

szakadtán Trencsin megyei dezseri, Nyítra megyei jókut* és keleesényi

réazjószágokat , v«l-gre Trencsin megyei Frirejte helységet részint ná-

dori, részint kir. adományok mellett szerezte, és ezen adományos leve-

lekben is deOrdód elnévvel neveztetik. 8
)

I. János magnóikul kihalt, neje Bessenyey Anna férjének ha-

lála után ennek javait I. György fiainak I, Kristóf és I. Gáspárnak

vissza adta. *)

Esztergami kápt 1552. évi Capsa 40. fol. % nro 24.

T
) L. a kir. Curia levéltárában Ordódy Simon fölpereesége alatt 1727-ben

ben ezen jószágok iránt indított pert , melyben az 1527. év: kir. adomány-iktató

levél, st a késbbi restatutio és a liber regiushóli kivonat h (lefordul.

•) Ezen adományok és statutiók résziat az esztergám '

, részint a ayitrai

káptalanban találhatók, a bagotai és Bars megyei jószágok erántiak Ordódy

Zsuzsannának ad aequalitatem juris 1747-ben indított perében a kir. kúria levél-

tárában találhatók.

*) A család okmányai szerint.
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I. Györgynek három fia maradt , u. m/I. Kristóf, II. János
és I. Gáspár, a két utóbbi magnóikul kihalt.

I. Kristóf a trök világ nyugtalanságai miatt, s mivel bagotai

jószága eránt a Posár családdal perlekednie kellett , elhagyván az a!

sóbb megyéket , melyekben édes atyja adományilag jószágokat szer-

veit, Trencsin vármegyébe vonult, hol édes atyja szerzeménye után

szintén jószágokat bírt, és ott Viszolaj helységbea lakott. *) 1576-ban

Trenosin vármegyének alispánja volt; és nül elvévén Syrmiensb Se-

bestyénnek, Szulov, Markófalva , Hr&dna és Luki helyiségek adonai-

nyos birtokosának Anna nev leányát, ex által birtokait tetemesen

S2ap rítá, mert Syriniensís Sebestyén íi-utód néíküí maradván, három

!eá/i
** fc u m * A. n n á t Ordódy KrLstófnét , Katalint Akay Pálnét,

^ Ilonát turócz sz.-mifclósi Dávid Jánosáét a pozsonyi káptalan

clfitt tett végrendeletében azon adományos jószágaiban királyi meg-

egyezés mellett fmsította, késbb Theodosius nev posthurnus fia szü-

letvén , kitM a most is él Szulovszky család származik , gyermekei

között ezen praefeetío (fiúsítás) végett hoszas per keletkezett, és noha

az Ordódy-ak ezen részjószágokra lb'40-ben is Iíí Ferdinánd király-

tól uj kir. adományt nyertek , ezen kérdéses hosy.as per mindazáltal

csak 1668. évben a megnevezett családok utódai között a turoezi ooa-

vent el5tt tett osztályos egjestég, és erre I. Leopold király által adott

consensus mellett szüntetett meg, és ez által && Ordódy család ama
jószágoknak ket illet részében megerdítetett

Ezen I. Kristóf öcsesével Gáspárral együtt szerezte nádori

adomány mellett 1537. és 1554-ben a Bars megyei u&gy-málási jószá-

got, melyre késbb 1601-ben fiai Gáspár és János uj királyi ado-

mányt nyertek, és a szent benedeki Con?ent által beiktathattak.

I. Kristófnak két fia volt, u. m. említett II. Gáspár és III.

János.
II. Gáspár 16C4-tl Trencsin vármegyének hoszabb ideig al-

ispánja volt. *) 161 l-ben azon nácfori bíróságban . mely Bathori Er-

xsébetet gróf Nádasdy Fereucznek özvegyét vérszomja miatt Örök

fogságra ítélte , mint közbiro vett részt. *) utóbb kir. szeméiynöki

') Kitnik a« esztergáim káptalannak 1575. évi ianuvaliatásából. melyet

Ordódy Kristóf királyi parancs mellett midn Szunyogh Rafael, és Mózses vi-

sjolai nemei ouriaját h&tah«a*kodasképeo megtámadta, végne.2 vitetett.

*) Trencsin vármegye jegyzökönyve.

•) Ugyan ott.

•) Tudományos gyjtemény 1856. II köt 30. \
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mester, 1
) Bagotának pedig 1 629-ben a Posár családtól vissza vétele

vagy is restitutioja alkalmával , miután az atyja által kezdett pert a

nádori legfelsbb bíróság eltt is az Ordódy család javára befejeztette,

rnár mint kincstári tanácsos fordul elo. 2
1 Hitvese horóczi Madocsányi

Dorottya volt. Ezen Gáspártól az idsb, vagy is úgynevezett alsó-

Leszkói ág ered az I. és II. táblán.

I. Kristófnak ifjabb íia Ili. János Viszocsányi Sándornak Ro-

son Annától született leányát Viszocsányi Zsófiát vévén nül , törzse

lett az ifjabb vagy is r o z s o n-m i t i o z i ágazatnak, mely a III. és IV.

táblázaton látható.

Minthogy említett Gáspárnak és Jánosnak nejeik leány-ágon a

Roson családból származtak , mely család Trencsin megyében neveze-

tes jószágokat birván , a XVI. század végén kihalt ; ennek leány-ági

utódai u. m. az Ordódy ak, Madocsányiak, Varsányiak , Dubraviczkyak,

Bossátiyiak és Hrabovszkyak részint még 1581 ben
5
az utóbb fiágon

kihalt Roson Lászlóval , részint ennek halála után í 601 -ben magok

között egy némely családi jószágok iránt & nyitrai és esztergami káp-

talanok eltt osztályos egyezségre léptek , melyek Rudolf király által

kir. beleegyezéssel megersítettek. így jöttek az Ordódyak az alsó-

lieszkói és
: rozson- miticzi jószágoknak birtokába , a rozson-miticzi jó-

szágra' 1600. évben keletkezett egyezség és kir. consensus egyedül

fi-ágra szorítkozván.

II. Gáspárnak négy fia maradt, u. m. a) I. Pál , ki az 1642. évi

osztályba a markofalvai jószágokat kapta , és innen ága markofalvai

nak is neveztetett; els nejétl Nedeczky Judittól fia G ábor, máso-

dik nejétl Selyem Ilonától pedig két leánya volt, u. m. Zsuzsanna
Nedeczky Jánosué , kitl származik a Komárom vármegyei Nedeczky

család ; második leánya Julianna, Baranyay Gáspárné volt, és et-

tl származik a Komárom vármegyei Baranyay család. Ezen ágazat a

múlt század vége felé V. Jánosban (ki siketnéma volt) fi-ágon ki-

halt
;
jószágait I. István utódai%hoszas örökösödési per utján nyerték

vissza. Ez ág sok mostoha viszonyokon ment keresztül, már a fönem-

lített I. Gábor jószágainak nagy részét elpazarolta
;
ennek fiai pedig

u. m. III. F e r e n c z és II. I rn r e vérengzési bn miatt htlenséggel

bélyegeztetvén, javaikat Jeszenszky Mihály hg Esterházy Pál nádor-

') 1625 : 23, törv. ez.

z
) Esztergami káptalan 1629. libr. 13. íolío 526 Az volt már 1628. jan.

1-én is. Lásd Járnia) növi unni ete. a Joan. Ign. Veztsniczy.
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nak titoknoka nádori adomány mellett megszerezte ; utóbb ennek át-

engedése (cessio) mellett II. Kristóf és III, Imre oldalagos rokonai

nádori adomány mellett fölkérték , miután a megnevezett notoriusok

utóbb kegyelmet kapván, öszves jószágaikat említett rokonaiknak el-

zálogították, és igy nyomasztó vagyontalanságra jutottak.

III. Ferencznek fiai IV. György és IV. Gáspár gyermek

korukban eltnvén , csak korosabb napjaikban jelentek meg, ez utóbbi

mag nélkül kihalván, IV. Gyögy a múlt század közepén említett ro-

konainak utódaitói jusait kiváltotta, és örök hálául a bagotai csa-

ládi kápolnára (mely jelenleg is fenn áll) bizonyos pénzöszveget ha-

gyományozott. A följebb említett III. Ferencznek nvére volt Ordódy

Zsuzsanna Strba György Özvegye, ki 1747-ben az Ordódy család

ellen ad aeqiaaiitatem juris pert indított , azonban o perben a család

öszves jószágai a kir. kúria által fi-ágra szabályozva Ítélet által is

megersítettek. ')

b) II. Gáspárnak második fia I. Imre kir. kincstári tanácsos és

ország perceptora volt. 2
) Osztályba a pozsonyi atyai házat, és a ba-

gotai és részben barsi jószágokat kapta , ezen felül pedig mint szerz,

Örökségét még szerzeményekkel is szaporította , ugyanis testvéreitl

Pál , és Istvántól, st a rozson-miticzi ágon levktl is a bagotai és

Bars megyei jószágokat zálogképen megszerezte, és ez által fiát í. Fe-

renczet vagyonossá tette ; kinek azonban csak leányai maradván, mi-

után Özvegységében pap, és rövid id alatt pozsonyi kanonok leve, ösz-

ves jószágait, mint különben is íi-ágra szólókat, jelesül Bagotát Gyár-

fás családnak, a barsiakat pedig Bottyán Jánosnak elzálogítván, egyéb

vagyonát a táblázaton látható leányainak hagyományozta. 3
) Késbb

a fiágon álló rokonai u m. II. Kristóf és a rozson-miticzi vonalból

Ádám 1697-ben azon javakat a Gyárfás és Bottyán családtól pör ut-

ján vissza szerezték *) Akkor I. Ferencz leánya Rozina oimuczi

doctor Bender neje , a fenemlített zálogos birtokosok által szavatosúl

idéztetvén , a család elleni boszúból a családi okiratokat , melyeknek

édes atyja conservatora volt, magával Olmuczba elvivén, nagy részben

elsikkasztotta, úgy hogy a család azoknak meglév részét is pör utján

volt kénytelen vissza szerezni.

*) L. a kir. kúria levéltárában a pert.

2
) 1654 ; 66. és 123. törv. ez.

3
) Végrendelete a pozsonyi káptalanban van.

*) Ezen pör a kir. kúria levéltárában az. oetavaíis perek közt.
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e) 1L Gáspárnak harmadik fiá I. M i klós fi-ágon kihalt.

d) ugyan annak negyedik fia I. Is t ván volt, ki neje Apponyi

Borbála által nevezetesebb családokkal rokoni Összeköttetésbe jött

;

édes atyjának nyoradokit követvén
.

, üatal korától Trencsin megyében

hívatalosködott , 1622-ben alispán, majd több országgylésen követ

végre alnádor leit. ') Osztályba a leszkói jószágokat kapta és egy ré-

szét a barsiaknak , ezeket azonban Imre testvérjének elzáíogitván, he-

lyettök más jelesebb jószágot Nyitra, Pozsony és Trenesin megyékben

szerzett. 1659. évi végrendeletében öszves jószágait fiainak hagyomá-

nyozta . és innen eredt, hogy a táblázaton látható leányai utóbb fiai

ellen osztályos pert indítottak. *)

Ezen 1 Istvánnak négy fia és négy leánya volt, és ettl szárma-

zik a most életben lév a i s ó-l e s z k ó í vonal
7

és pedig els fiától 1

Lászlótól az alsó- lieszkói vonalnak idsbik ágazata (L í táblán) ;

második fiától III. Gáspártól a fiatalabb ág (/. // táblán) I. Istvánnak

harmadik fia I. Zsigmond volt, ki mint kispap Romába növeltet

•

vén, fölszenteltetése után esztergami érseki titoknok, szempczi plébá-

nos, I676*ban esztergami kanonok, 1691 ben kir. táblai fpap, mint

ilyen Szécsényi György prímás halála alkalmával szónokolt. í 704-ben

esztergami nagyprépost
}
és czímzstes püspök , utóbb 1708. jan. 25-én

esanádi püspöknek neveztetvén, ugyan azon évi sepí, 21 -én meghalt. 5
)

I Istvánnak negyedik fia M i h á 1 y jesuita voli> 1675-ben Lip-

tóban inissionarius. 4
)

A fenemh'tett I. Lászlónak hitvese Buesányi Mária volt, Buesá-

nyi Juditnak gr. Esterházy Imre prímás édes anyjának nvére. Ettl

született fia II. K ri3 tó f'
?
ki erélyes és szerencsés atya volt, ra«rt Ba-

gotát és aBars megyei jószágokat pör utján a rozson miticzi ágon lév

2
) 1647 : 70: IÖÖ5 évi 30 törv. ez és Lehoczky Stemmat.

2
) L a kir. Iram levéltárában az ooiavalta perek, között Treíziyánszky

"Györgyné perét.

ó
) A Csanádi egyház megyei Sehernatisimi* , és Lehoczky Stemmatogra*

phiaja szerint is. De láad fképen S p & n g á r Magyar krónika Kasaán 1734- 3í>.

Up. Hibáz tehái a Memória Basilieaft Strigoníensís írója » midn ezen Ordódy
Zsigmondot az idézett, munka Í6'0. lapján mint nagyprépostot 1707-ben kora 57.

évében meghal tnak írja

*) Ez a M i h á 1 y leheteti azon szerzetes néven János jeauita, kj 1632

ben Pozsonyban szüleiét*, és 1649-ben lett Bécabeu jesuitává, és végre Rákóczy-

nair udvari papja volt. Meghalt Munkácson. írt egy magyar imakönyvet, mely
Lcsén nyomatott. Sfc neki tulajdoniiatík az „Officivm fíéhócbyanitm" czim ima-

kttiiy v is. L Fejér História UmeersUatis. Hudae 1835."
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Ádámmal 1697-ben a Gyárfás és Bottyán családtói kiváltotta; számos

fiait ósi hagyomány szerint szigorúan növelvén , azokat öregebb nap-

jaiban díszes hivatalokba emelkedve láthatta ; ezek közül IV. István
* PauUnusok generálisa, IL Pál 1772—1786. szepesi kanonok. I. La-

jos helyt, tanácsos, II. Gábor mint növ, pap Romában az apolii-

nare collegiumban tanulván , csak hamar vioarialis titoknok, 1733-ban

esztergarai kanonok, dulmi czimz, püspök , kir. tanácsos, és hétszemély-

Ddk lett, meghalt 1776-ban. f
j III. Kristóf 17ö8-ban Trenc^n me-

gye els alispánja és 1764-ben országgylési követe. — IV. Imre
elbb primatialis director. utóbb a kir, tábla érseki birája 176lVban.

Végre I. Károly, bátyja István után szintén a Paulinusok (utolsó)

generálisa. Ezek fiágon kihaltak.

III Kristófnak Maj thényi Borbálától két fia volt, u. m. Tamás
majki prépost, 1771— 1784-ig nyitraj kanonok, és IV. F erén ez

Trencsin vármegyének fpénztárnoka ; ennek Baeskády Eresétl há-

rom fia maradt, u. m.

IV. József eiobb os. kir. kapitány, I8G9, évben Nyitra megye

insurreotionajis seregének al-ezredese , végre Nyitra megyének fszol-

gabírója; kinek hitvesétl Cseh Teréziától Ürményi József országbíró

unoka-hugátó! életben lév gyermekei az I. táblán láthatók.

IV. Ferencznek második fia VII. István kihalt- harmadik fia

I, Bálint, ki sei által eizálogolt bagotai részjavait fentebbi báty-

jaival visszaváltván , Bagotára tette át lakását , életben lev gyerme-

kei az I. táblán láthatók.

Az alsó-íteszkói vonalnak ifjabb ága III* Gáspártól származik és

a II. táblát képezi. Ezek közül megemlítend I. Antal a fölebb env

lttett III. Gáspárnak János fiától született unokája , ki fiatal korában

ZempUn vármegyébe házasodván , ott csak hamar fjegyz, és a múlt

század közepén els aiispány lett. *)

I. Andrásnak Korossy Erzsébettl fia II. Mihály Komárom
vármegyében 1773-ban fjegyz, l/S l-ben másod alispán 1790-ig: 3

)

ki törvénytudománya és munkás fáradtsága niiato köztiszteletben ál-

lott és noha gazdagon házasodott, elvévén Zaífiry János kir. tanácsos-

nak báró Révay Krisztinától született leányát Annát, kinek nevezetes

hozománya által Komárom, JSyitra és Trencsin vármegyékben részint

*) Memória fcasilicae Strigoinensis png„ 18S.

*) Szírmay C. Zemplin niunkájábftn azonban nevét nem találhatni.

e
) Fényei Klek. Komarom várni 60. lap,
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a családi jogú birtokokat kiváltotta, részint tetemes szerzeményeket

tett, azonban utóbb nejének rendetlen gazdálkodása miatt korosabb

napjaiban adóságokkal terheltetvén
,
gyermekeit vagyoni hagyomá-

nyozással nem boldogíthatta. Ez ágon lévk miféle hivatalokat visel-

tek, és azoknak életben lév maradékaik a II. táblázaton olvashatók.

V. Jánosnak íia III. András az í 765-ben fölállított testrse-

regnél szolgált, és IV
T

. Imre kir. táblai ülnöknek leányát Rozáliát
nül vévén, ennek hozományával vagyonát tetemesen gyarapítá, egy

ideig Esztergám vármegye fjegyzje volt. Életben lév utódai a II.

táblán állanak.

IV. Antalnak íia X. Ján o s , ki ifjabbnak is neveztetett, 1810-

tol Komárom vármegye fjegyzje és 1811-ben országgylési kövece

volt. Nagy szorgalmú férfiú , és a megyei életben a magyar nyelvnek

buzgó elémozdítója, meghalt 1819. aug. 2-án. *) Fia Tivadar jelen-

leg esztergami kanonok.

A rozson-miticzi vagy is ifjabb vonal III. Jánostól

veszi származását, ennek VÍ3zocsányi Zsófiától négy fia maradt, u. m.

I. S á n d o r , II. G y ö r g y (kihalt) I. Sebestyén, lí. István.
L Sándornak és II. Istvánnak utódai jelenleg 13 életben vannak,

innen ezen vonal két ágazatra terjed, az idsbik ág a III. táblán, az

ifjabb ág a IV. táblán van föltüntetve.

I. Sándor nejétl tkés-uj falusi Ujfalussy Ilonától nemzette

I. Ferenczet, kinek Dresinszky Borbálától hat fia volt, u. m.

a) III. István Rozson-Mitiozen lakott, utódjában V. Gáspár-

ban fiágon kihalt.

b) Sebestyé n , mint növendékpap Rómában tanult , utóbb

1701-ben egri kanonok lett.

c) II. György katona , utóbb. II. Rákóczy Ferencz ezredese

Tetemes szerzeményeit fia IV. György örökölte, azokat azonban

utóda elidegenité Ágazata Tádé nev unokájában kihalt.

d) III. Miklós Vicsapon Nyitra vármegyében lakott , nejétl

Rajmannus Évától származott nemzedéke máig is él, s róla alább lesz szó

é) VI J á n o 8/ ága fiában II. Lászlóba n 'fiágon elenyészett.

f) IV Imre ntlen korában halt meg.

Emhtett III. Miklósnak két fia maradt , u. m. II. J óz se f elbb

primatialis director , és 1741-ben Esztergám vármegye országgylési

követe; utóbb kir. táblai ülnök, ntlen állapotban halt rneg Testvére

'] Fenyea id )\, 60.
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I Péter fiatal korában Komarom vármegyénél kezdé hivatalos

pályáját, al- és f szolgabíró, 1757-ben surrogált (helyettesített) alis-

pán, 1758-ban újra választva és megersítve, valamint 1762-ben is

már mint udvari tanácsos is szintén még els alispánnak megválasz-
tatott. J

) 1764-ben egyszersmind országgylési követ. Nejétl Szöré-

nyi Teréziától nemzette V. Antalt, kinek nagy-abonyi Csiba Anná-

tól két fia volt , u. m. VII. Imre cs. kir. rnagy és VI. Antal, ki

jelenleg (1862. jan.) 86 éves korában Bagotán él és lakik. Ezeknek

életben lév utódaik a III. táblán állanak.

A családnak legifjabb ága a fölebb említett III. Jánosnak leg-

iílabbik fiától II. Istvántól veszi származását. Ez ntlen korában test-

vér bátyjaival I. Sándorral és II Györgygyei, és I. Sebestyénnel Ro-

2son-Miticzen Trencsin vármegyében lakott , utóbb Nyitra megyébl
Boronkay Jánosnak Berényi Zsófiától született Borbála leányát nül
vévén, Apáti Nyitra megyei anyai-jószágába vonult , és mivel utódai

szá*/, éven túl ottan laktak, innen ágozata apátinak is neveztetett.

Ezen II. Istvánnak fia volt

Ádám Nyitra vármegyének pénztárnoka, ki a lészkói ágon álló

II. Kristóffal 1 697-ben Bagotát és a Bars megyei jószágokat pör utján

a Gryárfás és Bottyán családoktól vissza váltván , azokban rokonaival

Hgazatosan megosztozott. Ádámnak Ferrary Julianna nejétl három
,

Ha volt , u. m. III. F e r e n c z paulinus szerzetes , osztályos javait

1721-ben testvéreinek Örökösen eladta; úgy III. György és III.

Pál. Ez azonban fiában IV. Pálban fiágon magba szakadt.

III. Györgynek neje dévék-ujfaiusi Ujfalussy Borbála krencsi

Gosztonyi Ádám özvegye volt , kitl született gyermekeit, úgymint

VIL Györgyöt , és leányát Borbálát kora halála által neveletlen árva-

ságra hagyta.— Emiitett VII. György feleségül vévén Kosztolányi

Annát , Kosztolányi Andrásnak leányát , ettl nemzette IX. Jánost
és VI. Istvánt, de azokat szintén kora halála miatt árvaságra

hagyta; azonban özvegye Kosztolányi Anna gyermekeinek Nyitra me-

gyei apáti, és Bars megyei jószágait elidegenítvén , lakását Komá-

rom megyei jószágára Bagotára tette át.

IX. János Komárom vármegyének f szolgabirája , miután a

magtalanul elhalt néhai Ordódy Pálnak bagotai jószágát vissza vál-

totta volna, 1806-ban István öcscsével megosztozott. Nejétl Ordódy

Katalintól lészkói Ordódy Mihály Komárom megyei alispán leányától

*) Fényes, Komárom várm. 60. 1.

17
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Vincze fiát nemzette, ki 1797-ben született, í 817-ben Komárom
vármegye alügyésze , 1824-beu fszoígabirája , 1832-ben fjegyzje,

utóbb 1839-tl egész 1851-ig a váczi püspöki és kalocsai érseki javak

kormányzója volt ; és ki linealis bagotai és Bar? megyei jószágait, me-

lyeket egy részben öreg anyja és részleg magtalanul kihalt IV Pál
nagybátyja elzáiogítottak , részint per utján vissza váltvan, részint ol-

dalagos rokonaitól megszerezvén, si vagyonát rendbe szedte é3 jó

karba helyezte. Jelenleg korosabb napjaira nyugalmasb lakásul Pestet

váiasztá. Hitvesétl assakürthi Ghyezy Máriától 1822-ben született

fia V. Pál, 1861-ben Komárom vármegyének alkotmányos fjegyzje

volt; lakik Bagotáu. Néjétl Ghyezy Teréztl gyermekei a táblán meg-

nevezvék.

VII. Györgynek ifjabb fia VI. István fiatalabb korában Ko-

marom vármegyének szolgabírája és számvevje volt. Trenesin me-

gyébl Mednyánszky Borbálát nül vévén , öregebb korában Trencsin

vármegyébe tette át lakását , s utóbb Trenesin városának birája volt

;

végre hoszú ideig szélütésben szenvedvén , hitvesének Trenesin me-

gyei, jószágán halt meg. Gyermekei a IV táblán láthatók ; ezek közül

kiemelend ördódy F ló r ián, ki fiatal korában ama híres utolsó gróf

íüyésíiázy István Trenesin vármegyei Örökös fispán titoknoka, utóbb

azon megye fjegyzje , késbb a pesti váltó alsó és fels törvényszék

közbirája, éa kír. tanácsos lett , öregebb korában szeme világát elveszt-

vén, jelenleg nyugalmazó tt&n Beczkón Trenc3in megyei jószágán lakik

A család czíraere — mint följebb a metszvény ábrázolja, a paizs

ezüst udvarában egy zöld domb fölött arany koronán kiterjesztett,

szárnyakkal áüó, egy fej, arany koronás fekete sas, nyakán nyíllal át-

lve. A paizs fölötti sisak koronáján hasonló egyfej, koronás fekete sas

látszik, szintén nyulai átlve. Foszladék mindkét oldalról ezüstvörös. J

)

Orelftóczy csaliul (KusarovecziO Horvátországi Körös me-

gyei magyar nemes család.

162 l-ben három testvér Orehóczy Ferenc z , Gáspár és

Zsigmond csatázik Coilalto vezérlete alatt az ífju Zrinyi György

dandárságában Bethlen hívei ellen, és július 5-én mind hárman Bat-

thyány foglvai lnek. Késbb 162$ ban Zrínyi György bán alatt Ore-

hóczy f trencz öts?áz lovassal, köztök öcscse Gáspár a német bi-

rodalomban tesz hadi szolgálatot. r
)

*) Burgstallér Coiiectio ínsigtnusn aofo. fam. jiuug.

2
) Peth Gergely M. Krónika 194. 205.
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Gáspár 1647—1659. évben Horvát országi albán volt, s több

országos bizottságokban vett részt. 5
) Arczképét közli Ortelius.

Családfájukból e nenrzékrend ismeretes

:

Orehóczy N.
|

i i n n i»M<
|

^1 m , i ii i .——— i
i i i— i |

1. Ferencz L Gáspár Zsigmond
1811.27. 1621.27. 1627.

(Aiapv Margit)
I

. i
i

i .Ai n i
... — i

i
i .i ——i— i i i < i . . 1 1 i

i .

II Gráapár II. Ferencz
albán (JEtalkay Erzse)

1647. 1669.
' £T '

(Ratkay Márta) ^^^ UMn)

Boldizsár Ifttváo

Anaa~1674. . átít
(1. Gregoróczy Péter Johanna 1733. SzaniszM
2. Cseoskovien Péter) (gr. Keglevich Péter) $r6fi

II. Gáspárnak fia I s t v á n gróf lett, azonban ága Szaniszló-
ban, kinek neje Keglevich áuda volt, kihalván, utána 1733-ban az

Orehóczy javakban gr. Keglevichék Örökösödtek.

Orehóczy Brigitta 1727-ben a budai nyulak szigetbeli sz.

Klára rend apáczák fejedelem-asszonya volt.

1690-ben Treacsin vármegye Gemesi lajstroma szerint azon me-

gyében Beczkón is székeltek az Orehóczy család tagjai.

A uemesi ág Körös megyében most is él.

Oremuü család. Ugocsa vármegye nemes családainak egyike.

Orenky család. Horvátországi család , melybl Oresky

Ádám Posega és Zágráb vármegye alispánja volt, és az 1732-ki or-

szággylés által határigazítási választmány tagjául neveztetett ki.
2
)

Orgován család. Közlök Orgován István 1621-ben

Zrínyi György alatt hadakozott, d
)

Orjeska -család, (vagy Orjsek.) Trencsin vármegyében a

nemesi összeírás szerint 1714-ben Beczkón lakik. 1826-ban György
nemessége kihirdetésében fáradozik.

Orlamlitií család. 1790 ben II. Leopold királytól nyertek

Orlandini Antal ésTamás czímeres nemes levelet Nevezett A n-

tal 1787-ben már a m. kír. helytartóságnál titoknok volt.

») 1*247. évi 46. 71. — 1649. évi 32. 1655. évi 31. 7t. 1659. -évi 103. törv

ez. éa lásd Ratkay Memória Regam et Banorum 227. 261. stb.

») 1723 : 17. törv. oz

*) Petkö Gergely M. krón. 194.

17*
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Czímerök következ : a paizs fels részében vörös udvarban há-

rom fehér kinyílt liliom látszik ; a paizs alsó része függlegesen két

részre oszlik , a jobb oldali kék udvarban hármas zöld halmon fehér

egyszarvú ágaskodik ; a baloldali udvar vizirányosan arany és fekete

színekre van festve , benne kardos grif ágaskodik , az udvar színeivel

ellenkezleg fels testrésze fekete , alsó része arany. A paizs fölötti si-

sak koronájából két kiterjesztett, és félig arany, félig fekete sasszárny

között a paizsbelihez egészen hasonló grif ágaskodik, els jobb lábával

kivont kardot tartva. Foszladék jobbról ezüstkék, balról aranyfekete.

Orlay család. A Trencsin vármegyei nemesi lajstromok sze-

rint azon vármegyében az r 1 ay család 1660.—1670. évi idközben

Beczkón székelt. *)

Van hazánkban Orlay Petrics nev család is, melybl szár-

mazott Samu, jelenleg él jelesebb ifjú festészeink egyike.

Erdélyben 13 ismeretes az Orlay családnév: 1702-ben sófaivi ne-

mes birtokos volt Doboka vármegyében. 2
)

Orlay Gryörgy-Emánuel (szül. Verseczen 1775.) 1797-ben Orosz-

országba szakadt, és ott mint katona szolgált Arzenievits nev alatt.

Orlé család. (Karvai f.) Gömör vármegye kihalt családa.

Nevét — úgy látszik — a Sáros megyei r ] ó helységtl , elnevét

pedig Esztergám megyei K a r v a helységtl veheté. íratott neve r-

1 a y-nak is. Virágzását a XVI. század végén kezdé, midn karvai Orlé

Miklós 1595—1613-ban szepesi kamarai tanácsos volt. 3
) Meghalt

1616-ban. 4
) Fiai István és János. Ez megyei táblabíró 16 17-

ben ; amaz Putnok vár kapitánya, és a putnoki uradalom birtokosa , és

Gömör vármegye fispánja 1639—1642-ben. 5
) Ennek fia András

Putnok várát , mely lpor által szétvettetett, 1653-ban fölépíteté. 6
)

Sziléziában kün lev adósságainak behajtására nézve az országgylés

is közbe veté magát 1655-ben. 7
) 1649-ben vette nül Révay Anna-

Máriát, kitl két gyermeke maradt: A n n a-M á r i a , Serényi And-

rásné 1697-ben, és Miklós, ki Rákóczy híve s hadi tisztje lévén, jó-

szágait GömÖrben elveszte. 8
) Benne a család fiágon kihalt.

') Szontagk Dán. közlése.

2
) Hodor, Doboka várni. 188.

•) Bartholomaeides C. Gömör 192. — 1613. évi 8. törv. ozikk.

*) Kazy História I. 124.
s
) Bartholomaeides id. h. 474.

6
) Ugyan ott 192.

') 1655 évi 33. törv. ez.

*) Bartholomaeides id. h. 253. és Cserei Mih. Históriája 261.
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Ugy látszik— a följebb említett Orlay családból a Trencsin vár-

megyében Beozkón lakott vagy birtokolt Orlay-ak is ezen rié család*

hoz tartoztak.

rlik család. rlik Sámuel 1757-ben M. Terézia magyar

király-asszonytól nyerte czímeres nemes levelét. J
)

Czímere függlegesen kétfelé osztott paizs , a jobb oldali vörös

udvarban arany oroszlán ágaskodik, els jobb lábával kivont kardot, a

ballal három arany buzakalászt tartva
; a paizs baloldali kék udvará-

ban alul fölül arany csillag, középen ezüst félhold ragyog. A paizs fö-

lötti sisak koronájából a leirthoz mindenekben hasonló oroszlán emel-

kedik ki. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék.

Orlovchich család. Horvátországi család. Orlovcsics Ger-
gely 1525-ben Jajczáná] küzdött, János 1526-ban Mohácsnál

esett el. 2
)

Ormándy család. Kihalt. Nevét Hont vagy Zala várme-

gyében fekv r mánd pusztától vette, valószínbben az utóbbitól.

Ormándi Péter Palota vár kapitánya volt , midn tle 1593.

oct. 1 3-án a törökök a várat megvevék. 3
)

1 658-ban Trencsin vármegyében Nagy-Csernán székelt Ormándy
család azon megyei nemesi lajstrom szerint. *)

1658 tájban Ormándy Erzsébet Ocskay Miklósné volt.

1 660-ban Ormándi János prókátor Erdélybe megy. 5
)

Ormánközy család. Egyik tagja Bethlen Gábor fejedelem

titoknoka volt. 6
)

Orius család. (Csicseri.) Ung vármegye egyik legrégiebb

nemes családa ; mely a Csicseri és. Orosz családokkal egy törzs-

bi ered. Közös törzsük Zubuzlov, más versio szerint a család tör-

zse magister Fridrik János, ki 1107-ben Kálmán királytól

nyerte Csicser helységet ; ettl mint származtatik izrl izre a család,

az alább következ Orosz családnál láthatjuk ; valamint azt is, hogy

az 1216. táján élt Joob de Csicsér fiának Miklósnak fiaitól Páltól és

Istvántól vált külön a közös törzsbi az Ormós család , melynek

azonban szakadatlan nemzékrendét ama közös törzsbi lehozni az ok-

mányok s adatok hiánya miatt jelenleg nem tudjuk.

*) Collect herald, nro 69.

2
) Peth Gergely M. Krónika 99.

8
) Ugyanott, 135. lap.

*) Szoutagh Dán. közi.

5
) Bethlen Miklós önéletírása I. 268. lap.

e>
) Kemény János önéletírása 176.
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Az Ormós családnak az Ung megyei si Csicser helységen kivül

régiebb lakhelye Zemplin, Ugocsa , Szabolcs vármegye, az ujabb kor-

ban azonban egyik ága Zemplin vármegyétl Arad és Temes várme*

gyébe is leszármazott, mint errl alább lesz említés.

Egyik ágából , mely jó korán Szabolcs vármegyébe származott,

a XV. század közepén élt Ormós F a r k a s , ki Nagy-Tárkányi Zsófiát

vévén nül, evvel következ nemzékrendet alkotott

:

Farkas
(Nagy tarkanyi Zsófi)

Ferencz

Ferenoz

^Borbála 1620.
(Szúnyogh Istvánná)

Ugocsa vármegyében Halmiban már 1510-ben birtokoltak a csi-

cseri Ormósok. 1
) Valamint e század elején Zemplin vármegyében

Magyar-lsép , Kolbása , Lasztócz , Kefecsény , Szólnocska , Nagy- és

Kis-Czigánd helységben birtokosul iratnak.

Az Arad és Temes vármegyébe ágazott vonalnak satyja csicseri

Ormós István Zemplin vármegyei esküdtnek fia Antal ugyan ott

táblabíró és fpénztáraok volt. Ez agárdi birtokából lakását az alföldre

tévén át, 1774. august. 8-án Zemplin vármegyétl nemesi bizonyít-

ványt vett ki ; és mieltt buzgóan vallásos nejével Almásy Krisztiná-

val házasságra lépett, a reform, vallásról a kathol. vallásra tért át. Az

ország alsó vidékére költözvén , Arad vármegyében 1796. évrl szóló

okirat szerint a magvaszakadt galanthai gróf Fekete család birtokait,

Edelspacher Zsigmond kir. tanácsossal közös haszonbérben tartotta.

Tle a csicseri Ormósok kath. ágazata következ nemzékrend szerint

veszi származását

:

István
Zemplinben

i

' »
\

Antal 1774.

Zemplin v. fpénztár nok
Aradba költöz.

(Almásy Krisztina)__ .« .... \ .» f.K i «.,,. „,,.. i ip....- i .i. .. i.—-

—

^

József f 1848. Antal. Andris Dániel. Teréz Klára

Arad v. szbiró f Temes v. szbiró f (Kállay (Oros

(váradi Török Anna) 1798. 1816 f Emánnel) József)
|l l « UK '"»! I " —«—»^CW— l| 1 I I , » l« I IM II M l i . i

j

Zsigmond Péter Sándor János
szül. 1813. 8Z.1814. 17.1815. sz. 1820.

Temes v. volt föszbiró.

») Srirmay C. Ugocsa p. 159.
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Antalnak fiai kt>zl András egykor Tenies vármegye szolga-

bírája, 1816. martius 16-án Zemplin vármegyétl vett ki nemességé-

rl bizonyítványt , és ennek szövegében köztudomású régi nemessége

á következ szavakkal is elismertetik : „Caeteroquin publica oonstaret

notorietate, et acta Comitatus buius nobilitaria manifeste perbiberent,

a corapluribus binc saeoulis in gremio residentem et donatario com-

plurium bonorum possessorio provisam famíliám nobilium Ormós de

Csicser, vetustam esse et donatariam
;

u valamint egyébiránt ez re-

giebb levelekbl is világosan kitnik. Ezen nemesi bizonyságlevelet

Ormós András Arad vármegyében 1820. mart, 16*án, ugyan azon

évi július llén pedig Krassó vármegyében is kíbirdetteté. András
magnóikul halt meg

1
valamint A n í a i és D á n i e 1 testvérei ?3, azon*

ban negyedik testvére

József, ki nemességét Arad me-

gyeoen még 1798-ban pnblicáltattá, *) és

ki 1829-ben Arad vármegye szolgabirája

volt, nejétl váradi Török annától négy

fiút és egy leányt nemzett. Meghalt 1848.

elején. Fiai a táblázaton láthatók , ezek

közül a legifjabb 1860-ban a Békes-Csa-

nád megyei törvényszék tanácsosa volt,

A legidosb Zsigmond (szül. 1813. Pécs-

kán) Temes vármegyének 1838-ban al-

jegyzje, 1845-ben al-, utóbb fszolgabí-

rója, és 1848-ban országgylési egyik

képviselje. 1861-tl m. akadémiai L tag, jelenleg az irodalommal, és

a képz mvészet elméleti tanulmányozásával foglalkodik , ez utóbbi

végett utazásokat is téve. Önálló munkái közül említhetk 1. A banya

sziklája, korrajz. 2. Adatok a mvészet történetéhez, és 3. Utazási em-

lékek, több kötetben.

A család másik ágából Ormós J ó z s e f, ki e század elején (1813.

eltt) Szabolcs vármegyének alispánja volt , és kinek nejétl sóvári

Soós Annától gyermekei József, Mária, Anna, Teréz, és Lu-
dov ika 1813-ban már éltek.

A osalád czímere — mint a rajz is ábrázolja — a paizs kék ud-

varában zöld téren álló magyar vitéz, jobb kezében kivont kardot, bal

kezével üstökénél fogva egy levágott emberft tart.

") Szirraay C. Zemplin. not. top. 247. 248- 269. 280, 326. 330. 333,

*) Arad várra, jegyzkönyv 580. sz. a.
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Ormosdy család. Ormosdy I s t v á n 1793-ban I. Ferenoz

király által emeltetett nemesi rangra.

Czímere ez : a paizs, fels részének közepérl két vonal által le-

felé domborúan három udvarra oszlik , úgy , hogy az alsó vagyis kö-

zéps udvar gúla gyanánt ékeli magát a két oldalas udvar közé ; a

jobb oldali ezüst udvarban zöld térrl három búzakalász emelkedik

föl j a bal oldali arany udvarban vörös grif ágaskodik, els jobb lábá-

val kivont kardot tartva ; a középs kék udvarban alyján fehér szikla-

taton fészkében ül, s három fiát melle vérével tápláló ezüst pellikán

látszik. A paizs fölötti sisak koronájából két kitérj esrztett fekete sas-

szárny között vörös ruhás, arany zsinóros, kócságtollal diszített prém-

kalpagos magyar vitéz emelkedik ki, fölemelt jobb kezével kivont kar-

dot tartva, balkezét csípire helyezve. Poszladék jobbról ezüstkék, bal-

ról ^ranyvörös. *)

Ornay család. Trencsin vármegye nemesi lajstromában

1835-ben eléfordúl e család neve. *>.

. Orogltványi család. Zemplin várraegye kihalt osaláda,

birta a Kazsui jószágokat; valamint leány-ágon a kihalt Barancsy csa-

lád után Barancs helységben is örökösödött s
)

Orossy család. Ismeretes belle Orossy Gr y Ö r g y , a XVII.

században cancellariai eléadó tanácsos, 1650-ki mart. 21-tl királyi

személynök, nyugalmaztátott 1665. jan. 12-én.

Tán e családból volt nevének hasonló módon irása miatt Orossy

András, kinek Kállay Klárától leánya Eufemia Eödönffy Lászlóné.

Megjegyzend , hogy az Orossy és Orosz meg r o s z

y

családokat több helyen nagy tévedéssel összezavarni szokták.

Orosz család. (Csicseri.) üng vármegye egyik legrégiebb

törzsökös családa , mely — mint már az Ormós családnál említve volt

— ezzel, és a Csicsery családdal együtt egy közös törzsbl ered. Csa-

ládi közlemény szerint törzse Fridrik János mester, állítólag 1 107-

ben Kálmán királytól nyerte Ung vármegyében fekv Csicser fa-

lut } és e helységben mai napig is birtokos. Ama közlemény szerint a

nevezett törzs Kálmán király neje Predzlava kiséretében jött volna

Oroszországból és telepedett le Magyarországban.

A Csicsery ágazatnak egy, perben fölmutatott genealógiája Joob

') Adaini Scuta gentil. tomo VIII.

•) Szontagh Dán. közi.

•) Szirmay C. Zemplin not. top. 91/236.



Orosz. 265

de Csicsértöl, 1316. táján éltl

hozza le mind a három közös tör-

zs családot , a megnevezettet egé-

szen ; a mit teljesen hitelesnek

mondhatni , azonban az érdeklett

közlemény egészen az 1 107-ben élt

Fridrik Jánostól igényli a szaka-

datlan leszármazási kimutatást

,

mely eképen adatik elé

:

I. tábla.

János

Lóránd,

t
Lrincz.

t

Fridnch. János
megtér ül07 .

Franka András

Belye Janos
de Berkesz 1189.

Simon
1239.

Job l262.

Miklós 1287.

Zubuzló.

f

Jakab l3lrt.

Mixe.

t

Joob 1316

MíLály
de Cseb.

1367.

Orosz László. Miklós
Jakab. t alkan-

t czellár f

O:o3z János
ie Geaztely.

(Su t.ha Ilona)

Anasztázia
(daróczi Thibold
Lászlóné 1411.)

< * —

i

Hedvig.

Miklós Domokos
mester ,, 1342.

a Csicseryek

törzse

Folyt. V. táblán.

Pál István

Ezek az Ormós
cs. törzsei.

János
az Orosz

cs. törzse.

Jakab.

t .

Tamás 1434.

(Thibold̂ Hedvig)

Folyt. II. táblán.

Péter
(Hangácsy

Klára)

f
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II. tábla.

László

Hpálf

János, ki a* I. táblán.

1434.

(Thibold Hedvig)

István.

f
János
1466.

Mihály.

t
Miklós

(sóvári Sóos
Klára)

Bora
(azeretvai

Ramocsa Tamás)

Krisogon

t
Tamás
1498.

(Apollónia)
j

Mihály
kir. udvarnok
(Darancsényi

Kata)

Dóra
(Lónyay János)

János. 1520.

(Bölcsei

Kafaj

Anna
(Vékey Adorján)

Anna
(Hartay
Kelemén)

Zsigmond.

t
Tamás
1556.

(Betlényi
Bora)

Dóra
(Jobbos
András)

Zsigmond
1528,

(Kapy_KÍára)

Mihály
hfiségteicn

1556.

Hedvig
(Ziny István)

— . , „ . —.-—

,

Bora
(Kéli Járay

János)

György

László.

János
(1. ri Daosó

Krisztina

2, Komjáthy Anna)

Pál
tábornok

(Sennyey Anna)

1-töl Tamás
1656-1662.
ungi alispán

és követ
(szálai Barkó-
ozy Kata)

t

Pál
1662-1666.
ungi alispán

(Istenmezei
Anna)

Mária
(csibai

Ördög
Mihály)

2-tól Anna
(gersei

Fethö
Gáspár)
1658.

JL
György

1695. 1699.

alisp. sjkövet.

' László 1707.

t

Pál
tokaji várkapit.

(Rákóczy Bora)

Pál
(sóvári Soos

Éva)

Zsigmond
1686-87.
alispán

(Sennyey Bora)
(

*
' *— '

"
i

folyt. III. táblán.

János
1680-4.

alisp. és követ
(1. Jósa Zsófia

2. Bozóky
Juliannar—^—

»

Folyt. IV.

táblán.

László
(Csiosery
Erzse)

Tamás
1698.

(Sz.,Pétery
Eva)

i T^ n

Eva
íKendc
László)

István
1747-1771.

alispán

t

László
(Szinhai
Klára)

András.

f

Pál
(Görgey Róza)

Pál

(Bük Anna)
i

'

'

A
i

János

Éva
(Orosz
Gáspár)

Júlia

(Lóvéi)
Bora

(Komáromy)

János
(Reisz Róza)

János.

t
László 1860.

(b. Reviczky
Amália)

Pál
1860.

(Orosz
Májia)

Júlia
(Szányi F*r.)

Károly

Fáni N.
(Bay (Jankóné)
Antal)

Erzse Appollonia Franciska
(Kéry) (Szentlélcky) (Sz. Iványi)

Bora Antónia
1860. (Bydeskutyné)
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III. tábla.

Zsigmond, ki a II. táblán.

1686-87. alisp.

( kis sennyei Sennyey
Borbála 1707.)

Zsigmond
alispán f,1716.
(Pécfe Eva)

Teréz Júlia
(Sxírmay) (Aisdorfer)

Gábor
fóperceptor 1718 -26,

(pálóezi Horváth
Erzsébet)

Zsigmond János
Zemplioben lak. alispán

a garáida s kir. tan.

f 1796. 1784.

t

András
(muraniczi

báró Horváth
Bora)

i

*-*
1

Ignácz
(1-Bogády
Teréz 1801.

2. Irinyi Bora)

György
^

(galantha?

Balogh
Julianna)

Mátyás,

t
Ferencz

1757-60.
alisp. s követ

(1. Migletzy
Mária

2. P§trovay
Eva)

János
(Vay Bora)

Mária 1812.

(Orosz Pál)

Anna
(Kende
István)

Mihály 1861.

lak. Csaton
(Gencsy
Krisztina)

Mária
(Kornfeld
István)

Zsigmond
(Káliay
Zsuzsi)

Ignácz
(Halassy
Paulina)

Béla. Róza. Lenke. Hona.

1-töl Anna
(fügéi Csathó Pál)

2- tói József
(Nozdiroviczky

Éva)

Ferencz
(Uray Mária)

Tamás 1860.

(Gedeon Anna)

Boldizsár
(Kossuth. Zsuzsi)

t

János. Béla.
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IV. tábla.

János , ki a 11. táblán.

1680-84.
alisp. s követ.

(1. Jósa Zsófi

2. Bozóky Julianna)

1-tl Bora
(Buday Istv)

Ádám
alispán 1699
ti s követ

f 1712.

(Sz,egedy
Eva)

J

Zsófi

(1. Csiba
István

özv. 1688.

2. Jármy Fer.)

2-tól Farkas.

t
János. Éva. Mária,

t t

3. Bagossy László)

Ádám
követ 1712.

s fjegyz 1724.

(Tolvaj Bora)

Eva
(Orosz Pál)

György
1757-66.
táblabíró

Boldizsár

1742r 1747.

alispán

(Berthóty Klára)
i

—*
>

Gáspár
1771-1790.

alispán

kir. tanácsos

(1. Orosz Éva
2. Ordódy Klára)

1-tl István
ungi alispán

(1. báró Sághy
Klára

2. Csernovsz-
ky Klára)

Rozália
(Reviczky

József
kir. tan.)

Klára
(PuppinBzky

László)

2-tól Antal
szbiró 1793.

f 1805.

(Orosz Bora)

András
alispán 1848.

Péter

szbiró
1810-1817.
(1. Pribék
Róza

2. Pribék
Erzse)

1

Miklós
a testrség-

hez 1790.

1-tl Elek
ungi követ

megöletett 1843.

2-tól Márton
1860.

(Nemes
Amália)

"Aladár.

Mihály 1860. él

(Kossuth Róza

1-tl Bora Imre Károly 2-tól Eleonóra Amália Zsuzsa
(Buday (Petrovay táblabíró 1835. (Reviczky (b.Sennyey (Madarassy
János) Zsuzsa) (Ers Erzse) Imre) István) László)

Sándor
ntlen 1860.

Mária
(lászlófalvi

Eördogh
Zsigmond)

Ágoston
(Szabó
Teréz)

Lajos
(Szányi

Hermina)

Zsófia

(Dobóczky
Ignácz)

István
(Roskoványi
Natalie)

Elemér. Olga. Victor. Mária.

Árpád. Béla. Gejza. Gyula.
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V* - 1 á b 1 a.

Domokos , ki az I, táblán.

1342,
a Csicseryek törzse

i
*—

1

János

Ferencz
Fodor dictus

. -A

Zsigmond
1462. 1470.

Miklós
f

•-*
>

Zsigmond
t

Mátyás. Benedek
f

András

Ambrus.
1541.

Péter.

t
László

Gáspár. János.

f f
András
alispán

1561. 67.

Ferencz.

t
Péter

alispán

1579.

István
alisp. 1580-82.

• György
t

II. Ambrus

István
alispán

1569.

János

Mjhály

Ferencz
alisp. 1615.

f 1626.

Mihály
alisp. 1649.

t

Péter
alisp. 1632.

I

Zsigmond, László.

t

Zsigmond,

t
Ambrus

András.

f

András—'««/\— m ii m i

Péter,

t

Ferencz
követ 1662.

Péter.

Ambrus. f Mihály
-~»

A»
Mihály.

f

László.

f
Ambrus,

t
János

Ferencz
(Kovács Máriai
e— "

1

László
-^. ,

Péter—*—

—

Gyula.

Antal

Árpád. Gejza. Zsigmond.

A csicseri Orosz család történetére vonatkozó legrégiebb isme-

retes okmány szerint IV. Béla király 1239-ben a Fridrich János vér-

ségébl származott berkezi Belye János fiának Simon mesternek,

és általa fiának J ó b n a k , valamint vérséges rokonainak Jánosnak



270 Orosc.

és Zu buziónak Wys helységet , és C h e n k e nev fölJet adoma -

nyozá a hozzá tartozókkal , valamint a Bodrogh folyón való híddal

együtt ; és azokba Lrincz Szabolcs megyei fispán által be Í3 iktatta-

tott. J
) Ez adomány-levelet késbb törvényszék eltt is elémutattá

Csicseri (di Chychyr) Zsigmond, testvéreinek A n d r á s nak, r os

(Orosz) János nak , M i k i ó s nak és Benedek nek, nem különben

rokonainak László, Mihály, István és Oros Miklósnak
nevei! ben is, %

)

A F r í d r i o h nemzetség mint megneveztük, három külön csa-

ládra, C s i c s e r y > Orosz és Ormós nevezetüekre szakadván , f-

leg a két elsnek tagjai nagy részben Ung vármegyében viseltek me-

gyei hivatalokat,

Az Orosz családnak a XVI. szazadtól Ung megyében hivatalt

vtaélt tagjai azon vármegye jegyzkönyveibl kivonva következk

voltak

:

Táblabírák voltak a következk . csicseri Orosz Tamás
1587; szintén Tamás 1615, János 1636, László 1659, Zsig-
mond 1679. Pál 1742. János 1750, András 1750. Idsb. György
1757. Ifjabb György 1766, István Í754. Pál 1776. Ifjabb Já^

nos 1805. Boldizsár 1827, Károly 1835. László 183$. évben.

Szolgabirák voltak : csicseri Orosz Farkas f sz. bíró

1712—1715. István f sz. b, 1742—1747. Jánosai sz. bíró 1742.

Gáspár fsz. b. 1750—1760. István al sz. b. 1754. István f
sz. b. 1782 jun. 3t

— jul 30. Antal al sz. b, 1793—1805. Ignácz
f sz. b. 1805—1811. bemondott Péter al az. b. 1810—1817.* And-
rás ai 1831— 1835. f az. biró 1835—1838. (1845-ben f adószed),

fölek alsz. b. 1838. évben.

Jegyzk voltak : csicseri Orosz Ádám fjegyz 1690— 1697.

lemondott. Másik Ádám íjegyz 1718—1727, László ifjú korában

aljegyz 1723—1726. lemondott. Ferenoz fjegyz 1750—1757.

Gáspár fj. 17GÓ— 1771. István alj. 1776, - 1782. jun- 3Mg, mi-

dn fjegyzvé választatott , és az volt 1786-ig. Antal alj. 1790

—

1793. F é te r fj. 1832— 1834-ig, midn meghalt. László tiszt. alj.

1834—1835. lemondott.

>) Fejér Cod. dipl. toiu. IV. vol. I. p. 158.

*i Ugyan ott, de kár , hogy ez eléiautatáe érét nem tudváa
?
az elmuta-

tok korát sem határózhatjuk meg, é? e régben a családi táblázat sem igazít el,

miután e nerekst rajta nsm találjuk
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F ö p é n z i á r n o k o k voltak : csicseri Orosz Gábor 1 718—
1726. és Péter 1827— Í832.

Tiszti ügyészek voltak tiszteletbl : csicseri Orosz And-
rás 1828—31. Elek 1834—38. László 1835 -38. lemondott.

Alispánok voltak: csicseri Orosz János 1613-bftn, Ta-

más els alisp. 1656—1662. P ál els 1662—1666; ekkor lemon-

dott 1672-ben ismét mint jeles és tapasztelt tekintélyed fériiu meg-

választatott , 1675-ben a forradalmiak által elfogatván, a fels vi-

dékre hurezoltatott, helyét addig Komjáthy István töltvén be ; 1676.

január .27-én visszajvén , ismét egyhangúlag els alispánná vá-

lasztatott , lemondott 1677-ben — Ján os els 1680— 1684. Zsig^

mond els 1686-1687. György eted 1695 — 1699. lemondott

Ádám els 1699— 1712. ekkor meghalt Zsigmond els 171«-~

1716. bele halt Boldizsár els 1742 — 1747. István másod

1747—-54. els 1766—•1771. midn lemondott F erén ez másod

1757—-176G. Gáspár els 1771— 1762 midn ismét megersíttetett,

és az volt még 1786-ig; kir. -tanácsos lett 1793-ban , egyszersmind

1790-ben minden küldöttséget igényl esetre nézve a vármegye és f-

ispán által megbízatott. András Ung vármegyének í 849-ben utolsó

alkotmányos alispánja.

Országgylési követséget viseltek, 1659-ben Tamás al-

ispán. 1664. Pál alispáu a szent-mi kiósi tanácskozmányra. 16S1. J á~

nos alispán, 1687-ben Pál tbiro. 1698-ban Tamás tbiró a katona-

ság téli elszállásolására biztos. 1699-ben, Qyótgy alispán és Ad á

m

fjegyz Tokajba elszállásolandó katonasággal kötend egyesség vé-

gett 1701 ben Ádám alispán a 13 vármegye részirl a varannóí ta-

nácskozmányra
; hol a felséghez küldendk közé választatott. 1712-ben

Ádám az országgylésre. 1724-ben ismét Ádám Pozsonyba a por-

ták eligazítására nézve; honnan a helytartósághoz utaltatott 1764-

ben a diétára Fereo ez táblabíró, és 1843. évben Elek, ki Pozsony-

ban hajdúja által megöletett

A megyei nemesi fölkelésben részt vettek : Pál had-

nagy 1658. András kapitány 1663. Pál 1663. 1664. kapitány.

András 1670. hadnagy. Pál 1672. kapitány. András vezérl ka-

pitány 1684-ben. Pál i 708-ban tábornok. András fölkelést hadn,

1742. István szintén fö ík, hadnagy 1744. Antal hadnagy 1797.

G- y ö r g y 1309. évben. Miklós 1 790-ben a nemesi testrséghez

ajánltátott
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A család leszármazására vonatkozó oklevelek nagy részét csi-

cseri Orosz Mihály csáthi birtokos 1 860-ban a nemzeti Múzeumban
tette le.

A családnak Zsigmond királytól nyert czímere, — mint a fölebbi

ábra mutatja—vizirányosan kétfelé osztott paizs, a fels kék udvarban

derékig fölnyuló farkas látszik , szájában bárányt tartva ; az alsó zöld

udvarban kerék, és abban disznó, szájában malaczot tartva, A paizs fö-

lötti sisak koronájából három strucztoll nyúlik föl. A sisakról a paizs

két oldalára szokásos foszladék hullámzik le.

Az itt közlött családfák táblázatai közül az V. tábla a közös tör-

zs Csicsery családot tünteti föl , noha az már e munka III. kötet 162

— 163. lapján csak I Ambrustól kezdve ugyan, de emennél bvebben
közölve volt , kivált a hitves társak és leányok neveit is tekintve, ott

is, itt is perbeli genealógia után ; mind az által egy pontnál lényeges

különbség van a kett között, t. i. ez utóbbi táblázat szerint I. Ambrus-

nak András nev fia nemzé II. Ambrust, és István nemzó

Jánost, holott a Csicsery családnál közlött családfa szerint András-

nak fia volt János, Istvánnak pedig fia volt II. Ambrus, és így a

két ág I. Ambrus fiainál van átfordítva. E két versio közííi melyik a

valódi , azt most eldönteni nem tudjuk. Ez okból jónak véltem itt a

nemzetségi törzs származékainak bemutatásánál renden kivül a CsU

csery család ezen különböz nemzékrendi sorozatát is adni ; mire nézve-

Ösztönzött az is , hogy itt legalább egy ágon (t. i. Fercncznek Kovács

Máriától származott utódai által) a családfa mostanáig le van hozva.

Végre pótlékul Ung vármegye jegyzkönyvei kivonata után ide

tehetjük azok névsorát , kik a nevezett megyénél a Csicseryek közül

alispáni hivatalt viseltek. Ezek a következk

:

András 1561—1567 évben.

István 1569— 1571. és 1573—1576. években.

Péter 1579-1580.

István 1580—1582.

F e r e n c z 1615—1626. években , az utóbbi évben mint alispán

meghalt.

Péter 1632-1633. és

Mihály 1649—1656. években, mindnyájan els alispánok

voltak.

Ezeken kivül találjuk csicseri Jobbos Andrást 1592—
" 1593-ban Ung vármegye alispáni székiben.
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Orosz család. (Balásfalvi.) Pozsony vármegyei régi. adoma-

nyos birtokos neraes család , elnevét a nevezett megyében fekv B a-

lásfalva (vagy Balásfa) helységrl irja, hol jelenleg is birtokos. *)

A családnak egyik tagja Ferencz, szent Pál rendi szerzetes a

bondorfi zárdában, egy kis munkájában, melyet 1747-ben rokonának

balásfalvi Orosz P á 1 czimz. ansari püspöknek és septemvirnek aján*

ltt, a család elddeirl némi jegyzeteket nyújtott, melyek közé azon-

ban némi kétséges adatokat is bele kevert , százada szokása szerint a

hasonló nevezet családbelieket is sei közé számítván , milyenek pél-

dául Orosy György 1650-ben volt kir. személynök, kit szintén Orosz-
nak állít, noha ez magát Orosy nak irá, és nyilván más családból

származott.

Nevezett pálos szerzetes szerint a balásfalvi Orosz család 1380-

ban I. Lajos királytól, majd ismét 1530-ban I. Ferdinánd királytól ka-

pott nemes levelet, melyet Orosz Pál tábornok nyert, 2
) végre pedig

1608-ban II. Mátyás királytól ujj ító czímeres nemes levelet, melyben

állítólag ama 1530-ki megersítetik. Ez utóbbi adat kétségtelen. Ezt

t. i. Orosz István , ki a kir. hadi tanácsnál translatori hivatalt viselt,

nyerte az alább leirandó családi czímerrel együtt. Ezen Orosz István-

nak unokája volt Orosz 11, István, ki 1661-ben Párkánynál a törö-

kök elleni harczban sebeket kapott, és érdemeiért I. Leopold királytól

1690-ben Pozsony vármegyében a Csallóközben fekv Bálás Ethei

(közönségesebben Balásfalvai) si birtokára új kir. adományt nyert.

Ezen II. Istvántól töredékesen következleg j le a család:

II. István

Í66K.16??:

N.Pál
ansari püsp.

septemvir

f 1756.

N.

József él 1760.
Pozsony v. tbiró

Imre
insurgens és hzg

Esterházy komornoka

István
1760. Pozsony
várm. szbiró

József
1760.

alezredes.

Ignácz
Vas v. aljegyz

1760.

Ferencz Teréz Pál
1760- -67. (Záloghy kapitány

Veszprém v. fszbiró. Ignácz 1758.

') Fényes Geogr. szótár I. 77.

l
) Synopsiü Annalium Eremi Coenob. PauHnorum. Sopronii 1747.

3
) A családot igyekeztek a csicseri Orosz családdal is Összekötni , ennek

valósága esetében ezen Orosz Pál egy személy volt volna azon csicseri Orosz

Pállal, ki a 260. lapon, az í. táblázaton áll, és neje Sennyei Anna volt ; ez állítás

azonban bizonyítást vár.

18
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E családfán álló Pál 1711-ben sárvári plébános papóczi prior

cs alesperes , azután szombathelyi káptalani prépost , majd Veszprémi

nagy prépost , már 1746-ban ansári ezimzetes püspök , és a hétszemé*

Íves tábla közbirája. Meghalt 1756. mart. 27-én, kora 78. évében

Veszprémben.

Testvéreinek gyermekes közlJózsef elbb az Újvári, utóbb

Károly íherezeg gyalog ezredében Iíí. Károly király alatt 19 éves

korában már katona , mely ezredbe gr. Csáky György ezredébl téte-

tett át. 2757-ben Boroszlónál és 1758-ban Hochkirchennél tünteté ki

magátj és ezért rnagyságra emeltetett, 1760-ban már alezredes volt.

Testvérei í g n á c z Vas vármegyében , Ferencz pedig Veszprém

vármegyében viselt megyei hivatalt. Pál szintén Károly fhzg ezre-

dében volt zászlótartó hadnagy, 1757-ben már kapitány, Terézia
Záloghy ígnáes ezredesnek neje, férje porosz fogságban is szenvedett.

Pál püspök másik testvérének fia József táblabíró, atyja Im-
rének, ki Esterházy berezegnek komornoka, és insurgens zászlós

volt, elesett a porosa háborúban. Ennek testvére István 1760-ban

Pozsony vármegye szolgabirája volt,

Pál püspöknek t&n testvére, és József, Ignáoz, Ferencz,
Teréz és Pálnak tán atyja volt azon Orosz Ferencz, ki 1732-

ben Gyr vármegyénél jegyzi hivatalt viselt.

Azon. József, ki a családfán 1760-ban Pozsony vármegyei táb-

labiróul iraték, 1745-ben a Pozsony megyei fölkel nemes seregben gr.

Pálfíy Rudolf ezredéhez században volt kapitány.

Orosz N. ezredesnek fia József a Pozsonyban szerkesztett

Hir&ök politikai hírlap szerkesztje 1837

—

1842. Testvére Ká-
ró I y rnagy , ós F e r e n ez.

Ugyan e családból Balásfalván született László 1818. juo.

24-én, Pozsony vármegyének 1848. eltt fjegyzje.

Ferencz a fölebh idézett pauiinus szerzetes idézett munkáján

kívül egyebeket is adott ki. 1760-ban Budán jelent meg tié „Els
Lajos . , .királyról — rövid Krónika."

Á balásfalvi Orosz család czímere ítigglegesen kétfelé osztott

paizs , a jobb oldali vörös udvarban vizirányosan három ezüst csíkolat

fölött arany koronából kiemelked ketts ezüst kereszt látszik ; a bal-

oldali kék udvarban arany koronán ezüst egyszarvú hátulsó lábain

ágaskodik , háta fölött , és meilje alatt arany csillag ragyog. Ugyan

ilyen egyszarvú ágaskodik : a paizs fölötti sisak koronáján is , két ki-
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terjesztett fekete sasszárny között, mellette szintén két csillag fénylik.

Foszladék jobbról aranykék , balról ezüstvörös. A paizst két oldalról,

két pánczélos vitéz tartja, egyik kezükben hosszú nyelj s a földre tá-

masztott bárdot fogva.

Hogy e családból származtak-e Orosz G á b o r , ki 1552-ben Eger

vára védelmében vett részt, és Orosz András, ki 1595-ben Eszter-

gám és Vácz vára megvételében tnt fel , — elhatározni nem tudjuk.

Orosz nev család
,
(s tán a balásfalvinak egyik ága) létez Zala

vármegyében is.

A Borsod vármegyei Orosz családból származott Orosz Ádám
egerszalóki plébános és iró , Orosz György huszár-százados fia , szül.

Miskolczon 1804. nov. 4-én ; ki mint iró. fleg az ige nélkül irt „Id a

vagy a pusztai sír" czim beszélve által ismeretes. *)

Orosz cstlád. Erdélyben is él ily nev család, belle Péter
kamarai hivatalnok Gyergyó-Remetén 1815. köri.

Mihály k.-fejérvári kanonok, meghalt 1834-ben.

Sándor septéri birtokos.

Vajdahunyadi Orosz Mihály 1795-ben erdélyi fkormányszéki

titoknok. Azonban ezek vérségi Összeköttetését nem ismerjük , s való-

színleg egymáshoz nem is rokonok.

Orosz család. Orosz Miklós 2715-ben III. Károly király-

tól nyerte ozímeres nemes levelét* *)

Czímerpaizsa elször vizirányban kétfelé oszlik , az alsó kék ud-

varban két sziklás halom közt arany koronán pánczélos kar könyököl,

meztelen kardot szúrásra tartva; a fels ezüst udvarban jobbról balra

rézsútosan vörös csíkolat vonul le
?
mellyen fölfelé aranyoroszlán lép-

degéí. A paizs fölötti sisak koronáján szintén pánczélos kar könyököl,

aranyvörös kornétát (labarum) tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös,

balról aranykék.

Oroszhegyi máskép Szabó család. Udvarhely széki

Oroszhegy nev helységbeli család. Közlök János, szerzetesi

nevén Rotnáu, a múlt évtizedben a minorita szerzet többször meg-

választott fnöke, jelenleg nyugalomban; él. Testvére Bertalan Bál-

ványos-Váralján birtokos, ennek fia József vagy Jósa, orvos -

doctor lett 1867-ben, miután a forradalomban! részvéteért várfogsá-

*) L. élotét Magyar írók II. 23G-233
8

) Coileoi herald nro 610.

18*
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gából kegyelem utján kibocsáttatott. Nevét az irodalmi téren is fólmu-

tatá. Jelenleg Bukarestben él.

Oroszy család. (Siskei és Sóstokállyai.) Veszprém várme-
gyei régiebb nemes családainak egyike. Törzse Oroszy Mihály, ki

1524-ben élt. testvérei Antal és Benedek. Nevezett Oroszy Mi-

hálytól a következ családfán álló ivadék vette származását : *)

Oroszy
^

Benedek Mihály
1516-28. _J524 -

Péter
1555-

István 1591. 1607.

veszprémi vajdí,

(Boröczky Krisztina)

Antal
1516.

Zsuzsanna. Ádám 1654.

(Sándor Kata)
özvegy 1671.

Anna.

Pál
1695.

(Taksonyi
Éva)

István,

f

Anna
(Gyallódy
István)

Erzse
(Ostffy

László)

Zsuzsa
(Csapó
János)

Kata
(Toldy
Márton)

Ádám
(Chernél
Klára)

Pál,

f
Julianna

(Kazay Márton)

Dániel
(Pázmándy

Éva)

Mihály István.

t
László.

t
Pál.

j.

Krisztina

(Moroza Sámuel)

Klára Pál Julianna Teréz József

(Armpruster sz. 1763. sz. 1766. íebr. 22. sz. 1771. sz. 1769.

Lajos) (Keszey + 1842. nov. 10. oct. 20
Juii) (1. Horvátit Ádám (Pázmándy f 1773-

2. Kazay Gábor) József) január 8.

Rebeka
sz. 1768.

febr. 19.

t

Krisztina
(Koboz Károly)

Lajos. Franciska

f (Kenesey László)

Jozefa
(Pap Ferenez)

A család birtokjogi viszonyaikról a következ okleveles kivona-

tok adnak fölvilágosítást,

15 1G. Lainpert napján Tapolezán a zaíai bíróság, u. ra Hosszú-

tóthy György ós ákosházy Sárkány Mihály eltt sóstokáili Oroszy

Antal és Siskey György
5
Oroszi Be nede k veszprémi Csek Ist-

vánt, Vámos, Mergh, Ambró, nagy-rsi Bak Pál, Máté Barnabást, Do-

rögdi Máté Pált és Antalt nevezik ki minden ügyeikben képviselk ül.

1524. Bátory István nádor eltt szentgáli Veres Péter, syskei

*) Véghelyi Dezs által családi közlés szerint.
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Oroszy Benedek és Mihály ellen panaszt emel a bariczka hegyen

fekv szl elfoglalása miatt, azonban perét elveszti , s az Oroszyak

ennek birtokában Lajos király Budán 1524. évben kelt ítélete folytán

visszahelyeztettek.

1528. (feria sexta prox. post festum beatae Sophiae vidufte) Sos-

thokállyai Oroszy Benedek mint tanú említetik a bakonybéli apát-

ság bizonyos ügyében.

1555. évben (Dominica Ascensionis) Karácson ünnepe táján mi-

dn a törökök Veszprémet elfoglalták, szentkirály szabadjai Tatay Fe-

rencz neje Elena, Syskei Ambró leánya elfogatott s nemesi curiáját s

két szljét Siskén Oroszy Péter elfoglalta, miért is a zalai rendek

diskai Farkas Lukács szolgabíró által személyesen a Szent-Gróthon

tartandó törvényszékre megidéztetett , hol azonban nem jelent meg , s

a birtok Ambrónak visszaitéltetett, s azon kívül Oroszy Péter 112

arany forintban marasztal tátott el.

1591. évben peleskei Ördögh Gergely alispán és Bitzó István

szolgabíró Soosthó birtokot , mit Kun Péter ervel foglalt el , Oroszy

Istvánnak visszaadják.

1607-ben a vasvári káptalan eltt Fyredi Máté Orsolya Józan

Benedek agilis neje szükségtl kényszerítve füredi egész curiájokat

Oroszy Is t ván veszprémi vajdának (= gyalog-hadnagynak) s nejé-

nek Böröczky Krisztinának és leányaik Zsuzsannának és Annának 170

forintért eladták.

1642. május 17-én füredi Patay István magát Oroszi István
jobbágyának vallja.

1642. máj. 18 án Herczeg László Füreden egy hold földet egy

forintért elad Oroszy Istvánnak.

1654. febr. 17-én Hathalmy György és neje Bornemisza Katalin

pápai veteményes kertjöket 60 m. forintért eladják Oroszy Ádám-
nak és nejének Sándor Katalinnak.

1655. febr. 8-án Rábaközy Mátyás igari szljét (Veszprém) 52

iraperialis talléron eladta Oroszy Ádámnak s nejének Sándor Ka-

talinnak.

1659. (feria 4. prox. post Dnicam Exaudi) Oroszy Ádám ne

mességérl bizonyítványt kap Veszprém vármegyétl.

1671. jun. 23. Pápán ifj. Esterházy Ferencz a Kovács utczában

fekv puszta házát minden tehertl fölmentve Oroszy Ádám özve-

gyének adja
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1695. jan.28. hetyei Szabó Ferencz a kis-gyimóthi határban lév

17 hold szántó földjét Oroszy Pálra, és ennek nejére Taksonyi Évára

ruházza adósság fejében.

1775. april 19-én Oroszy Mihály kötelezi magát, hogy a pá-

pai reform, eklezsiának , ha szabad gyakorlatot nyer, 6 pozsonyi mér
földet ad, és ezt meg is adta.

Oroszy család. Oroszy András, ki 1595-ben Esztergám

és Váoz megvételében tünteté ki magát, 1601-ben mint Váoz várának

kapitánya Rudolf király által katonai érdemeinek tekintetbe vételével

czímeres nemességre emeltetett, *) és utódai Zeroplin vármegyében

telepedtek meg ; és C s a b ó c z helységrl vették utónevüket. Közitfk

többen megyei hivatalt is viseltek; igy Oroszy Linzié 1835-ben

Zeniplin vármegye rendszerint! esküdtje, 1843-ban aladószedóje volt.

Egyik Nógrád vármegyébe származott ágazatnak nemzékrende

következ:

János
Í1855.

György. János Klára József Ferencé Erese Róza Amália

f f. bir- (Lánga) ügyvéd haszon- (Jancsár) Tántossy) (Dedinszky
tokos. Loton- bérl Gynla)

czoa,i861. 1857.

(Steller N.)

Czímerök a paizs kék udvarában zöld mezn ágaskodó fehér ló,

két els lábával egy függlegesen lenyúló nyilat tartva, fölötte jobb-

ról csillag, balról felhid ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából egy

vörös mez kalpagos vitéz emelkedik ki derékig , kezeivel nyilat fe-

szít. A paizs sisakjáról szokásos foszladék omlik szét.

Oroszy család. (Oroszt) Ugocsa vármegyének egyik legré*

giebb családa , mely a hajdan Ugocsa vármegyéhez , utóbb Bereg vár*

megyéhez tartozó Tisza-Oroszi helységbl vette eredetét és azt

már a legrégiebb idkben birta is. Ezen Oroszy családból Oroszy Imre
már 1417-ben Ugocsa vármegyének szoigabirája volt. 2

)

1430-ban Oroszy Katalinnak a leány -negyed adatott ki.

1470-ben élt Fülöp, és királyi ember (homo regius) volt, ha-

sonlóan szerepelt

1481-ben Oroszy Tamás.

>) Szirmay C. Zemplin. noi top. 115. Lásd Istvánffy Htst 1685* évi k!

adás 431.

*) Szirmay, 0. Ugoos* p. 58.
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i 503-ban Oroszy László éa István Oroszi helységet 2500

forintban elzálogosították hetesi Pethö Márton püspöknek. *)

l$ÍO-ben birtokólt ezen Oroszy család. Szls-Veg-Ardón is.
a
)

15J 4-ben Oroszy Mátyás és Fülöp ellen tárnivizsgálatot té-

tetett Werbczy István > kinek anyját Deák Apollóniát Budáról haza

menet közben a nevezettek Verbez helység határában kirabolták. 3
)

A családnak utóbb nyomát nem leljük, valószínleg kihalt

Orossl&ttyi CSaliuL Qdroör vármegye nemes esaláda, át-

származva Nógrád vérmegyébe is. Kzlök Oroszlányi István 1652-

ben tisztartója volt Balassa Imrének. *)

A Nógrád megyébe szakadt ág Lászlótól származik, ezen

László Gomöi vármegye táblabírája volt , fia László ugyan ott es-

küdt , Nógrád megyébe Kérbe felesége Ebeezky Rozália utáni birto-

kába tette át lakását , Gömör vármegyétl 1828. nov. 18-án vett ki

nemességérl bizonyítványt, melyet 1829. mart. 9-én Nyitra, 1840. ja-

nuár 15-én pedig Nógrád vármegyében hirdettetett ki. Jelenleg a éi.

Vallásuk ágost. *vang.
^

Órosxlánkeol e&ai&dL (Máskép Szlopnai f.) Trencsin vár-

megyei eredet régi kihalt család. Törzse Zebehard Tamás, ki 1277-

ben László királytól nyerte Trencsin vármegyében Zlopna nev erds,

puszta földet; és se lön a Szlopnai, utóbb OroszlánkeÖi családnak. A
családfát több elttem fekv genealógiákon egymástól különbözknek

találván , és össze nem egyeztethetvén . legjobbnak hittem egy táblai

nerben *) fölmutatott családfa szerint közleni ; mely szerint az igy áll

:

Szlopnai Menyhért
(másutt Gáspár)

Gáspár
Szlopnai mkép Oroszlánki

Mihály

Lénárd

im*'**m iih i

Jeromos,

t

Bora
(Bossány
Márton)

Gáspár
OroszlánkeÖi

i
~~* 1

Kata
(Baábi László)

Menyhért
de Szlopna
1470 - 5.

János. Kata

f (Apponyi
Miklós)

Miklós 1508.

budai várnagy
15jl.

János 1645
i i — m *v.

Miklós + 1549.

Kata
(Sárkány Ambrus)

Brigitta ?

(1- Doctor Szilágyi Péter
2. Kostka Miklós)

•) Szirmay, C. Ugocsa p. 175.

*) Ugyan ott 78.

») Ugyan ott 80.

*) ProtocoLC. Neograd. anní 1652.

•) Bossányi Istvánnak gróf Königsegg Rrneszt ellesi iáblai perébdl
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Menyhért 1570—75-ben kapja Mátyás királytól Jeromos
s a 1 Trencsin megyei Öroszlánke várát *) kapta adományba , mely-

nek folytán a Szlopnai nevezettel él osalád elbb Oroszlán-
k e 6 i elnevet használt , utóbb pedig vezetéknevét használva praedi-

katumúl, a szebb hangzásii Orosziánkei nevet vévé föl. Meny-
hértnek fia Miklós 1511-ben Buda várnagya volt. Ennek unokájá-

ban hasonlóan Miklósban halt ki a család 1549-ben fi -ágon ; és a gaz-

dag birtok-Örökség számos leány-utódokra szállt • névszerint Bossányi,

Simonyi, Hunyadi s más családokra.

Azon regényes történet , mely szerint egy Oroszlánkeit a török

fogságból Budj ács lába levágásával szabadíta meg, az utolsó M ik-

lósra vonatkozhatik. L. Budjács család.

Oroszvári család. Komárom vármegyében a XV. század

végén találjuk. Törzsatyjai Oroszvári Benedek, János ésAnd-
r á s , ugyan is Bereczk Mihály és általa fia Gáspár s leányai Erzsé-

bet és Anna, és rokonai, a nevezett Oroszváriak 1593. mart. 1. napján

Prágában kelt czímeres nemes levélben nemesítettek meg , és a czíme-

res nemes levél 1594. febr, 12-én Komárom vármegyében kihirdettetett.

1662. évben (feria 3. prox. ante fest. b. Andreáé Apostoli) Orosz-

vári István Komárom vármegyétl nemességérl bizonyító leve-

let kapott.

Oroványi család. G-ömor vármegye kihalt nemes családa,

közlök Orohwani Ambrus 1479-ben élt.
2
)

Orovnicz család. E néven ismeretes azon Tivadar, ki

1386-ban mint árvái fispán (comes) a medzihradnei patak melletti

erdt, melyet I. Lajos király Árva várától fölmentvén, Haab fiának

Lászlónak és érdektársainak adományozott , határjelek emelése mellett

a helyszinén kihasította. 3
)

Orros család. Kihalt; nevezetes arról , hogy részére hamis

okmányok koholtattak. 4
)

Orros Tamás 1655-ben országgylés által kirendelt választ-

mányi tag a harminczadok megvizsgálására nézve. Neje Katalin

*) Lehoczky Stemmat. II. 263. lapján állítja, hogy Oroszlánk vára nevét

Pie ro Leone sz. István korában beköltözött olasztói vette volna. A „Geneal.

authent. I.
u kézirat szerint Jeromos Trencsinben U r s t a t e c z várát is kapta.

a
) Gr. Teleki, Hunyadiak kora XII. 102.

3
) Szontagh Dán. közlése.

*) Werbczy Tripart. 11. 14.
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Kun Gáspár ágából származott és 1659-ben a íi-ágon kihalt Kun Ist-

ván után örökösödött. ')

Orros Pál 1681-ben az elkobzott javakra nézve országgylési

biztos, 2
)

Orsich család. (Szlavetichi, gróf.) Zágráb yármegyei Szia-
vet i e h helységrl irja elnevét. Eredetére nézve horvát , és a L a p-

san v. Lepsan vagy Jabogo nemzetségbl származik , vannak,

kik görög származásúnak állítják.

Elddeirl olvasom , de okadatolni nem tudom, hogy egyik se a

családnak Mihály, a bolgárok félelme, 1100. évben hét testvérével

harczolt Kassánál (?) és ott esett el. Ennek fiáról Mártonról ira-

tik, hogy 1105-ben Kálmán királytól adományt nyert volna. 8
) Ennek

fiául iratik

Orsich János Cetinje ura , ki szintén harczban hullott el. En-
nek fia II. Mihály Stiria kormányzója , ennek László a sziszéjn

bán, (ki állítólag Trencsinnél szintén harcztéren lelte, halálát), kinek

lia István 1566-ban Szigetvára védelmében Zrínyi Miklós alatt esett

eL 4
) E két utóbbiról már a történelem emlékezik.

Egy másik ágból származott Orsich A n t a 1 , kinek sarjadékát

mutatja a következ származási tábla :

Antal

János-Ferencz, György-Boldizsár
kir. asztalnok károlyvári kapit.

szkradicsi várkapit. 1675. báró.
1675. báró.

Antal
károlyvári kapit

i
É—* —

i

Kristóf
17 44. gróf stb.

(gróf Zichy Jozefa)
,

*
,

Kristóf

1819.

János-Ferencz III. Ferdinánd kir. asztálnoka , a szkradicsi

és barlovichi vár kapitánya és testvére György-Boldizsár ká-

rolyvári kapitány mindketten 1675-ben I. Leopold király által magyar
báróságra emeltettek. Jánosnak fia Antal szintén károlyvári kapi-

') 1655 : 100. 1659 : 117. törv. ez.

2
) 1681 : 11. törv. ez.

3
) Adami Ms. Musaei 4. lat. nro 182. és Lehoczky stemraat. II. 263.
*) Peth Gergely M. Krónika 121.
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tány volt, és a török elleni hadban esett el ; ennek unokája Kristóf,
Tinin, Carina , és Nelipath örökös ura , aranysarkantyús vifcéz, ós. kir.

kamarás és tanácsos, horvátországi báni táblai ülnök, s egy báni határ-

ezred ezredese még 1 744-ben Mária-Terézia királyasszony által g r ó f-

s á g r a emeltetett. Ennek fia ismét Kristóf élt 181 9-ben.

Ez utóbbinak tán testvére Ádám 1791, 1802. 1807. években a

magyar országgylés által a Stájer és Krajna szélekrl a határigtzi-

tási országos bizottság tagja volt.

A család grófi czímere a paizs kék udvarában hármas zöld hal-

mon a paizs bal oldalából felhbl benyúló és könyökl vörös mez
kar , meztelen kardot tartva , a kar hajiásában egymás fölött három

arany korona áll. A paizst grófi korona födi , s azon három koronás si-

sak áll ; a jobb oldali fölött kétfej fekete sas szétterjesztett testtel

látható, a két fej fölött arany korona áll, s abból vörös szalag függ lej

a középs sisak koronája fölött ezüst félholdon fehér öltönyben, kék

lepellel hosszá leeresztett hajú b. sz. Mária áll , mellén összekulcsolt

kezekkel, feje köri tiz arany csillag ragyog; a baloldali sisak koroná-

jából balfelé fordulva vörös mez kar nyúlik ki > kivont kardot tartva,

melyrl arany láncz függ le ; a kar végén fekete sas áll , mintegy re-

pülni akarva. Foszladék jobbról aranyfekete , középrl ezüstkék, balról

ezüstvörös. *)

Országit család. (Gúthi.) Történelmi kihalt család. Szabolos

vármegyében van kis és nagy Gu th puszta, hajdán helység , mely-

tl Wagner szerint 2
) nevét vette a Guthy család, I. Károly király

egy oklevele szerint az A 1 1 h y a családnak osztályos vérrokona. Azon-

ban, hogy a Guthy család micsoda nemzetségbl származott, miután

Zsigmond kora eltt alig tnt föl, meghatározni nem lehet

I. Károly király korában élt Guthy Salamon , ennek a volt

F é t e r , a ki négy gyermeknek lön atyja
}
u. mi. Imre, András, János

és Lászlónak. Ugyan ezekkel közel egykorúak voltak Guthy Gáspárnak

19 fiai, kikre miként ragadt az r sz á

g

h név, egy történetíró s
) kö-

vetkezleg beszéli el : „miután Zsigmond király meghallá nejének Má-

ria királyasszonynak és napának Erzsébetnek fogságukat, Jodok nagy-

bátyjával Magyarországba sietett , midn az ország határait átlépte,

*) Collect. herald, p. 123. és Adami Scuta gentil. tomo VIII.
s
) Wagner, Collectanea Geneaíogioo-historica. dac. IV. p. 80.

*) Dubraviuu Histor. Bohemiae libro XXV. Wagner idézete szerint ; em-

lekes&ik errl Turóosi Krónikája i*.
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egy katonásdit játszó gyermek -csapattal találkozik, kik eltt egy idsb

tiu vivé a zászlót. Zsigmond megszólítá a zászlóst : „ki katonái
vagytok? 1 ' — „az országé!" lön válasz. „Hát a királyéi

nem lennétek, ha én. volnék a királytok?" kérdó ismét

Zsigmond. „Igen!" lön válasz. A gyermek válasza megtetszék a ki-

rálynak, és megemlékezvén idvel eme jó jelrl, midn a gyermek fel-

nyit. Ország h nevet kapott, és az ország bárói közé emeltetvén e

család alapleója lón.

Nem vizsgálva , mennyire állja ki ezen fölebbi eléadás a törté-

nelmi bírálat elemzését, csak mint bizonyosat azt kell megjegyeznem,

hogy Guthy Gáspárnak négy fia volt : Mihály, Imre, Sebes-

tyén és János. Ezek közül a két középs magnóikul halt el, János-

nak mieltt Sz.-Fejérvárott keresztes baráttá lett , törvényes házas-

ságból lett Lrinoz fia és egy leánya , ki a cseh Giskra Jánoshoz

ment férjhez. Lrincznek özvegye Erzsébet élt még 1501-ben.

A negyedik testvér Mihály, kit guthi Országh Mihály néven

ismer történelmünk, lön az Országh család megalapítója, s tle a család

következleg sarjadzott szét :

Gothy Gáspár
mt^mm^mm——— l i mmwmmum i ———/> Ilii m n » .

Országh Mihály
nádor 146&
fl482.

(Rozgonyi N.)

I. Imre.

f
Sebestyér
1460.

János
utóbb barát

'i
.

Lrinoz
(Erzse özv. 1Ö0Í.)

Ilona 1494.

(Podmaniezky
Lásiló)

Bora
(Podma-
níczky
János)

II. János
1460.

(Zéchea
Anna)

II. Gáspár. II. Mihály

N.
(Giskra János)

I. Zsigmond. II. Imre.

I. László
1484. 1493.

fö lovász m.
(Maróthi
Magdolna)

I _
Magdolna
(1. Lévai
Cheh Ján.
2. Haraszthy
Fereacz)

ll.Zsig- III. Mihály. III. János
mond. szeréraj

1498. s váczi
püspök

f 1538.
László

Nógrád s Heves v.

fispán f 1544.

tPekry Anna)

I

III. Imre
f ajtón-

álló

(Dnigetk
Ápnes)

Magdolna
(Hndvai

Bánffy
István;

Ferencz
fóko-

mornok
1522.

Dóra. W g>

(bnosini c- a
Korlát-

f
'

kóy
Péter)

is-

is

Krisztina. Kata.

Kristóf
országbíró

Nógrádi föisp.

1 1567. oct. 19
(Zrínyi Ilona)

t

Ilona

f 1539.

(Perényi Gáborné)

Bora
(1. enyingi Török Fer.

2. gr. Eck Salmí*.

3. Geszthy Fereacz.)
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I. Mihály Zsigmond királylyal járt Olaszországban, honnan

haza térvén , nem csak gazdag adományokkal tetéztetett , de egyszer*

smind kir. kincstárnokká is lön ; és e méltóságban állott I. Ulászló ki-

rály alatt is. V. László és Mátyás király alatt királyi f udvarmester, és

1458-ban nádor lett, meghalt 1482-ben agg korában. 1460-ban gyer-

mekei János, Gáspár, László és Mihály neveikben is Gyöngyösön (He-

ves várm.) egy malomnak fele részét Bessenyei Mihálynak adta. J

)

Neje—:úgy látszik— a Rozgonyi családból volt, ettl született az elé-

sorolt négy fiún kivül még a táblán látható két leánya Ilona és Bora;
mindkett Podmaniczkyhoz ment férjhez. Nevezett fiai köri II. Gás-
pár ós II. M i h á 1 y magnóikul haltak el ; II Jánosnak Zéchen An-

nától, kit 1460-ban jegyzett el , két íia 1. Z s i g m o n d , és II. I m r e

születtek , kikrl azonban egyebet nem tudunk.

I. L á s z 1 ó 1484— 1493-ban kir. f
lovászmester volt ; ennek nejétl Maróthy

Magdolnától tiz gyermeke, Öt fia, öt leá-

nya volt, u. m.

1. Magdolna elbb Lévai Cheh

Jánosnak, 2. Haraszthy Ferencznek hit-

vese.

2. Ií. Zsigmond, ki az 1498. évi

22. törvényczikk szerint ezer lovasból

álló bandériumot tartozott kiállítani. Meg-

halt magnóikul.

3. IILMihál, kirl alább.

4. III. János 1505-ben szerémi, 1520-ban váczi püspök. Meg-

halt 1536-ban.

5. III. Imre II. Lajos király alatt fkomornok, valamint János

királynál is ; *) utóbb I. Ferdinánd kir. alatt fajtónálló mester. Nejé-

tl Homonnai Drugeth Ágnestl egy leánya maradt Magdolna,
lindvai Bánííy István hitvese.

6. Ferencz 1522-ben fkomornok mester ; csak két leánya ma-

radt ; Krisztina és Anna.
7. Dorottya bucsáni Korlátheöy Péterné. 8. Katalin. 9.

Bora. 10. Anna hajadonúl meghaltak, legalább férjeiket nem is-

merjük.

1
) Kaprinai Dipl. II 573. és ugyan az Mss. B. tomo L. p 54.

*) Jászay M. nemzet napjai a mohácsi vész után 241.
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III. Mihálynak, ki 1505-ben mint zászlós úr jelen volt a rákosi

országgylésen, *) fia volt I. László, 1536-ban Nógrád és Heves
várraegye alispánja , meghalt ez 1544-ben. Nejétl pekrovinai Pekry

Annától e^y fia Kristóf és két leánya : Ilona Perényi Gáborné f
1569. és Borbála elbb enyingi Török Ferenoznek. 2. gróf Salm
és Neuburgi Ecknek, 3-or Geszthy Ferencznek hitvestársa.

Kristóf királyi tanácsos, országbíró és Nógrád várraegye f-
ispánja volt. 1552-ben tagja a Miksa fherczeg elé Genuába küldött

seregnek. 1560-ban megersit új királyi adományt vitt Csejte , Ta-

polosány, Surány, Jók, Szomolyán , Hollók, Szétsén és Sirok várai

birtokára. 1563-ban Miksa koronázására díszeseu öltözött 75 lovast

állított ki. Meghalt kora virágjában 1567. oetob. 9-én , és a gúthi Or-

szágh családot liágon sirba vitte. Eltemettetett a csejtei templomban.

Vallására nézve Kálvin híve volt. Felesége Zrínyi Ilona
, a Szigetnél

elesett hsnek leánya volt , ki utóbb Özvegységét Balassa Istvánnali

egybekelésével szüntette meg.

Kristófnak egyik nvére az említett Ilona Perényi Gábor fele-

sége, mint özvegy férje után közel két év múlva halt meg 1569.

máj. 2-án Terebesen. És igy alaptalan állítás az Forgách Ferencztl,

hogy t férje méreggel Ölte volna meg. Eltemettetett férje mellé Sá-

ros-Patakon.

A család czímere, mint azt Országli I. Mihály a nádor 1482. évi

Jlecséten viselé, '*) a folebbi metszvényben látható. Leírását e czimer-

tani alaknak alig tudnók adni ; a paizs udvara frész alakban van oszt-

va két részre, vagy is a paizs udvarába egyik oldalról három zászló-

féle cscs nyúlik bé; a paizs fölötti sisak koronáján kiterjesztett szárny

gyanánt fölül szintén olyan csúcsokba végzd alakzatot, és azon szív-

féle ábrát mutat. S
J

Országin család. (Fels-Kubmi.) Árva vármegye egyik ré-

giebb családa. *) Eredetét f.-kubíni Andrástól, Miklósnak fiától,

Gyurkénak uuokájától, és igy a Mesko család törzsétl igényli. A csa-

lád kezénél lev 1433. évi die cinerura kelt szepesi káptalanbeli hite-

les átirat, mely az 1233. és 1274. években Hudkónak
7
utóbb pedig

*) Jászay M. nemzet napjai a mohácsi vész ufán 156.

*) L. "Wagner Colleci geneal. <iec. IV. a táblán.
8
) A Tropheum Estorasianum a guthi Országli család czímereü! egy ko-

-ronán álló koronás egyfej sast kiterjesztett szárnyakkal közöl, valószínleg

egyéb adataival hasonló módon koholva.

*) Szontagh Dán. közi.



Miioszló fiainak Lászlónak és Domokosnak (Hudkó unokáinak) ré-

szekre a revucsei patak melletti 3 ekényi szántóföld és erdségrl szóló

adomány-leveleket tartalmazza, valamint azon körülmény, hogy ezen

átiratot f.-kubíni András Miklósnak £ia,s Gyürkének unokája ki-

adatta magának, s nem lévén ezen Andrásnak fígyermeke, 1417-ben

leánya negyedét adván ki, férfi ivadék nélkül kihalt, okmányai ésfels-

kubíni birtoka pedig az Országh család tagjaira jutottak, azt látszanak

mutatni , hogy a magba szakadt f.-kubíni Andrásnak , a Meskó család

törzs-sei egyikének a Gazda család vagy is a mai Országh család

tagjai lettek utódai , vagy örökösei , csak az a kérdés , váljon a fölebbi

leány-negyed , vagy fiúsítás utján-e ? vagy más jogczím alapján ? A
mint hogy e kérdés 1750-ben Árva vármegye eltt is vitatás tárgya

lön, a midn azonban az Országh család több századon át folyt bir-

toklása mellett a fels-kubíni birtokhozi jogát Zsigmond királynak

1433-ban kelt királyi helybenhagyó okmányával is védelmezve meg-

ersítés

Árva vármegye levéltári iratai szerint & f.-kubíni Országh
családról a következ adatok szólanak

:

1558 évben Kubínyi Kristófnak Zmeskal Veucziszló és neje Ma-

róthy Borbála ellen a nyolozados törvényszék eltt lefolyt perben vég-

hez vitt tanuvallományokból kiviláglott , hogy a f-kubíni Gyürke utó-

dai közé Gazda (Ország) György is tartozott , mint íels-kubínít

kétségtelen birtokos.

1583. évben Thurzó Györgynek leányvére részére az árvái ura-

dalomhoz? közjogusága végett birói foglalásnál Örssságh Miklós
mint Árva vármegye szolg&birája, Országh Orbán és György pe-

dig mint szomszéd birtokosok szerepeltek.

1595-ben f.-kubíni Valentioh máskép Galkovich Jakab a fels-

kubíni jószág azon részére , mellyen & fi ág kihaltával ezen Jakab és

Györgynek fiai u. m. Mátyás , András, Benedek, és Flórián székeltek,

Rudolf királytól új adomány-levelet nyervén
%
az 1596-ban történt be-

iktatásnál f.-kubíni Országh Miklós mint királyi ember mködött,

és ezen beiktatásnak a több igénytartó mellett Ország Máté, idsb

és ifjabb Országh György ellentmondtak. Ugyan csak ezen beikta-

táshoz helyettes királyi emberül Országh R á fa e 1 is ki volt jelölve.

1609-ben gróf Illyésháxy István nádor adománya mellett Meskó

György és Thuránszky Dániel F.-Kubinban egy birtokreszbe Országh

Miklós mint nádori ember által beiktattatván , e beiktatásnak a
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többi f.-kubíni közbirtokosok között r s z á g h máskép Gazda Lé-

nárd is ellene mondott

1614. évben Ország-Gazda Mik lós volt Árva megye esküdtje,

utóbb több évig erélyes szolgabirája. Váljon egy-e ezen Miklós az

1583-ban szolgabiróságot viselt Ország Miklóssal? nem bizonyos.

1713. évben III. Károly király által kiadott osztoztató parancs

következtében a fels£-kubíní közbirtokosok közé oly köz haszonvételi

arány hozatott be, mely szerint a Kubínyi, Brtos , Stephanovics és Ko-

róda családok része egy euriának , a Mesko, Ország és. Ivanovioz csa-

ládok része pedig két curiának vétetni és száautatni rendeltettek.

1756. évben Istvánnak fiai András és István Országh-

Gazda névre Árva vármegyétl nemességükrl bizonyítványt kaptak.

1770-ben OrszághL r in ez a pálos rendiek fnöke volt. S. A.

Ujhelyben.

1805-ben Zmiszlivecz vonalából ered Má ty ásnak egyik fia

Czegléden oskola mester, másik a s.-paíaki uradalom Írnoka, harmadik

katona volt.

1843-ban Országh Sándor Árva vármegye levéltánoka , L-
rincz pedig azon megyének utóbb úrbéri törvényszéki Írnoka.

A család több vonalra oszlik, u. m. Lénárd. F e r e a e z, V i s-

nyan, Zmiszlivecz, és Valihóra nev vonalakra, a Zmiszli-

vecz vonalnak ismét P i e c z k a , Dussioska, ésSemetta reá ag-

gatott melléknevei is vannak ; azonban ez utóbbi vonal még a múlt

század elején Árvából kiköltözvén , e század elején tagjai*már Czeglé-

den, S.-Patakon, Murányban és Podbielen lakoztak.

Az egész Országh család átalán ugyan azon ezímert használja,

melyet a Mesko család. (£. ezt.)
9

Nemzékrendjébl a csatádnak Árva vármegye levéltári adatai

szerint a következ töredék-családfák közölhetk

:

Ors£ágh-Gazd& Lénárd
1609. ellentmondó

i
/v-—~.—

,

Ferencz

Mátyás
r——*—-i

György

Mátyás

István

György Mátyás

a Valikor* ágnak eUetktinondi&k.
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A Zmiszlivecz vonalból ismeretes e néhány izre terjed nem
zékrend

:

Gazda Dániel
1680.

(Brcsik Bora)

Katalin 1704.

(Meskó Kristóf)

Mátyás
vulgo Pieczka

és Zmiszlivecz-

Zólyom várm. F.-Lehotára
költözött

János
vulgo Dussicska

t

János
Semelta
—— —

i

Mátyás

N.

Mátyás
Semetta

N. N.
Czeglédi S.-pataki katona,
tanitó irnok.

180.

Jakab 1743.

Korponán

utódai ,

—

Murányban. József

János
T.-Lipcsén
orgonista

Mátyás

Antal. -Mihály.

Lörincz
Podbielen.

János.

János-Adalbert
szerzetes.

József
kegyesrendi.

András
ferenczes

szerzetes.

Ferencz.

Országit család. (Derzsericzi.) Trencsin vármegyei család

1780-ban István a nevezett vármegyétl kapott kétségtelen nemes-

ségérl bizonyitványt. J

)

Országit család 1793-ban Országh János kapott czimeres

nemes levelet I. Fereucz királytól.

Czímere következ: a paizs vörös udvarában hármas zöld domb-

ról zöldell bokor emelkedik föl, közepén galamb ül, fölemelt jobb lá-

bával meztelen pallóst tartva; fölötte jobbról arany csillag, balról

ezüst félhold ragyog. A paizs fölött koronás két sisak áll, a jobb oldali

koronájából arany karó mellett sárguló szlgerezdekkel terhelt sz-

lt virul, a baloldali koronáján a paizsbelihez hasonló galamb áll, föl-

emelt jobb lábával meztelen pallóst tartva. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstkék. '*)

Orvos család. (Súri.) Közlök Mihály 1620 évben sáros-

pataki tanár volt. 3
)

Osíigovicll család. (Baríabasseveczi.) Horvátország egyik

ismertebb nev nemes családa, mely jelenleg 1836. évtl majdnem áta-

lában az új horvát irásmodor szerint Ozegovié-nak irja nevét A

:
) Szontagh Dániel közlése.

2
) Adami Scuta gentih tomo VÍII.

3
) Szirmay 0. Zemplin. not. top. 219.
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család eredete a régiebb századok homályába vesz el, nemességét állí-

tólag IV. Béla királynak köszöni ; azonban ezen okmánya nino3 meg

a családnak ; hanem nemessége a családnak megersít alapot bir

III Ferdinánd királynak a drobkoveczi nemesi jószágról 1646.

octob. 29-én kelt kir. adomány4eveiében , melyben egyszersmind,—
mint a hozzám intézett közlés tartalmazza , — eléfordul a II. Ulászló

és II. Lajos királyaink korában élt barlabasseveczi Osegh András,
kinek íia Miklós, ennek István, ennek ismét Miklós, ennek

1646-ban él következ öt fia volt : Márton, Péter, Mihály,
György és Mátyás. Ezek közt Márton magnóikul halt meg; a

többi négy gyermektl származó nemzedék máig is él Horvátországban.

Horvát és Slavon ország kitnbb férfiairóí irt munka szerint *)

1496. évben barlabassevicz Osegh András Báthori István nádor-

tól bajnai Both András bán nyomorgatásai ellen szóló ótalom-leve-

let nyert

1508-ban Osegh Miklós mint Kémleld vitéz nemes említetik

1578. jan. 13-án Od'segovich Miklós mint Grvozdarszko

vár parancsnoka a megnevezett erdnek a török elleni szilárd megvé-

désében a megmaradt rség kiéheztetvén, vitézül hal meg.

1580. 1586-ban Osegovich ifjabb Miklós vajda (az az had-

nagy) volt.

1646-ban Osegh Márton szintén vajda volt.

1673. Osegovich János kapitány élt, ki a kemléki nemességgel

együtt a'király hségében megmaradt.

Végre a XVII. század végérl egy Osegovich Lukács említe-

tik, mint ki 1682. évben a törökök elleni Kandia melletti hadban

esett el. 3
)

A család egyik gazdagabb és jelenleg virágzóbb ágának máig

leszármazása 3
) következ

:

'} Ez báró Maretich (de Rio-alpon) Ern-Gedeon ezredes és M. Teréz

rendi vitéz következ mvé: „Ehrenbuch ausyezcichncter Kroaten «. SlavonierSj

Elttem ismeretlen.

2
) Kacic András dalmát költ következ czim két müvében •" 1. Pistim

Davoria od 0&egot>ica Luké % Buri&a Jahova és a II. Pisma silnoga junaka Luké 0%,t~

gooica-, kako pogibe rala od Kandije. — Azonban a költim gyönge hitel forrás

történelmi tekintetben

!

8
) Családi közlés szerint

19
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Osegh András
1496.

"Miklós
1508.

István

Miklós
1578.

Márton
t

Yéier.

1646-

Mihály.
1646.

i

*
i

Mihály

Mátyás

György.
1646

Mátyás.
1646.

Pál 1753.

Krös v alispán

Márton
plébános

Kapronczan.

ísiván

szül 1770 t 1837.

itélnaester

(Markovié? Jozefa)

imre
zengi és modrusi
püspök 1834-tl.

báró 1858.

Gusztáv
1848. Varasd várm.

sz. biró.

Metéli
szül. 1814.

os kir. ftörv. széki

tanácsos

1858. báró.

A fölebbi családfán az 1646. évi adományozottak közül Mihály
ágán

,
ennek kis unokája P á l Krös vármegye szolgabirája volt , és

1753-ban a Raven vidéken támadt paraszt lázadás lenyomásában tn-

teté ki magát. Három fia Márton, István és Imre maradt, ezek

közül Márton a papi pályára lépvén , Paduában tanult , és hittani

tudor lett, meghalt ifjú korában mint kaprosczai plébános. Testvére

Imre szintén papi pályára lépett, 1801-ben Zágrábban avatta-

tott fel, és 1833. decemb, havában zengi és modrusi megyés püspökké

neveztetett ki, az uralkodó ház irányában fleg az 1848—49. években

mutatott hsége által szerzett, érdemeket, 1849-ben cs. k valóságos

bels titk. tanácsos, 1852-ben a Leopold rend közép keresztese lett, és

ez utóbbinál fogva osztrák birodalmi báróságot Lyert 1858. mart.

6-án, J
) mely István testvérétl nemzett unokájára Metél i-re is dij-

elengedés mellett átruháztatott

István szül. Krös vármegyében Vinareczen 1770. aug 8-án,

elbb Szerem utóbb Yarasd vármegye fügyésze , utóbb kerületi, majd

báni táblai ülnök, kir. tanácsos lett ; 1825. 27. és 30-ban a magyar or-

szággylésre tartományi követ, 1832-ben pedig a horvát-slavon ren-

dektl i-t élm est erre választatott, és e minségben ült 1832 ti

*) Életrajzi adatait közli sLuna czim zágrábi lap 1858. évi 30. szám.
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1836-ig a magyar országgylésen, Meghalt 1837. évben. Nejétl Mar-

kovics Jozefától két fia maradt: Metéli és Gusztáv, ez utóbb

1848-ban Várasd vármegye szolgabirája volt, de utóbb a hivatalos pá-

lyáról véglegesen elvonult. Testvére

Metéli szül. 1814. évben Zágrábban. Hivatalos pályáját Vá-

rasd vármegyénél kezdte, hol 1831 ben al-
?
1836-ban fjegyz lett.

1845. 46-ban a m. kir. udv. kanezellaríánái titkár, 1847—48-ban m.kir

helytartósági tanácsos , és Zágrábban a báni tanácsnál osztályfnök,

1848. decembertl császári belügyi miniszteri tanácsos és hivatalos

kapcsolatban az igazság ügyi minisztériummal. Végre 1851-tl a leg-

több semmisít törvényszék tanácsosa lett. A forradalmi idszakban

mint Jellasich határozott híve fáradozott. 1854. april. 22-én (máj. 25.

kelt rendi diplomával) Leopold rend lovagjává neveztetett , s végre

1858. mart. 6-án nagybátyja a zengi püapök Osegovich Imre által

nyert osztrák báréság reá . s a tle származott nemzedékekre is kiter»

jesztetett, *) és pedig úgy^ hogy Várasd mellett jószágáról bel ai el-

névvel is élhessenek,

Az említetteken kivül az Osegovich családnak a XVIIÍ, század-

ban élt tagjai közül megemlitendk : János, ki a báni tábla ül-

nöke volt.

Feréncz a múlt század utolsó tizedében Krös vármegye al-

ispánja, azután Szörény vármegye
,
végre Zágráb vármegye alispánja

lett ; ós e század elején meghalt.

A papi pályán ismeretes két György, mindkett Romában ta-

nult, és hittaní tudor lett, az idsb varasdi kanonok, az ifjabb plesivi-

ezai plébános volt.

Az 1646-ban élt György ágából utódai közül a XIX. század-

ban István szolgabirón kivül még két Imre nevezett említhetünk

meg, mint Krös vármegyénél szolgált tisztviselket, és pedig az idsb

Imre f adószed volt j ennek fia János nep. 1859-ben cs. k. jé-

rásfnök ; az ifjabb Imre bölcsészeti tudor, remek kunsága miatt

Krös megye híres fjegyzje volt, meghalt virágzó korábau 1840-ben.

Ugyan ezen ágazatból Márton 1859-ben os. k. járásbirói segéd volt

A barlabasseveezi Osegovich család nemesi czímere következ

:

a paizs kék udvarában hármas zöld halmon ketts farkú oroszlán ágas-

kodik, e>3 jobb lábával kivont török kardot villogtatva , els bal lába-

') Életrajzi adatait lásd Luna btiktristiscúes Beéblatt der Agramei Zeitung

1858, mro 31.

19*
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val zöld borostyánkoszorút tartva. A paizs fölötti sisak koronájából

szintén a paizsbelihez egészen hasonló oroszlán emelkedik ki. Foszla-

dék mindkét oldalról aranykék.

A barlabasseveczi és belai Osegovich bárók czímere pedig kö-

vetkez: a paizs függlegesen kétfelé oszlik, a jobb oldali ezüst udvar-

ban egy magas fakereszt látszik , melyet három fordulattal olajfa ko-

szorú Övedz köri ; a baloldali vörös udvarban ketts farkú arany

oroszlán ágaskodik, els jobb lábával arany markolatú kivont szablyát,

a bal lábával zöldell borostyán koszorút tartva. A paizs fölött bárói

korona, és azon ismét két egymással szemben álló koronás sisak nyug-

szik, a jobb oldaliból a leirt koszorús kereszt , a balból a leirt oroszlán

emelkedik ki. Poszladék jobbról ezüstkék , balról aranyvörös. A paizs

alatt vörös szalagon arany lapidaris betkkel horvát nyelven e jelszó

(devise) olvasható :„Sve zaCara i za Domovinu" (mindent jsl

császárért és hazáért).

Ostffy család. (Asszonyfalvi.) Vas vármegye egyik legré-

giebb si törzsökös nemes családa , mely eredetét a történelmileg is-

meretes s l vagy s t h nemzetségbl veszi ; és a kihalt K a n i s a i

és él Viczai grófok családjával közös törzsbl szakadó vérséget

képez. Az Osl nemzetségnek XIII. XIV. századbeli viszonyait tár-

gyazó számtalan oklevél maradványból , melybl igen sok a nemzeti

múzeum okmány-gyjteményét díszíti , igen kár, hogy kevés, aránylag

igen kevés jutott sajtó alá, például csak Fejér Cod. diplomaticus

gyjteményében is ; és igy a család törzskori sarjadózásáról még tüze-

tes nyomozásokra lenne szükségünk ; annál is inkább , minthogy az

ugyan e törzs-szakadó K a n i s a y család ismertetésénél láthattuk (VI.

köt. 64. 1.) hogy e család kiváló sének Lrincznek nagy atyjául Imre
án áll , holott az elttem fekv Ostffy család genealógiáján C o m e s

Osl Lrincznek nagyatyjául , és közös családtörzsl van irva ; mely-

nél fogva ezen kétség eloszlatását az Qs 1 nemzetségre vonatkozó ok-

mányoknak kiadása eszközölhetné legalaposabban és hitelesebben.

Másik sajnos körülmény az, hogy a most is virágzó Ostffy
család elttem fekv és itt alább következ nemzékrendje csak a múlt

század közepén él nemzedékig terjed, nem levén szerenosém azt a

mostan él ivadékokig megnyerhetni.

Az érdeklett családfa *) következ

:

') L. Wagner Mss. tom. LXX. p. 132. és Geneal. autli. Mas. tomo I. et II stb.
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Couies Osl

Imre
de Chorna.

i
*

1

Lrincz
de Kanisa

1323.

a Kanisay cs.

törzse.

Belud.

JJ8L.
Osl.

1222.

Miklós.

János
i ? 1

a Viczay

cs. törzse.

Belud.
1276.

Jakab.
1274.

Osl.

1274.
I

—A.

Péter

Ferencz
1418.

János.

1337.

Domokos
machói bán

1346.

I

János
1359.

Miklós.

1332.

János mest.

varasdi föisp.

1346.

János
1359.

i

*
1

Gergely.

Ferencz 1418.

László 1437.

Soproni fispán

Ferencz
1458.1459.

(lindvai BánfFy
Petronella)

i

*
1

Miklós
1459.

István
1459.

Ferencz

Domokos
J

János

Mihály
1588. 1604.

(1. Ravonyi
Kata

2. Rajky Anna)
r

Anna
(Zichy
György)

JBálint

Tamás
(Chutor
Anna)
t

László

__1459.

N.

László
1490. 1539.

Jakab 1552.

(Essegváry
Adviga)

Orsolya
(Virginás
György)

Sára
(mérgesi
Poky
Miklós)

Erzse
(Hosszú-
tóthy

Farkas)

1-tl Orsolya
(Pethó György)

Kata
(Teveli Péter

1617.)

János

Zsuzsa
(1. mankóbükki
Horváth Péter

2. Francsics Péter)

2-tól Tamás
1604.

(Nádasdy
Orsolya)

Miklós
1678.

(1. N. N.
2. Rajner Bora)

László
(Oroszy Erzse)

Éva
(1. Szily Ádám)

2. Francsics Zsigm.)

Mihály
1692. 1716.

Kata.

Lajos 1740.

(Karcsay Teréz)
Károly

(Marosay
Karolina)

Ferencz
(Füg Teréz)

Az Osl nemzetségi tagokra vonatkozó okmányok szerint a kö-

vetkezket tudhatjuk

:

1276-ban Comes Belud, az Osl nembl Belud nak fia IV

Béla és V. István királyok alatt több rendbeli hadjáratban szerzett ér-

demeinek tekintetbe vétele miatt IV. László királytól adományban
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nyerte Vas vármegyében fekv Kechul földet *) (tán Kethul —. Két-

hely), azonban a következett 1277. évben ezen fidet, mely Sopron

várához tartozott, vissza cserélte Beludtól, adván neki helyette ugyan

azon vár tartozékaiból Lóos,Lobló és Törd nev földeket. 2
)

Comes Hebordus, szintén az Osl nembl származott, kit

1270. táján Lodomér esztergami érsek a kedheli Mária monostor cis-

terei rend apátja István panaszára megintett, hogy a Sopron megyé-

bl járó dézsmák huszadát elakarja foglalni. H
)

129 1-ben említetik Gergely, alramsi(?)eomes},azOsl(Osekli)

nembl Péternek fia. *)

1278. évben Diénes, Péternek fia az Osl nembl, Ottokár

cseh király elleni hadjáratban vett részt , és a lováról lehanyatlott

Máté nádort segité föl. .*)

Azonban leghíresebb tagjai voltak az Osl nemzetségnek a XIII.

század végén Osl János (Iván) és Imre; kik 1278-tói 1305. évig

IV. László, III. András király alatt szüntelen háborogtak ; mindkett

horvátországi bánságot is viselt. )

Péter a fölebb említett János és Imre (v. Henrik) testvére

veszprémi püspök 1289-ben.

Miklós szintén azok testvére Sümeg várát foglalta el maga

részére, és azt birta 1286- midn tle III. András király részére vissza

foglaltatott.

1437-ben László soproni fispán Ferenoznek fia, ki asz-

szooyfalvi Osthnak fia volt , és Demeternek fia Benedek Moglocza

helységet, melyet Sarod helységért a csornai prépostságtói cseréitek,

miután Sárodot nénjük Ilka, asszonyfalvt Leöktfs Jánosnak leánya

ítéletileg maga részére megnyerte, — a nevezett prépostságnak vissza

adták. 7
)

1 458-ban asszonyfalvi Ostffy Ferenci mint alperes ellen Mér-

gesi Péter perelvén, minden ügyeiben Dénes esztergomi érseket

bizta meg bíróul. *)

») Fejér Cod. dipiom. tomo VII. voi. 2. p. 50.

*) ugyan ott p. 57.
8
) Ugyanott p. 79.

s
) Ugyan ott p. 164.

5
) Budai Fer. Hi»t. lex. III. 26.

•) Ugyan ott 27- 30.

') Fejér, Cod. dipl. tom. X. vol. VII. 908

«) Teleki, Hunyadiak kova X. 587.
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1459. évi oklevél szerint Ostffy Lászlónak gyermekei voltak:

Ferenoz, Miklós, ístván, László.

1491-ben Ostffy Miklós leleszi prépost volt. *) Már 1484-ben

ellentmond Bálint váradi püspöknek, ki a premontreik helyébe a cis-

tercxi rendet behozni szándékozott,

1539-ben Ostffy László paghi Károli Pállal I. Ferdinánd ki-

rály követségi biztosa Szapolyai embereihez Esztergomban. a
)

A család mostan élÓ nemzedékébl Ostffy Sándor 1845 ben

Vas vármegye szolgabirája volt.

Ostvay család. Grömör vármegye nemes családai közé szá-

mítatik.

Oswalda család. Trencsin vármegye nemesi lajstromában

1655-ben eléfordul Miklós, György, és János.
Osvald család. (Fels^-rL) Egyike azon Vas megyei ado-

mányzott családoknak, melyek Fels-ór helységre Í58fcben Rgfb'ií

királytól új adomány-levelet nyertek. Az 1611. feh*. i& Bécsben kelt

új adomány-levélben, melyét II. Mátyds király adott a felsöpöri nemes-

ségnek, szintén bennfoglaltatik az Osveld vagy O s v á 1 1 h család.

Oftvald család. Osváld Farkas 1754-ben Mária Terézia

királyasszonytól nyerte czímeres nemes levelét. 3
)

Czímere a paizs kék udvarában hármas zöld halmon arany koro-

nából kiemelked arany oroszlán , fölemelt els jobb lábával kivont

kardot tartva , a ballábával ölébe egy zászló-nyelet szorítva , mellyen

fehér zászló lobog , és azon vörös kereszt van. A paizs fölötti sisak ko-

ronájából két kiterjesztett fekete sasszárny között a leírthoz minden-

ben hasonló oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról

ezüstkék.

Osváth család. Szabolcs , Szatmár , Ugocsa és Zemplin •)

vármegyében székel.

Szatmár vármegyében 1787-ben a Józsefi rendszer alatt Osváth

Gergely törvényszéki biró , ugyan akkor fügyész Osváth Jáno s,

ki utóbb 1790. és 1796-ban is Szathmár vármegye íügyéaze volt. *)

F4 század elején Szatmár vármegyében Osváth Miklós közbir-

tokos Dengelegen, Osváth Lászlónak özvegye Zajía, Darnó és Ga*

•) Síirmay C. Zemplin. uot. kist. 44

*) Budai Hifit lex. lil. 168.

») Collect herald, nro 264.

*) Siinuay C, Zemplia. uot. top. 115.
5
> Szirmay Szatíra r varm I. köt. 131. IS&
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csály helységben, Osváth Gergelyné Csengerben és Cs. Újfaluban,

Osváth Pál Kis-szekeresen. *)

Szatmár vármegye 1767. aug. 3 1-én adott ki a C9alád részére

nemesi bizonyítványt.

Ugocsa vármegyében e század elején Osváth P á 1 birtokos Csepe

és Csedregh helységben. 2
)

Ugyanezen vármegyében Osváth István 1837. évben rend-

szerinti esküdt, 1 844-ben úti biztos.

Osváth család. (Bibarozfalvi.) Erdélyi székely eredet Bar-

dóez székben, birtokos Bardóozon és Bibarczfalván. 3
)

1635-ben Bertalan említetik Bardócz fiókszék kiváltságleve-

lében, melyet I. Rákóczy György adott. 4
) Ennek fia M i h ál y 1656-

ban ugyan azon székben alkirálybiró. 6
)

Egyik ága Kraszna vármegyébe származott, hol Imre törvény-

széki ülnök 1815. köri; özvegye Szemere Paulina, valamint Emá-
nuel n e k is özvegye Hidvégen és Kraszna vármegyében több helyen

birtokosok.

Osváth család. (Hilibi.) Ezek közül János az erdélyi kn\

közügyi igazgatóság levéltára mellett lajstromozó 1815. köri.

Osváth család. (Dombai.) Ezek közül János elbb közta-

nár, 1696-tól 1704. évig unitárius lelkész Kolosvárott. 6
>

Osváth család. (Kobádfalvi.) Zsigmond a sz.-keresztúri

unitaria tanodának pénztárnoka 1840. köri.

Osváth család. (DemeterfalviO Zsigmond Kraszna vár-

megyében erdgondnok 1815. köri; más Zsigmond Udvarhely

széki erdgondnok 1848-ban.

Elnév nélkül találjuk Krasznában Fe re nézet, 1815-ben Zi=

lah város hivatalnokát, 'Józsefet a zilahi ev. ref. tanoda aligazga-

tóját 1843. köri

Doboka vármegyében 1702-ben M.-Köblösön birtokos volt az Os-

váth család, és a só-jövedelemnek is részese. 7
)

Osyk család. Osyk O z v a 1 d . kiben a család kihalt, birtokos

volt Zólyom vármegyében Zolna és N.-Szalatnyán ; az s Palojtay

*) Szirmay Szatmár várm. II. köt. 31. 129. 132. 203. 244. 247. 269.

2
) Szirmay C. Ugocsa 137. 173.

•) Benko Transylv. speciális p. 163.

*) Nemes székely nemzet constitutiója 87."

5
) Kállay Székely nemzet 274.
6
) Székely Sándor, Unitaria vallás tört.

^ Hodor Doboka várm. 188.
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Péter magvaszakadtán 1611-ben Gyürky János és Benedek kaptak

adománylevelet a nevezett helységekben volt curiákra, *) N.-Szalat-

nyán egy curia sokáig viselte Osyk Ozvald nevét, innen 1741-ben is,

midn azt már Holecz Márton magvaszakadtán Urbányi János kapta

adományban, még azon névvel neveztetett. 2
)

Oszlányi család. (Oszlányi f.) Bars vármegye kihalt csa-

láda, melybl a XV. század végén élt Oszlányi András, kitl követ-

kez ivadék vette származását : *)

Oszlányi András
(budetini Hothne v.

Husnay Margit)
i

-*-•" 1

János 1546. András. Orsolya

(Illyéshá^y Zsófia) f (aszupataki
1 ITT ' Hencz Mátyás)

Kata ,— *—-

—

-x

(Salgoy Fer.) innen a Ghyczy

innen a Pászthory család.

stb. család,

Oszláry család. 1383. évben élt Oszlári máskép Kürtös

Leu k u s , kitl a B a 1 o g h y család származik. Lásd ezt.

Oszterlialt család. Oszterhalt Antal-Perencz 1708-

ban I. József király által adott czímeres nemeslevél által jutott a ne-

mesek közé. *)

Czímere négy részre osztott paizs , egy közép kissebb koronás

vérttel, melynek kék udvarában zöld-vörös zászlót tartó fehér bárány

látszik j a nagyobb czímer-paizs 1. és 4. arany udvarában koronás egy-

fej fekete sas kiterjesztett szárnyakkal látható ; a 2. és 3 osztály vö-

rös udvarában jobbról balra rézsútosan (diagonaliter) fekv ezüst esi-

kolaton három piros rózsafej tnik föl. A paizs fölötti sisak koronájá-

ból két kiterjesztett fekete sasszárny között a fehér (húsvéti) bárány

látszik, els jobb lábával piros zászlót emelve. Foszladék jobbról arany-

fekete, balról ezüstvörös.

Oszterhnber család. Alapítója Oszterhuber János lég-

rádi posta mester, ki 1741. évi octob. 23-án Mária Terézia királyasz-

tól adott czímeres nemeslevélben emeltetett nemességre. *)

Czíraerük következ : a paizs kék udvarában zöld téren arany

oroszlán ágaskodik , fölemelt els jobb lábával arany póstatrombitát

') Sz.-benecleki Convent oapsa Gr. fasc. 2 nro 10.

2
) Ugyan ott capsa H. Fasc. 2. nro 5.

a
) Geneal authent. tom. Ií.

*) Gollect. herald nro 747.
5
) Ugyan oit nro 197.



308 Osztarícs. — Osztoics.

tartva , a paizs közepén vizirányosan az oroszlán derekát »s elfedve

egy vörös csikolat vonul át , mellyen három vörös pecsétes fehér levél

látható. A paizs fölötti sisak koronájánál szintén arany oroszlán emel-

kedik, els jobb lábával kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

A család egyik ágának nemzékrendé ez

:

Antal
kszegi ker. tábla

ülnöke 1770.

(Jagaaics Zsófia)

György Imre
(Hertelendy Zsófia) ((ryömörey Mária)

Lajos. Péter. Klára. Kristóf. Giwstav.

A család nagyobbára Zala vármegyében székel és birtokolj ne-

^étOszterhueber alakban is találjuk.

A táblázaton nevezett Antal í 760-ban a danán túli kerületi

tábla jegyzje, 1770-ben mint ülnöke fordul el.

A család tagjai közül többen Zala megyénél hivatalt viseltek.

Tudomásom szerint:

Ferencz 1810. 1815. évben Zala vmegye másod-alispánja volt,

József, 1830-ban Zala vármegye táblabírája.

Kázmér 1837. 1844-ben ugyan ott esküdt.

László 1848-ban honvéd, 1861-beu alkotmányos szolgabíró

Zala vármegyében.

Móricz 1827-bcn jogász.

Osztarícs család. Közlök István 1663-ban N.-Szombat-

ban tanult mint convictor a jesuitáknál. ')

dsztinyi család. Trencsin vármegyei nemes család, czímé-

rés nemes-levelét a nevezett vármegyében Osztinyi Dániel hirdet-

teté ki 1625. évben *)

Osztoics család (Kis- és nagy-szemlaki.) O a z t o i c s nev
két család nemesítetett meg a múlt század végén. Osztoies Bálás
1791-ben kapta czímeres nemes levelét [I. Leopold királytól. Czímere

Ötfelé osztott paizs , úgy , hogy az 5-ik osztály a két alsó udvar között

piramis alakban nyúlik föl, ennek ezüst udvarában zöld halmon magas

élfa zöldéi ; a paizs 1. osztálya arany udvarában egyfejü fekete sas

kiterjesztett szárnyakkal, a 2-dik vörös udvarban ezüst oroszlán ágas-

kodik , a 3-ik vörös udvarban jobbról egy kék mez kar nyúlik be, ki

') Sophia in aquila atb.

'1 Szontagh Dán. közi.
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vont kardot tartva; a 4-ik udvarba balról vörös mezü kar nyúlik be,

ezüst buzogányt emelve. A paizs fölötti sisak koronájából két kiter-

jesztett fekete sasszárny között ezüst oroszlán emelkedik ki, Foszladék

jobbról aranyfekete, balról ezüstvörös. *)

1792-ben Osztoics Joachim nyert czímeres nemes levelet.

Ennek ezíniere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4. vörös udvarban arany

oroszlán ágaskodik j a 2. és 3-ik kék udvarban kúp alakú ezüst csiko-

lat látszik, két oldalról két, és két ága között egy aranycsillag ragyog.

A paizs fölötti sisak koronájából pánczélos sisakos vasas vitéz emelke-

dik ki, sisakján vörös, fehér, zöld, három darú-toll leng, jobb kezével

aranymarkolatú kardján levágott emberfejet mutat. Foszladék jobbról

aranyvörös, balról ezüstkék.

Osztoics Péter 1812-ben száz forinttal járult a Ludovicea

alapjához.

A kis- és nagy-szemlaki elnevet visel Osztoics családból Te-

mes vármegyében többen viseltek hivatalt: igy János 1829-ben f-

ügyész, G-yörgy 1838-ban al-t 1845-ben fszolgabiró volt, 1861-ben

ugyan az.

OszdopAni család. Közlök ismeretes Osztopáni Dienes
Somogy vármegyei nemes, ki 1384-ben Mária királyasszonyhoz kül-

detett II. András király arany bullájának megersítésére. Az Oszto-
páni név utóbb a Perneszy család elnevévé vált. Lásd Pernetzy cs.

Ötfztroluczky család. (Osztrolukai.) Zólyom vármegye

egyik régiebb nemes családa . tagjai többnyire a nevezett és szomszéd

megyékben viseltek hivatalt.

1569. Osztroluczky Gáspár Zólyom vármegye alispánja volt. 3
)

Menyhért 1593—1599-ben Nógrád vármegyének, *) 1607-

ben Zólyom vármegyének is alispánja. *) 1635. 1637-ben Zólyom vár-

megye követe

;

5
) 1648-ban Hont vármegyének alispánjául olvassuk; e

)

de ez utóbbi már vagy más Menyhért rl szól , vagy hibás adat

lesz. Ámbár az bizonyos, hogy Menyhért i 637-ben másodszor n-
sült, elvévén Lipthay Imre özvegyét Majthényi Máriát. *) Még 1629-

J
) Adanii, Scuta gént 11. tomo VIII.

*) Lehoczky Stemmat. I. 222.

?) Protoooli. G. Neograd 1599. \\ 47.

•) Lehoczky Stemnat. I. 222.

*) ugyan ott 221.

*) ugyanott 195

*) Sx.-benedeki Coav. Fasc. 30 nro 40.
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ben élt Menyhértnek els neje Gyürky Zsuzsanna , midn 1631-ben

férje azon tette ellen tiltakozik, hogy ez sógorával együtt nevezett ne-

jének mostoha anyját Bory Juditot az ingóságok átadásáról meg-

nyugtatta. 1
)

1636-ban Menyhértnek leánya Zsófia, anyja testvérének

Gyürky Annának férje Battha Pál ellen, st atyja ellen is tiltakozik,

hogy mostoha nagyanyjának Bory Juditnak nyugtatványt adtak a

nagyatyja Gyürky Benedek végrendelete szerint maradt ingóságok át-

vételérl 8
)

1638-ban ugyan csak Menyhértnek leánya Z só fi a, és nagy-

nénje Gyürky Anna tiltakoznak Bory Judit ellen , hogy ez javaikat,

nevezetesen zólyomi házukat elidegeníté. 3
)

M e n y h é r t ti kezdve , kinek Boldizsár fia volt , a család

leszármazása következ :

Menyhért
Nógrádi alisp. stb,

1593. 1599.

(1. Gyürky Zsuzsa.
2. Majthényi Mária 1637.

1-tl Zsófia

1636. 1638.

Boldizsár

1653.

(Géczy Mária)

Anna 1682.

(Mocsáry
György)

Pál

(1. Balogh Erzse)

2. Palásthy Júlia)

János
Pest v. alisp. 1710.

(Justh Judit)

Mária
(Zmeskál László)

Judit 1714.

(Podmaniczky
János)

István
(Raksányi N.)

Sándor. István János
(Radvánsz- (Dacsó N.)
kyN,)

Ádám
(Zolnay
Anna)

Anna
(Beniczky
Tamás)

Ilona
(Lithomeriezky

József)

Sándor
(Gosztonyi Erzse

i 1800. oct. 20.)

Johanna
(Dacsó Ferencz)

Lajos 1794.

f 1813. mart. 14.

(Rochschütz N.)

Zsófia f 1833.

(Prónay Pál) (Gosztonyi Imre)

Miklós
kir» táblai ülnök 1847.

(Gosztonyi N.)

Geiza
Zólyom vm. fjegyz 1840.

Gusztáv
Trencsin várm.
alispán 1840.

Luiza
(Bory Pál)

*) Sz.-benedeki Convent. Protocol. L. pag. 120.
2
) Ugyan ott Fase. 26. nro 40.

8
) Ugyan ott Prot. M. pag. 64.
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Boldizsárnak egyik fia János 1706—1719-ben si birtokai

Osztrolukán lakott, 1710-ben Pest vármegye alispánja volt. Nejétl

neczpáli Justh Judittól osak két leánya maradt.

Anna Mocsáry G-yÖrgyné 1682-ben Füleken lakott, a várnak

megvételekor férjének családi irományait ruhájába várva menté meg.

P ál nak neje Baloghy Erzsébet volt, (másik nejéül Palásthy Ju-

liannát is találom), az elstl két fia, két leánya maradt; István fiá-

nak nejétl Raksányi leánytól fia István, kinek özvegye Rad-

vánszky leány, utóbb Hanrich-hoz férjezett; ezek ága kihalt. Ádám
Zolnay Annával nemzé többi közt Sándort, kinek Özvegye Gosztq-

nyi Erzsébet. Meghalt 1800. octob. 20-án. Ettl két leánya, és egy fia

Lajos maradt. Lajosnak, ki 1808-ban a Ludovicea alapítványát há-

rom ezer forinttal szaporítá, és ki 1813. mart. 14-ón halt meg, Roch-

schütz családból származott nejétl fiai

:

Miklós 1836—40-ig Zólyom v. alispán, utóbb 1848-ig volt kir.

táblai ülnök ; kinek Gosztonyi családbeli bitvestársátói fia G e j z a

1840-ben Zólyom vármegye fjegyzje volt. — Gusztáv (v. Ágos-

ton) 1836-ban Trencsin vármegyének hadi fadószedje, 1840-ben

alispánja volt. Leányát E mii iát Borfi Bory Pál vette nül.

Ostroslth család. (Giletinczi, báró +•) Horváth eredet Sla-

voniából Poz9ega vármegyébl, holott fekszik Giletincz helység,

melyrl elnevüket irák. Magyarországba I. Ferdinánd korába szakad-

tak. A bejövök Miklós és János voltak, — úgy látszik — testvér

atyafiak, amaz I. Ferdinánd király hadainak egyik kapitánja, 1536-ban

szabadítá fel Makovicza várát Bártfa segélyével. 1542-ben Pest

ostromában vett részt, s úgy látszik ott el is esett, mert 1544-ben már

nyomott latin versek állitják, hogy a török elleni hadban puska-golyó

leteríté.— Nevezett Jánostól következ nemzékrend veszi eredetét : *)

János
Trencsin v. fisp. 1549.

Miklós András
Illaván s Liptóban 1597-1609.

f 1606. báró.

(1. Forgách Ilona

2. Perényi Bora)

István János Judit
16ia 1659. szül. 1599. (Petróczyné)

fasztalnok raeat. kamarás 1625.

(Tököly Anna) f 1636.
i

-"-
i

Folyt, kön, lapon.

') Lehoozky Stera. II. 265. A nzti múzeumban fol. lat. 446. az. kézirat stb.
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István, ki az elbbi lapon.

1618. 1659,
fasztalnok mest«
(Tökó>íy Anna)

Miklós f 1660.

korona r 1647.

(1. Kapy Kata.

2. Kollonich
Ludmilla M.)

i

« S
Borbála

(1667. Bethlen
Farkas)

Pai

kapitány,
(UjfaJussy fiva)

Erase

( I . Szontagh
Mózses

2. Krichpaum
Jakab)

Mátyás
1681. f 1703.

nótát kap
(Révay Kata
v. Szidónia)

A családfa élén álló János 1549-ben Thurzó Elek özvegyének

Székely Magdolnának , mint Trencsin vármegye fispánnéjának he-

lyettese, Trencsin vármegye kormányát vitte J
) Piai közül Miklós

magnélkül bált el. András 1597-ben az országos adópénz keze-

lje ; *) 1599-ben az országgylés által határigazi tási biztos. 8
> 1606-

ban — midn a bécsi békekötést aláirta, báró lett, *) 1608 ban a le-

leszi és jászói konventnek vizsgálója, 6
) 1609-ben a nyolczados tör-

vényszék birája volt*,
6
) Két neje volt 1. Porgách Ilona, 2. Perényi

Borbála, Ezektl gyermekei Judit Petróczyné, János, kit az 1625.

évi országgylés Szilézia fell a határszemlére bízott meg. 7
) A kül-

földi egyetemeken járt. Mint ntlen halt meg 1637. kora 38. évében.

Eltemettetett Illaván. 8
)

István 1618— 1638-ban az országgylési végzemények sze-

rint föllebbezési törvényszéki bíró, 1628—1635-ben az Ausztriában

vissza szerzett javak biztosa, 1635-ben kir. fasztalnok mester, a mi-

dn a gyri vársánozok ásatásához országos biztos volt. 1630-ban a

lengyel királyhoz küldetett követségbe Lubiyó visszavétele végett. 9
)

Lehoczky szerint szerzé Hradek, Ladán, Iílava (Trencsin

vármegyei) birtokot, de — úgy látszik — ezt már elbb birta a család.

Bírt Léván is. 1579-tl 1659-ig naplót irt 10
) Neje Tököly Sebes-

) Lehoczky Stemmat. 1. 156. a fispánok közt említi.

*) 1597. évi 11. törv. ez.

•) 1599. évi 44. törv. ez.

*) Lehoczky Stemmat. I. 169. és II. 266. és az 1606-ki bécsi békekötés.

5
) 1608. évi kor. fut. 12. törv.

•) 1609. évi 68. törv. ez.

7
) 1625. évi 23. törv. ez.

8
) Lehoczky Stemmat, H. 265.

9
) 1630 26 t. ez.

,0
) Lehoczky ezeriut
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tyénaek leánya Anna volt, ettl három fia született Miklós, Fái

és M á t y á s.

Miklós í647-ben a 3, törv. czikk szerint korona-rré válasz-

tatott, llarczolt Rákóczy ellen , elveszte Hradek-ot, meg vissz* kapa.

Szintén irt naplót. MeghaR 1660-ban J
) Els neje Kapy Kata, a má-

sodik gr. Kollonicz Ludmilla-Margit volt. Amattól leánya Borbála
született, kit 1667. febr. 21. vett nül Bethlen Farkas. *)

Pál Tökbly ellen harcolt, termetére nézve magas férfiú. Nejé-

tl Ujfalussy Évától, ki utóbb Illyésházy Gábor neje lön , egyetlen

leánya Erzsébet elször Szúnyogh Mózseíné, utóbb Kriehpaum

Jakab neje. Ebben a család kihalt.

Mátyás a Wesselényi-féle mozgalmakba keveredett Lehoczky

szerint, és javait veszté, de 1681. évi 16. és 23. törv szerint az egész

Dunán inneni s túli kerületre nézve országos f szunvev; és Morva-

ország felé a határok igazítására biztos. 1060-ban jul. 14-én testvéré-

vel Miklóssal együtt Liptó vármegye közgylésén ellene mond az iglói

Szontagh család egyik czímeres levele kihirdetésének , mivel ez áital

Liptó vármegyei vámjövedelmük csökkennék , aristokrat&i gggel ál-

lítván, hogy a fölségnek nem lehet joga régibb vámbeli adomány elle-

nére a vámok alól fölszabadítani *) De az ellentmondás elhangzott. —
Fejérvárnál esett el 1701-ben. s

) Nejétl Révay Katalin v. Szidóniá-

tól (ki 1703. meghalt) , ha voltak is gyermekei , korán elhaltak, cs igy

benne s két testvérének leányaiban a két századig virágzó Osztrosith

család kihalt.

Vallásukra nézve evang voltak.

Osztrovíczl család. (Osztrowi.) Közlök József Erdély-

ben Torda város hadnagya 1815. köri

Os'Airovfczky család.. Zólyom vármegye nemessége sora-

baa vau említve Fényes Elek (xeographiájában.

O&ztrovy család. Hunyad vármegyei család , nevét találjuk

Osztrovy i-nak is irva. Osztro ésOsztrovel helység fekszik

Hunyad vármegyében. Az elttem fekv családi származás szerint,

melyet 1676-ban Alsó Mátyás irt, kihaltnak mutatja a osaládot. Osz-

*) Kazy Hist. R. Hung.
•j Thaíy K. Történelmi Kalászok 112. Lásd Bethlen Miklós önéletírása ki

adta Szalay L. I. köt. 242.

•) Lehoczky Stemraat. II. 266.

') Szontagh Din. közi.
3
) Lehoczky Steinmat. 266.



304 Ötrokóesy Foris. - OtÜik.

trovy János, György és Gáspár testvér volt Osztrovy Borbá-

lával, ki háromszor ment férjhez, elször örményesi idsb Fiáth Ja-

kabhoz, ennek haltával karansebesi Vajda Jánoshoz, és végre kaki

Szemerea Andráshoz.
* „Osztrovy Miklós, kit Gelgojénak is hittak — úgy mond az

érintett kézirat,— atyafi-gyermek volt Osztrovy Jánossal, Györgygye!,

és Gáspárral, ezek mindenik deficialtak , és a húgokra Osztrovy Bor-

bálára maradt aztán a Rományi rész zálogos jószág."

Otrokócsy Foris család. Irodalmilag ösmeretes közlök

O. Foris Ferencz, ki 1640-ben Rimaszécsen született. Külföldön

tanult, utóbb szülföldén evang. lelkész, mint ilyen gályarabságot szen-

vedett. Utóbb a kath. vallásra tért. Meghalt 1718. — Több latinul és

magyarul irt munkát adott ki.
J
)

Otlenfels Císchwind család. Ottenfels Gschwind F e-

rencz báró 1827-ben vétetett bé országgyülésileg a hazafíusított ne-

mesek közé a 42. törv. czikkben.

Otth család. (Fels-ri). Vas vármegye azon családainak

egyike, melyek 1582-ben Rudolf királytól Fels-r helységre uj ado-

mányt nyertek. (jL. Zámbó cs.)

Otth Károly Pozsony vármegyétl 1804. sept. 22-én nyert ne*

mesi bizonyítványát lakta helyén Krassc vármegyében 1824.nov.22 én

hirdettet ki.

1858-ban Otth Károly bánya tanácsos Oraviczán.

OttliK család. (F.-Ozoróczi és Kohanóezi.) Trencsin várme-

gyei eredet,jelenleg több megyébe is elterjedve. Régiebbnevök Ozo-

r ó c z y volt, mint alább látni fogjuk. Törzse Pobera Miklós I. Má-

tyás király alatt telepedett Trencsin megyei Alsó-Ozorra. Három gyér*

meke maradt rDorottya mítthói Svehla Jánosné 1520-ban, Péter,

ki magtalanul halt meg, és András (1505—1513), ki már Ozoróczy-

nak Íratott. Ez 1513-ban alsó-drietomai részjószágát elzálogosította

Zábláthi Lrincznek. Ennek egy leánya Katalin 1556-ban Tóth Sóki

Ferenczné , és két fia A 1 b e r t és L á s z 1 ó maradt Amaz magnélkül

múlt ki, László pedig Révay Ferencz alnádor parancsa folytán

1530-ban a.nyitrai káptalan által iktattatott bé Alsó-Ozoróczon. Neje

Dorottya volt, Mihálynak leánya gyulai Sándor Borbálától, s 1573-ban

már özvegy. Ettl két gyermekét ismerjük Katalint, ki Borsiczky

"Ádámnak neje és B. Györgynek atyja volt, és Ozoróozy Györgyöt, ki

J
) Magyar irók, Életraj* gyjt. I. 347.
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uuoka vérével Borsiczky Györgygyei 1566-ban Radéczy István kir.

helytartó adománya folytán Alsó-Ozorócz helység íele részébe, és F.-

Ozorócz jobbágy-telkeibe , valamint Kohanócz egy részébe a nyitrai

káptalan által mindkét ágra beiktattatott Nejétl Horváth Annától

egyetlen leánya Fruzsina 1588-ban Klarics Györgynek, 1598-ban

Podhragyai Istvánnak hitves társa volt.

• Az eddig említettek nemzékrende J
) így áll

:

Pobera Miklós
|

—

,

*
j

Dóra 1520. Péter. András
(Svehía János) t tle Ozorócz

505 1513

Kata 1556. Albert. László
do Alsó-Ozor f 1530. adom.

(Dóra özv. 1573)
—

i

Kata György
(Borsiczky 1560 - 70.

Ádám) (Horváth Anna)

Fruzsina
(1 Klarics György 1588.

2. Podhragyai István 1598.)

Az e táblán állókról megjegyezhetjük, hogy Ozoróczy András
eléfordúl 1496-ban Podmaniczky Istvánnak az ugróczi erdk birto-

kába adomány-ezmien történt, beiktatásánál. Miután azonban még e

táblázaton állóknál az Ottlik nevei nem találjuk , mint származott e

név, s mily véraégen eredtek az Ottlik családbéliek az Ozori vagy

O zo róczy aktól, egyenesen íi-ágon, vagy leányági liusitás által? —
azt biztos adatok hiányában meg nem mondhatom.

1,^69-ben Ottlik Anna, Ottlik Ferencznek Fáncsy Katától szüle-

tett leánya Huszár Mátyásnak neje volt. a
)

1650-ben már eléfordúl Ottlik János, ki ekkor Velcsiczky

magvaszakadton beiktattatott. 1661-ben Trencsin vármegye alispánja,

1662-ben követe volt. Testvére István volt.

Ezek utóda már f.-o z o r ó c z i és kohanóczi elnévvel él
Ottlik Oyörgy mezei hadak ezredese í. Leopold király alatt Buda

vára ostromában szerzett érdemeiért 1688. aug. 18-án Bécsben kelt

czímeres levélben nemessége megersítését és ezímere bvítését nyer-

te. 3
) Ez oklevél .szerint a család ezímere a paizs kék udvarában zöld

1

) Geneal. auíhent. torno I.

2
) Szontagh Dán. jegyzéke szerint ozori CHtlik János már J 474 ben az

Egresdy család részére véghez vitt törvényes szemlénél eléfordúl.

3
) iíaprinai Mss, B. lomoXVIJI. p. 58. 58.

20
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téren egy lovas magyar és ngy lovas török vitéz, egymással szemközt

állva, párbajt vivók
;
fölöttük jobbról ezüst félhold , balról arany csil-

lag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából farkas emelkedik ki, ehó
jobb lábával kivont kardot tartva ; mellette jobbfelé egy zászló leng.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Ezen czímeres levelet nyert Öttiifc G-yörgy talán egy azon

Ottlik Györgyei, ki Rákóczy II. Ferenöz udvarának és egyszer-

smind aThurzó-Tököly örökösök javainak kormányzója volt. Szinténe

György lehetett az, ki 1722-ben Sujánazky István magvaszakadton

Alsó- és Felsó-Ozorban beiktattatott, Csery István ellentmondása

mellett.

A család leszármazását izri izre csak a múlt század elején S á n-

dor, András és Pál testvérektl lehozva terjeszthetjük e\6 a kö-

vetkezkben :

I. tábla.

Sándor 1736

(1. Dessevffy N.
2. Soo8 Krisztina)

László

1736^

Mátyás
luk. Kolmnóczon
(Tihanyi Mária.)

I

Daniéi
ítél mester

t 1826.

3 leány.

László

kapitány.

Ottlik 2f

,

,il ! I»p/\^»«tl-

András 1736.

(Ujfalstsy
Judit)

Folyt. II. táblán.

Ferencz
1768.

Lajos
(Ottlik Teréz)

János
(Sándor Bora)

Károly 1768.

birt.Szatmárban
(Szirmay N

Pál 1736.

(Szemere
Judit)

Folyt. III. táblán.

Ásdrás 1768
(Plathy Erzse)

Tamás

JíSZfÉ
János

Kohanóczon
1337.

Lajos
i8o£&7.

(Banóczv N.)

több.

Jowef
(5 réter N)

Karolina
(Hodossy Károly)

Sándor
(ünody N.)

í •
"A— 1

G ej za

1837.

József

Zsigmond
1837.

István

(Ottlik Teréz)

*) Nyítrai káptalan iibro 8. protoc, 93. folio 195.
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György 1768.

(GömÖry N.)

IX. t á b 1 a.

H. András, ki a* l. lábián.

1736.

( UjfaluBsy

Judit)

István
1769.

p—

—

-a——,

N.
(Tomosányiné)

Sándor

József. Ferenez. Julianna.

r—-~r"
Zsigmond

(Sándor N.)

György N.
esküdt (Ottlik József)

1837.

Miklós 1768.

János. Mária
(se. a. Horváti:

Perenoz)

Dienes Anna
(Szent-lványí N.) (Tihanyi Károly)

\

r

András N. Miklós.

(Balogh N.) (Hartungné)

III. tábla.

Pál, ki sis /. táblán

1736. 1762.

(Szemere Judit)
* -* ,

Pál Éva
1752. (Patay

László)

Judit
(Báán János)

Trencsin vármegyének nemesi Összeírásában a család következ

tagjai fordulnak el

:

* 1736-ban P á 1 Sáros megyei birtokán lakott, Sándor pedig és

ennek fia L á s z 1 ó az ozoróczi és kobanóczi jószágon , András Ko-

haoóczon.

1748-ban az alsó járásban Kohanóczon találjak Lászlót, a be-

gyentúli járásban Ozoróczon pedig Sándort, Andrást *) és en-

nek fiait.

1768-ban F.-Ozoróozon székeltek idsb Andrásnak íiai u. m.

György, István és Sándor; továbbá Jánosnak örököse K á-

r o 1 y végre András és ennek fia F e r e n c z.

1803 ban Kohanóczon laktak Mátyásnak örökösei u. m. Dániel,
László, Tamás ésLajos, Melcsiczen pedig István.

Ezek közül Dániel Pest vármegyénél hivatalos pályát kezdett,

1801-ben mint aljegyz szolgált, 1810-ben Pest vármegye másod al-

ispánja volt, utóbb kir. személynöki itéfome3ter. Meghalt 1826. april.

1 lén kora 62 évében.

J
) Úgy látszik — ez azon András, ki 1710-ben Jenában tanult, és

Haan, Jena Hungarica 40. lapon hibásan báró- hak van irva ?

20*
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1837-ben a Trencsin megyei nemesi Összeírásban találjuk Fels-

Ozoróczon Andrást, és két fiát Ferenczet és Istvánt, ezen

Ferencznek is már ekkor két fia Miklós ésFerencz, Istvánnak

pedig három u. m. S á n d o r , J ó z s e f és I s t v á n szintén összeirat-

tak. Továbbá ugyanott lakott Dénes is , valamint Zsigmond és

Károly. — Kohanóczon éltek ekkor Mátyásnak öröksei László
és Tamásnak fia János, valamint ott lakott Lajos is. Melcsiczen

lakott István. Végre ugyancsak Ozoróczon Összeirattak még F e-

r e n c z s fiai Ferencz és László, azután G y u 1 a , Gedeon,
Tamás és E d u a r d testvérek ; továbbá idsb József fiaival Sán-
dorral, Józseffel, és Istvánnal, ez utóbbi Sándornak fia

G ej za , Józsefnek pedig Pál és János. Ugyan ott Dénesnek fiai

András és M i k 1 ó s is, Zsigmondnak pedig fia György, s legvé-

gül Károly.

A kohanóczi jószágot a családtól Szontagh Lajos vette meg, et-

tl pedig a Szilvay család
,
ettl pedig legközelebb báró Sekkendorf

birtokába jutott.
'

A család egyik ágából Ottlik Ákos i 842-ben Nógrád megyé-

ben alszoigabiró lett. Neje losonczi Gyürki Pál leánya.

Otliácse- család. Othácz János 1540-ben több érdektársai-

val zálogezímen Komárom megyei Fzitó, Duna-Almás helységébe be-

iktattatott. J
)

Otzanfczai család. Otzaniezai Tamás görög keresked

1671. mart. 20 án ApníFy Mihály erdélyi fejedelemtl czímeres nemes

levelet nyert. l
)

Oudaille család. Közlök gróf Oudaiíle Hubert- Ká-
roly az 1715. évi országgylésen 3

) nyert hazafíusitást. Birtokos volt

Kars megyében, többi közt Neveden is.
4
) Neje Csaté A n n'b - K 1 á r a

volt; kitl azonban , hogy ivadéka maradt volna
,
nem tudjuk. Még

1741-ben élt, miután ekkor t az országgylésen Ordódy Imre képviselte.

Ováry család. Jelenleg Abauj . Borsod , GömÖr vármegye

nemessége sorában olvassuk.

Szatmár vármegyében Ováry János társával Berey Jánossal

141 6-ban Bére helység birtokába visszahelyeztetik. 5
)

') Fényes, Komárom v<árm. 162. 176.

2
) Kemény, Not. Capit Albensis. I. 259.

3
) 1715, évi 135. törv. ez.

*) Bel, Noíit. nova Hung. IV. 264. 2S2.

*) Szirmay Szatmár várni 11.25.
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Ugyan c megyében Ováry Ferenoz 1784 ben megyei tiszti

íügyész volt ')

Ugyancsak Ováry családból való a következ ivadék :

Óvásy Mihály
(Tarnóczy Rozina)

Pál. Bálint Péter. Mária.

Mihály. Imre. Róza.

OvAry család. Erdélyben e néven szintén több ismeretes

egyént találunk. Ováry Benedek 1568-ban a gyula-fejérvári val-

lási vetélyen mint gyorsíró jött el , késbb ugyan ott iskola igazgató

volt. 2
) Péter 1597-ben tordai unitárius pap, e minségben Simándra

fArad várni.) tétetett át. István IGOl-ben Bátbori Zsigmond követe

a török udvarban, 1603-ban Székely Mózses követe testvérével Sá-

muellel Kolosvár városához , utóbb a beszterczeiekhez. 1603-ban

mindketten Apáczánál Székely Mózses táborában estek el.
3
)

Ozriy család. (Gáifalvi.) Ismeretes közlök Tamás 1638.

köri Kolosvárott unitárius tanár és igazgató, orvostudor , késbb vá-

rosi tanácsos. ft

)

F erén ez szül. 1741. évben. Iskoláit Kolosvárott végzé , és az

unitárius vallásról a kath. vallásra tért. Ezért M. Teréziától arauylán-

ezot kapott, és az udvari kanczellariánál hivatalba lépett. Lef'ordítá és

Bécsben kiadta Muratorius Jakabnak „a nagy parancsolatról és fele-

baráti szeretetrl" szóló munkáját. Fordított egyebeket is.
6
)

ií/diíítú cs&Sad. ismert törzse Özmitz Miklós, kit ííf. Fer-

dinánd király 1630. január 25-én kelt czímeres levélben nemesített

meg. Ennek utóda Mátyás a selmeczi bányai kamara ügyésze és

Hont megyei táblabíró, az 1732. és 1754. évi nemesi vizsgálatkor Ilont

vármegye által kétségtelen nemesnek ismertetett. Ennek lia lehetett

azon Ozmitz Mátyás, kit 1787-ben szintén a selmeczi bányai kama-

ránál ügyészi hivatalában találunk, H
) és kit 1790-ben az országgy-

lés a bányai ügyekben választmányi tagúi nevezett. 7
)

*) Szinnay Szatmár várm. i. 138.

*) Székely Sándor Unitár vaÜás tört.

8
) Bethlen Woipb. Hi*t. II

*.) Székely Sándoi, IJjiitár vallás tört

5
) Magyar írók Életrajz gyújt II. k.

fi

) Calendarium titulare ad annum 1787. Jaurim. $8

^ 1790. évi 67. törv. ez.
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Az elbbi Mátyástól Vtfvetkez£ ivadék vette származását

:

LMAtyái
bánvai kara. ügyész

1732. 1754.

Mátyás íítván 1809.

1787. 90 s» . kjr^kapit.

Iram. agyész. ' ' j^ '

y ügyvéd 1844.

Mátyásnak fia István cs. k kapitány, Hont vármegyétl 1809

april, 20-án kapott nemesi biíöiiyitványt, melyet azon évi aprif. 27-én

Nógrád vármegyében is kihirdettetett. Ennek íja István ügyvéd, s

volt honvéd nemességét Nógrád megyében^ hol tiszteletbeli atügyész

volt, 1844. novemb, 19-én kíhirdetteté. l
) Lakhelye Hont megyében

Kóvár.

Ozoray család. (Ozorai j.) Ozorai Henrik bán voU 1273*

ban. Ozorai A ra b r ú s nak fía 8 á n do r birta Bád, Kánya, Esi, Kér,

Sárszegh, Bodlan, Kemethei, Sz.-Mártoo, Tanguld helységeket.

Ozorai navtt viselt azon Pipó (vagy Fülöp) temesi gróf

és só-kamarák elnöke is, ki Zsigmond korában oly nagy szerepet vitt

hazánkban. Ez azonban eredetére nézve olasz volt, és rt ílorenezi S c ho-

laris családból származott, fia lévén Máté testvérévei együtt Soho-

laris de Plorenttna Istvánnak, és mivel a nevezett P i p o Ozorai

Andrásnak leányát vette nül , és evvel kapta z o r a várát, (vala-

mint Tamásit, Simon-Tornyát, és a káposztafalvi és koppáni birtokát),

ennélfogva Ozorárcl Ozorainak neveztetett. Fia nem maradván,

leányát Borbálát enyingi Török Imre vette nül, s vele sok szép

jószágot kapott. *)

Ozorai néven ismeretes István 1552-ben Kolosvárott unitárius

tanár; és Imre, ki Wittenbergában tanult í 530-ban, utóbb Békés-

ben udvari pap volt , és 1546-ban Krakóban egy magyar hitfan! mun-

kai nyomatott. 3
)

Osoroczy család. Trencsin vármegyében az 1670. évi ne-

mesi összeírás alkalmával Viszoosányban székeitek *) e család tagjai,

— de kérdés, nem-e áz Ottlik család egyik ágából valók voltak? Je-

') Nógrád v&rm jegyzkönyv 1844. évi 2318. sx. a.

2
) LeKoezky Stemmatogr. II. 266. - Wencze! Gusztáv Pipóról am. aka-

démia eltt ífizates értekezést tartott, azonban ez értekezés eddig meg nem

jelent.

s
) Magyar írók H. köt

*) Szontagh Dán. közi.



lenieg ily nevek a Jász kerületben laknak , azonban nemességükrl

nincs tudomásom.

ödönlly család. L Eödönffy cs.

Öihey család. Vas vármegye nemes családai közé számitatik

Fényes E. Geograpbiájábau.

iiitéuft eatsláci. (öltényi,) Erdély egyik kihalt családának

neve, 1
)

&iyve«ii család. Kihalt. Köziök Mihály 1461 -ben Gyr-
key Jánossal Békés vármegye aiispáaja volt. *) Lásd Eöfoedy cs.

Ördög család. (Esküiii.) Erdély régi kihalt családa. Elbbi

nevök Esküiii (Eóskeölei) volt, a Kolosvár környékén fekv Es-

kü II helységtl, mely mellett még fcobb birtokuk is volt. Eredetük

a történelmi homályban vész el, valamint biríokjoguk gyökere is odáig

nyúlik föl , hogy méltán az els foglalása családok közé számíthatni a

családot. Legels tudható törzse a családnak Esküiii Lrieez, a

XIV. század elején élhetett , miután unokája í. Endre azon század

végén még életben volt Nevezett Lrinc z ti következleg szár*

rontatják a családot. s
)

I. tábla.
Eskklli Lrinoz
a XIT, g». elején

HJssT Mihály

Eórdeög í. Endre N. leány Esk^Endre T«ke János
(mint fiuiított ^JT", •*. .j ».« r ! 7T* HtU ** T^ke <*•

Botos Mjkfómé) *.0*v^
- *•*• I*-"*

Botos János Erzse

f (Sarkadi László)

I. Miklós élt 1395. I. Benedek
(néhol Endre) Nagy-Estoiiii

elnévvel.

I. János l. Mihály
EskülMi efónév. néhol Menyhért

1. STmon0461^1481.
Sfl<s""w< S'«rtrwl

de N.-Esküli 1. Antal. II János Jakab. Kelemen. II. Benedek.
(Sombori Ilona)

}

1575.

végrend. 1487. febr. 6. j nótát kap.

Folyi 11. táblán. Folyt. kfo. Irtpon.

") Kvári, Erdély nev. családai 271.

l
) Teleki, Hunyadiak kora XI. 12.

*) Hodor Boboka várm. 189—205. Ugyan ezen tndós 3zerzti e%y ujabb

kidolgozás szerint k&L\>n itt a családfát, a mint aaí további nyomozások^ fleg
törvény eltt bemutatott családfákról U öaszeezerkeazté.
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II. Simon
de Sólyomk

1482- bir Kémeren
(N.JVI argit)

Máté

I. Antal, ki a* eUhhi lapon.

i. István. III. János.

i

III. Ferencz.

f 1545.

Anna
1548.

(Ebeni Gábor)

Menyhárt
innen .Menyhárt Gáspár 1590.

(Liptai Margit)

innen a Menyhárt csal.

(1. Porkoláb Dóra
2. Jusztina)

Ágnes
1565.

(Károly Lancz Dénes
1545* ben még ara)

Kata
(1. si Ferenoz

2. Gergely Jáncs)

IT. t á b l a.

I. Simon, ki az l. táblán.

de N.-Eskülió
1461. 1481.

(Somhory Ilona
végrend. 1487. íebr. 6.

I. Ferenoz, ü. Endre III. Benedek
N. Anna

özv, 1552.

Márta
fValkai Tamásné)

IV . János

f 1554-

Esküitön kelt

végrend.

Ilona Kata
(Kémeri (Szálai

Kristóf) Gergely)

Kata
(Lengyelné)

III. Endre
unitár vallású.

1574. 1633.

(Fruzsina)

U. Ferenoz
1579-1585.
1602. dec. 20

Pét^r

de Keresztúr
v. de Eskölí"

1508. 1569,

T

II. Mihály .11. György Anna Kata. Zsuzsa.

1618. 1592. (Török György) + f
J

-i
IV. Ferencz. Kata

(L. Ebeni Gábor.
2. Szodorai

István)

Ilona

(Nagy
Mihály)

Folyt. kbf. lapon
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Péter, ki az elbbi lapon.

de Keresztúr
v, de Esküi 16

1508. 1569.

I. György
1574.

Zsuzsa

(l. Szemére János
2. Zámbó Mihály
3. Sárközi János )

V. János
1579- retract

f 158S
cíobokai fisp.

(Tegzes
Anna)

IV Benedek
1560.

Boldizsár

J601. ország
követ.

VI. János.

t
II. ístván

de Mihályfalva
(Aranyos s/.ékb.

(Gála Zsuzsi)

Ví. István

169j.
(Maeskási Bora)

VII. István

f 1761-1770. közt.

Bálint Kata
(1 Teke Tamás

2. kémeri
Szálai Fer.

)

VII. János. III. István
de N'.-Eskülló

(kecseti Szilvásí

Judit v. Erzse)

Gábor Dániel.

1761. katona. r
Ilona

f 1780.

(Margai
Péter)

Katalin
(Kistentsi
Kis József)

Erzse
(Ajtay
Dániel)

Anna
í726\

(I Jenéi Samu
2. Szekeres György)

ÍV. István
de Kis-Jenó

1 714. 1726.

(Lészai Sára)

r

—

Judit
(Valkai Miklós)

V. Ferenez

(Daczó Sára)

Anna
t 1777.

(Wagner András)

III. György
t 1738

V. Is tvau

f 1762.

(Ózdi Klára)

A családfa élén álló Eöskeöiei (Eskülli) Lrincinek a XIV.

szazad elején kellett élnie azon egybevetésnél fogva , mivel a kölos-

monostori conventnek 1770. évbtm kivett és átirt „sommás kivonata1 '

nemzékrendje szerint unokája I. E ndre meg szintén a XIV. század vé-

gén élt. Négy század folyt tehát le, mig az els foglalás utján szerzett

Esküíl birtokosairól vagy egyet megnevezhetünk. 1566-ban az erdélyi

fejedelmi táblának KolosvároU kelt Ítélete szerint Ördög III. Bene

deknek leánya Kata és unokája I. György közötti osztályban az

ördög nemzetségi jószágok leány-ágat is illetknek kimondattak. A
múlt század második felében í 762-ben az Ördög íi-ág s illetleg az

Ördög család kihaltával a kir. fiskus az Ördög leány-utódok ellen pert

indított, de mint „eredeti fog(alásjogúa örökség felett a nagy számú
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alperesek a kir. fiskus keresete alól a kir tábla által 1775. febr, 134a
kelt ítéletben ') feloldoztattak.

Hodór szerint hihetvé teszi ezen foglalást a birtok (utóbb fal-

vak) természeti fekvése is, ugyan is, mai nevökön nevezve Szent-Már-

ton Macskás (1369 nov. 8. Botos-Macskás néven biria Bothos János)

Kovácsi, Sólyomk M.-Ujfalu, M.-Fodorháza, N.-Esküllo, ördg»Ke-
reszíúr, Saraskut (ma rengeteg erdség), Szent-Katolna (ma praedium),

Szótelke, és M.-Köblös szakadatlan vonalban fekszenek, mindezeknek

közepette esik pedig és azért birtokfül szolgált törzsfészek , a törté-

nelmi nevezetesség N.-E s küll. A fennebb! per védelmére az alpe-

resek által felhozott káptalani és conventi 397 darab átírt okmány leg-

rógiebbike egy 1395. évi aug. 25-én kelt iktató parancs „Dioitur no-

bis" záradékkal, mely Ördög M i k 1 ó a és Benedek testvéreket ö.

Endrének ait , ískel Dávid és László lskel Endre fiait , ós Teke

Gáspár , István , és Menyhértet , köblesi Teke Mihály fiait az Iskell,

Keresztúr, Köbles, Sztelke, Sz.-Katolua , Paraputh , Fodorháza, Új-

falu, Kováestelke, Macskás és Sólymos (1800. sept 15-én már magyar

Sólyomk) ószvesen e 1 1 falu birtokába beiktattatai rendeli ; a mint is

139. aug. lén kelt kiváltságos levél szerint- minden ellentmondás

nélkül beiktattattak.

Al fennebbi 397 okmány 44-ike mutatja az Ördög család nerazék-

rendét, 1767-ben átíratva a károly-fejérvári káptalanból, melybi ki-

vonhatni, hogy az Ördög családdal összeköttettek az ösküll , Teke,

Boíhos (st e három épen csak maga, az ördög család más nevet

') Szombatfalvi László itéiömester aláírása alatt kiadott ezen ítéletiével*

ben következ ide vonatkozó szavak olvashatók : „potsessioues eaedein retinuisse

naturam juris haereditarii primitivi f* ég továbbá „foemiuae ejusdexn famíliáé

, . . . eadem hona Ördögiana optimo juresuccessorio tenere, publicationique Fíhcí

Regii rcete contradixisse et consequenter ab aetione Fisci Regii siniplíciter ab'

aolutae judieantur," — A kir, Fiskus által boperlettek névsora következ; 1. ör-

dögkeresztúri Mágner Antal. 2. m.-raadarasi Szekeres Sándor. 3. m.-gy.-monos-

tori ifj. Kabos László, Kabos Pál, Anna, Judit Salánki Gáboroé, Harsány i Krisz-

tina ki*-görgéuyi Hegyessy Jánosné, Gyárfás Zsófia, csekelaki Varsányi György

-

né» 4. Sombory Gábor, Almádi Krisztina, Sombort Téter özvegye , mint szávai

Almádi Péter utódai. 5. Felstööki Vwki Joz»ef, 6. magyar palatkai Jónosi Mó-

zses, 7. delló-apatii Soxnay László, és fia Sándor. 8 Lészai Sára széplaki Gruzcla

József Özvegye. 9. Veszprémi Zsuzsanna özvegy J^ad^nyi Jánosné. 10. Simon

János. A per „ratione portionura in posses3Íonibus Ördög Keresztúr, Nagy-Es-

küll, Magyar- Újfalu, Fodorháza, Babucz, Só^yomke, Kovácsi, Szótelke, prw-

ttio Sz. -Rátolna, et (Jgrucz .... habítarum' 4 indíttatott a kir. fiskus által.
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váltvaj Válkai , Komjáthy , Károlyi , Erdélyi, Veres, Pósh , Ttöry,

Ráf7 Horváth kihalt, és Sombor? él családok. A íölebb elészáralált

14 helységnek 1814 ben öszvesen 147 földesura volt.

Az öt száiad alatt élt, számos fiában virágzott , s mint állítható

— Töhötömmeí bejött e magyar Ós család aránylag igen kevés tagot

mutatott fel, akár a polgári, akár egyházi , vagy hadi pályán kitüotet-

hett. A történelem lapjaira jutottak: fi. János 1575-ben mint Bá-

thori István ellen Békés Gáspár híve. és harozosa, nótán veszté javait.

Elete meghagyatott-e? csak a k -monostori konvent levéltárában ta-

lálható ítélet töredéke deríthetné fel.

V. János 1578— ! 538. Dcboka váraegye fispánja és ország-

tanácsos. Boldizsár 1601 ben Toldi István. Szentpáli János, T

János, és Cseffei István társával a bujdosni ment Bálhon Zsigmondot

Moldvából a Batosan curiából az ablakon éjszaka kis. te és Besz-

tercéére kisértette. *)

III. Endre 1633-ban mint „unitárius nemes ifjú" Huszár Pé-

ter társával három lengyel frend íí ifjút, kik Frank Ádámot a kolcs-

vári szósz unitár eklézsia ujdon papját Krakóhcl Kolosvárra kisérték,

innen Bártíára vissza kisérte.

IIÍ. István 1675— 1677-ig Doboka várm. alispán, lakott Kis-

Jcnoben. Innen elneve.

V. Ferencz és III. György testvérek laktak Dobokán és

biriak nagyanyjok Szilvásy Judit jogán, 1702 ben Martiusban innen

u. m. a Szamostól Zilahig albiztosokúl a katonaságot (talán mint fede-

zk) kisérni rendeltettek. Ugyanezen V Ferencz 1760-ban már

nem élt, de roig élt. Magyar-Egregyen volt (els) postamester. 1767-

ben april 27-én zilahi postamester pápai Palkovich József Ördög Fe-

rencinek mostoha fia.

A mihályfalvi ördög nemzékrendhex, mely VI. István nál vá-

lik ki, megjegyezhetjük, hogy nevezett István 169!. jul. 18-án Ko-

los várm. (nem Dobokában) Sz-Mártnn-Macská^án lakott; neje Macs-

kást Borbála volt, kivel együtt a nevezett napon „hatházi Balkó Pál

nemes Kolosvár városának és abban lév nemes ország praeaidiumá-

nak vice kapitánja. Vájd? János nemes Kolos vármegyének egyik f-

bírája és Szentsimoni Miklós ugyan azon vármegyének egyik hites

szoigabjrája regiusságuk alatt kelt kctievélnéi fogva Doboka várme-

gyei Fodorházán bírt 4 jobbágytelket küls s bels állományaival

') Wolpa. Bethlen Hitt
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együtt ötven évre zálogba adta borosjeni Székely Lászlónak és nejé-

nek Bucsesdi Sárának. 1
T

gy látszik ezen csak 160, t. forintnyi szerze-

ményt ma gr, Esterházy birja, anyja gr, BáníTy Ágnes jogán.

1736. april 14 én Eördög I s t v á n Oláh-Szilváson (Alsó-Fejér

várm.) lakott és birtokolt; 1753. jun. 14. oláhszilvasi ördög Istvánt
mint oláhszilvási la-kost és birtokost olvassuk ; míg 1757, mart. I8án
kelt oklevél fels szentmártoni macskási Macskás i István iratik

ugyan ott lakos- és birtokosnak. (Ugyan ez 1745. april 8-án a kolos-

vári jesuitáktói 400 mfríot kölcsönzött.) 1 7*59. april. 19-én hasonlóan

ó-szil vasi lakos és birtokosként fordul el. 1761. nov. 16-án legidsb

0. István o. -szilvás! birtokos.

1780. jun. 3-án Ördög Ilona már nem élt de mint Márgai Fe-

rencinek, Máriának és Borisnak néhai édes anyjok említetik ; ezeknek

ekkor székely- földvári (Aranyos széki) si birtokuk már zálogban

állott, de O.-Szilváson volt még kevés birtokrészük. És innen a ,,M i-

hály falvi" elnév. A sziivási „kevés portiooskájokat" eladták 20

esztendre.

1790. dec. 13-án Ördög Kata, Kiss Józsefué utoljára eladja az

„Ördög részt" Szilváson gr. Teleki Katának borbereki báró Alvíu-

c*y Gábor özvegyének ; maga pedig Adámoson (Küküíl várm.) si (?)

jószágot vált ki. Ezen Ördög Kata volt utolsó az Ördög család m i-

h á 1 y f al v i elnev ágazatában

Bels Szolnok vármegy ének 1770. évi nemesi összeírásban ol-

vasható a 13. lapon mit F.-Szöcs uelységbeli lakos; „Ördög Geor-

g i u s de 1 á h-S z í 1 v á s d o n a t a r i u s" kinek azonban a Decla-

ratio conditionis" czim rovatban nemessége kétesnek (dubius) iratik.

E György az utolsó nemzedéken álló Gábor és Dániel fivére,

vagy ezek egyikének fia lehetett.

Ámbár ezen ördög család kihalt , van még Erdélyben jelenleg

is Ördög család, melybl István, J á n o s és K á r o 1 y jelenleg A.-

Pejér vármegyében Mindszenten és Vajasdon birtokosok.

Ördög* család. (Lászlófalvi.) Turócz.. vármegyei eredet régj

adományos család
, mely nevét régiesen E ö r d ö g h nek irja, és ennél

fogva leszármazási táblázata már e munka IV. kötetének 46—48. lap-

jain van közölve , ott van említve az is, hogy a család egy tagja Já-

nos 1790— 1815-ben sóhívatali pénztárnok volt.

MovSt pótlékul ezen erdélyi ághoz adhatjuk, hogy közlök Má-
tyás rnagy volt, ennek oldalrokona János, a fölebb említett s
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valószínleg ezek szakadtak Erdélvbe. Nevezett János, ki Vízaknán

sóbánya-nagy volt, és 1833-ban halt meg, következ családfát alkotott:

János
sóbánya -nagy i 1833.

I. Károly Mihály Karolina Judit. Anna.
Tordai sóbányánagy kincstári tiszt (Barta Lajos)

(Gyújtó f 1857.

Róza)

István Károly Jen.
(Houcbárd (Eudrdy 1859.

Karolina) lika)

Kobert. Tihamér. Izóra. Ilka. Kálmán.

t t

II. Károly a Dunagzhajózásnál, JenÖ pedig a Lloyd társa-

ságnál hajós kapitány.

Orhaliny család. Bihar vármegyei család , birtokosa a ne-

vezett megyében Csesz óra helységnek. J
)

Orsy család A XVI, svázad végén Gyr vármegyében élt

és Czakóházán lakott közlök Orsy Máté, ki felpéczi Lukács Simont

bizonyos szántóföld osztásakor bottal fbe ütötte, miért t a nevezett

Simon 1581. jun. 10-én Gyr vármegye gylésén bepanaszlá. 2
)

Örvendi család. Ismeretes közlök azon Örvendi Pál, ki

elbb Bocskainak kereki várnagya, utóbb tanácsosa, és 1606-ban vég-

rendeletének egyik végrehajtója volt. 3
)

Ory család. (Fels-Ori.) Egyike azon Vas vármegyei csalá-

doknak , kik 1582-ben Rudolf királytól P.-Or helységre uj kir. ado-

mányt nyertek. Jelenleg Veszprém vármegyében székel.

Oril család. Körmöcz sz. kir. bánya városába beszármazott,

és ott a múlt század elején elkel nemes család *)

Osy család. (si.) Bihar vármegye kihalt régi nemes családa,

melybl si Bertalan és K r i s t ó f 1552-ben Bihar megyében si
falut birták, ugyan akkor F e r e ncz Er-Adonyban volt birtokos 5

)

Osi Gáspár 1566-ban ifjú korában Kerecsényi László kapi-

tánysága alatt Gyula vár védelmében esett el.
6
)

J
) Fényes Geograph. szótár I. k.

?
) Gyr várm, 1. jegyzkönyv.

8
) Rumy Monumcnta H.

«) Bel, Notit. Huug. IV. 206.

*) Bielelc, MajorcsHung. ín app.
e
) IstváníTy História.
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Osi Miklós B.-kes Gáspár részen harczolt Bátbori István el-

len, .fiiért 1575-ben Kolosvár >tt fejével lakok l
)

Bennök valószínleg kihalt a család.

Osx<* család. Zemplm vivrn*%ye ezímerlevcles családai sorá-

ban all,
a
) e szazad elején birtokos N- és Kis'Az&xon. á

)

Ok e&alád. Ismeretes k&zulök Pál a mull szartad végén Pes-

ten ügyvéd, ki a Marunoviosféle bajba keveredvén, I7$
r
>-ben jun. 3-án

lefejeztetett. *)

Pótlék az N betfibeli családokhoz.

Wabrá^y egalád. A 4. lapon a családfa végs" nemzedéke

között álló Rebeka férjesek. Jánosy Dávidnak, ki 1830-ban halt

meg, ide iktathatjuk Hodor K. közlésébl sir iratát, mely a naagyar-

palatkai szl mellett, a mezn 'álló sirkövön áll, és következ:

„Boldog emlékezet oszlopa.

M.-Falatkái Tek. Jánosi Dávid úr porai felett, a ki eletének 70-

dik esztendejében mait ki 1830-ban.

Ide várja az asszonyi nemnek díszét, az iktári gróf Bethlen vér-

bl eredett T. Nábrádi Rebeka úrasszonyt , mint 43 esztendeig

volt hív társát. Siratják sok jó emberek ; de siratja egyetlen leányok

méltóságos Reg. Cons. Alsó Zsigmondné Jánosi Rosália,"

Molliter ossa cubant."

Üíadáinyi család történetéhez 6-ik lapon adhatjuk még a

következket

:

1341-ben Gyárak* Mihály hitvese Ilona leánynegyedét Süvegd

helységben eladta Nadányi Lászlónak, a János fiának, ki Be*

récéknek (Briecius) fia, ki ismét Jánosnak fia, ki végre Apa y-

nak de N a d á n fia volt, — 1 2 márkáért. *)

1607-bep Rákóczy Zsigmond fejedelem k.-nadányi Nadányi

Gergely nek adományozza Bihar vármegyében Forrófalva helységét.

*) WolpB. Bethlen Hlst. II. 'Ó$L

*) Szírmay C. Zemplm not. top. 1 15.

8
i Ugyan olt 272.

*j Svastics Magyarok Hiet. III. 288. a köv.
5

) Oklevél a gyuiafejérvári kaptádban Miskohv.y Kár. közlew azerint
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1608-ban Báthori Gábor fejed, ugyanannak adományozza Dalom

helységét melynek ma is birtokában van a helység. Ma már pusfcta.

Ugyancsak 1608-ban ísrocfc Báthori Gábor fejedelem szintén Na-

dányi Gergelynek mint a Berettyó-újfalui 100 vitézek hadnagyá-

nak s a szá? vitéznek adományozza B.-Ujfaluban és Sz.-Kozmán Bihar

vármegyében bizonyos birtokrészeket.

J 609 ben Báthori Gábor adományban adja Nadányi Zsigmond-

nak Bihar vármegyében a henczidai kastélyt tartozékaival egyiiit.

Wáifgttulvary c*saia<$. (Kis-JenÓi.) 29.—30. lapon álió ismer-

tetéshez egy bvebb nemzékrend járul következben ; *)

János
borosjeni várkapit.

1614.

(Dobokay Kata)

I. István
(kéméadi Várady

Anna)

Erzse

fi. Orozay
Miklós

2. Barcsay

I. András,

t

II István

1698,

(Keresztesy
Erzse)

II. János
1649. 19. Doboka
várra, alispán,

1859. fószbiró

1666.

(Torma Márta
vagy Mária)

Gáspár) Pál Krisztina

(1. Gáify
Zsuzsa

2. Boros

1683.1710.
(Kemény János)

masnit

2-tól III János

Kata
(Kemény Boldizsár)

néma

f 1755.

r~ J\
, — ——

»

Klára

(!. Vitéz Fer.

2. Toroczkay
Mátyás)

Anna Judit
(l.lüczédy (Baresay
Samu István)

2. Bóér Simon)

II. András Mária
(Véer

György)

Zuzsa
(Almády
József

Szóváton)

Krisztina

(Pogány Ádám

)

.Nádudvary János, ki itt a táblázat élén áll, borosjenui várka-

pitány Bethlen Gábor uj adományából 1614-ben Teleki Mihálylyal

Békés városának egész felét *) birta. E János Kis-Jenben Dobokay

Kata által lett birtokos^ és elonevét is onnan irta. 1722-ben a kis jenéi

1

) Hodor K. közlésébl.
2

t Mogyoróssy János, Gyula haj dán és most 172. lap. azonban

mint e genealógia mutatja, e Jánosnak nem István (Iában hanem István nev
unokájában Elek fiában szakadt ntr.gva.
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határ felosztásakor Kis-Jen helység Dobokay , Nádudvary, és Ajtoni

törzsjogú birtokul elismertetett.

II. János 1647. és 1648-ban alispán, 1659-ben szolgabíró Do-

boka vármegyében.

II. István 1698 ban a gyula-fejérvári országgylésen királyi

hivatalos. Ennek -— úgy látszik — testvére azon Gergely, ki mint

szászvárosi reform, lelkész 1689-ben meghalt. Ugyan csak II. István
nvére E r z s e , kinek els férje r c z a y Miklós , ki Keménynél Or-

lyay-nak neveztetik.

II. Jánosnak neje Torma Márta, néhol Mária, leánya

Krisztina, Kemény Jánosné , másutt Kata Kemény Boldizsárné,

Ezen Kata 1755-ben már özvegyn, midn a néma III. Jánosnak mag-

vaszakadtán ellene a kir. ügyész pert indított. Ezen perben áll e ge-

nealógia, beadva az alperes bárón részérl.

Nádudvary család. A fölebbitl különböz, ma is él Bihar

vármegyei család. Legutóbbi nemzedékének táblázata *) imez

:

István

aranymves
N.-Váradon

(ns Szász Julianna
szül. Gvuián, f N.-Vára-

' doní861.)

Lotti Károly
(Szakmáry szül. 1806
N. ügyvéd f) Váradon

f 1861.

(Waltner Ludovica)
r

Teréz Krisztina
(Végi. (Parazsó
Sándor) János)

Julianna Rózsi,

hajadon.

István

(ns. Krossy
Mária)

Lina.

Jolán
(Beck
József)

Kálmán,

t
Gyula

szül 1837.

kath. lelkész.

Gejza
sz. 1839.

Gizella

sz. 1846.

Ételita

sz. 1849
lika

sz. 1 850.

A családfán álló Károly fia Gyula jelenleg (186 L) békés-

csabai kath. segédlelkész.

Károlynak nvére Krisztina Parazsó Jánosué , csinos, alakú

magyar színészn volt, ki Pesten 1833. febr. 24-én ifjú kora 25 évé-

ben balt meg. Temetésekor kaporsójáról ily alakú czíraer függött : ég-

szín kék paizs , melynek zöld talapjából hármas hegy fölött két kar,

jobbról balról a vért közepének kardot tart. A paízson koronás sisak

fölött arany csillag ragyogott, melyet balról jobbra kanyarodva zöld

ág övedzett.

') Mogyoróssy Ján. közi.
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Nápolyi család. (Fel-ri.) E kötet 102.1apjpn csak röviden

van említve, hogy e család kihalt, most éhez adhatjuk , hogy Nápolyi

Péter ti, kit a XVII. században Erdélyben találunk, és kinek neje

Petky Margit (utóbb 1623-ban ri Echyegh Orbánné) volt, következ
ivadék vette eredetét

:

1. Péter
rPetky Marcit)
i

* —

i

I. György
(monostorszegi Kun
Kata özv. 1651.

látván Éva
(Rácz Zsuzsa) (Gyerffy Pá!)

Eva II. György II. Péter Mária
(Buda fl734. (Torma Kata) (Torma Kristóf)

Zsigmond) (Felvinczy
Klára)

Ágnes f
(B. Haller Ferencz)

II. György 1693. jul. 26-án szamosujvári kapitányul nevezte-

tik. 1698-ban a fejérvári diétán kir. hivatalos. Nápolyi György és ro-

konai (fratres) Ispánmezt, és Fel-Ort birják 1702-ben. Innen vette a

család elnevét.

II. Rákóczy Györgynek 1655. nov. 15 én kelt, itél mester Lá-

zár György által kiadott két megítél levelet (adjudicatoria) mutatnak

fel, hogy mely szerint Fel-Or már 1588. eltt el volt idegenítve.

II. Györgynek neje Felvinczy Klára 1738. eltt minden arany

és gyöngy kincsét a kolosvári b. szz képére függesztésül a kolosvári

jezsuitáknak fogadalomképen ajándékozta. Ennek leányában A g n e s-

ben, b. Haller nejében a család kihalt

Wáray család. (Náraji.) Róla a 103. lapon van említés, mi-

hez hozzá adhatjuk családi tudósítás folytán ,
J
) hogy a osalád Vas

megyei Szombathelytl félórányira fekv Náraj helységbl származik.

Egyik ágából Náray Imre volt állailalmi tisztvisel Högyészen

Tolna vármegyében 1860-ban halt meg, ennek él gyermekei kö-

vetkezk :

1. Imre köz és váltó ügyvéd Aradon.

2. Antal os. kir. adótárnok Vasvárott

3. József birtokos Mohácson

4. Mária, barantali Aba Mihály Baranya megyei szolgabi róné.

') V is várról Náray Ant közi.

21



**% Németi. — Hér*ry.

Testvére a megholt Náray Imrének János szintén volt álía-

dalmi hivatalnok, meghalt 1861-ben Pesten, kinek fia Kálmán grófi

titkár lévén
, már 1858-ban meghalt , és életben lév nvére vagyis

Jánosnak leánya Karolina, Asztalos jogtudor, és pesti ügyvéd-
nek neje.

Továbbá Náray Károly szol. Szentkirály-Szabadiban Vesz-

prém vármegyében
,
jelenleg gróf Zichyek jószág igazgatója, ennek

testvére János uradalmi tiszt, és nvére Acsády ügyvédnél van férj-

nél Veszprémben.

Végre Náray An.ta] ,,Maré-vára" szerzje és Aradon ügyvéd;

és N, Gyula Baranya megyei esküdt ; öregebb Náray János pedig

Pécsváradon sebész.

A család ezímere— mint a velem közlött rajzon látom— fölülrl

balra vont csíkolat által rézsútosan kétfelé osztott paizs , melynek aly-

jan oroszlán ágaskodik kivont kardot tartva ; eltte ív fekszik , a csí-

kolaton nyílvessz látszik. Á paizs fölötti sisak koronájából oroszlán

emelkedik ki, els jobb lábával kivont kardot, a balban nyíllal kifeszí-

tett ívet tartva

Híémeíi család. (Szatmár-Németi ) Ismeretes köziök M i-

bály, szüi. 1638-ban Szatmár Németiben. Megjárta a belgiumi tan-

intézeteket. Elbb gönczi , utóbb kolosvári ilitszónok , meghalt 1689-

ben , több munkát hagyván maga után részint nyomva, részint kéz-

iratban. ') Túl élte Mihályt ugyan azon idben hasonlóan neveze-

tes Németi Sámuel, ki 1658 han született; több külföldi egyetemen

tanult, hazatérvén kolosvári tanár volt, s szintén több tudományos

munkát irt és adott ki. Meghalt 1717-ben. a
)

E család egyik most él tagja N. János- Erdélyben fkormány-

széki titkár, most országos ftörvényszéki tanácsos Szebenbcn.

Síévery család. (Néveri.) Azokhoz, a mik e családról a 142.

lapon állanak, adandók még, hogy legrégiebb ismeretes törzse Né-

very Tamás, ki 1586. évben február 27-én Rudolf királytól a prá-

gai várban, mint már az eltt is nemes, nyert czímeres levelet , atyja

testvérének Névery Miklósnak; nemkülönben Gáspár és Ist-

ván szintén atyja testvéreinek fiaira , ugy Benedek, István,
A n d r á s , J á a o s, és F e r e n c z hasonlóul rokonaira is kiterjesztve,

mely czímeres levél 1587. évi october 2I-én Bars vármegyének Uj-

') Magyar írók I. k. 340. II. 412.
2
) Beakó Transylv. generál.
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Bánján tartott közgylésében , 1588. évben pedig Nyitra megyének

Nyítrán t. törvénykezési gyülhelyén hirdettetett ki.

Adatok hiányában a család teljes nemzékrendét nem adhatván,

meg kell említenünk nevezetesebb tagjai köz] Pált, ki makári püs-

pök, borsi apát ,
cs. kir. tanácsos , és n.-váradi énekl kanonok voli; és

ki 1724-ben szentháromság vasárnapját követte kedden az eredeti ar-

malíst elbb a n.-váradi székes ksptalan eltt átírás és jegyzkönyvbe

írás végett bemutatta, utóbb azt Békés vármegyében 1732-ben kihir-

dettette. l
) Úgy látszik , ennek testvére volt azon Névery Imre, ki-

nek ivadékát mutatja a következ nemzékrend : *)

Imre
Bars v. biríohoa

I. József
Barsbó!

Gyulára költ i.

T 1819.

N. N.
Pécskán
Áradban.

Sándor

Ferer.cz 1808.

Békés r. exaotor

1. István
Békési iusurg.

és megyei tiszt

I. János
lak. Békésen.

II. Józset I. Páll I. Gábor
kincstári gyulai lakos Gyulán f 1842.

ispán Gyrökön iCsoit»«5s (Gergely Kata)

f Mária)
j. ,....., ..~>\ Lm——

j

II Pái
Gyalán f 1854.

(Benedek Ág'ate)

I. Albert
sz, 1823.

építész

(Glarz Fáni)

Alajos

katona.
II. Irure

katona.

I. Antal
Gvulán f 184S.

(Csáby^Anna)

I. György
Gyulán lak.

(Er3* Róza)

János László,

katona.
Károly. Róza

(ns. Demkó
József)

II. Fereaez
Gyulán lak.

(Kis jaliaua)

III. AninT^

III. Jzsef H. Gábor
Jak Gyulán Aradon lak.

(Menyhárt (PapJCata)
Kata) ' nr t^T"

*—£_.—, IV. Ferencz
Gyomáii.

II. György
Gyulán
(Hutner
Jajig)

II. János. ÍV. Antal

II. Antal
Gyulán Lak.

(Kortsok
Boris)

III. Fereaoz
(Hegyi Erzse)

Névery Imre fiai : I. <J ó z s e f és S á n d o r Bars vármegyétl

17ö6.é vi sept. 23-án nyert bizonyítvány mellett Békés megye clftlt 1771.

évben kihirdettetek nemességüket 3
) József Gyula várp3 fbírája

is volt
j ennek üai a táblázaton álló II. J ó z s e f , I. P á l , I. Gábor,

és I. Antal Békés megye nemesei sorában 1804. évben beiktattattak.*)

*) Megyei jegyzkönyv 64. az.

*) Mogyoró s.«y János közlése szerint.

*) Megyei Jegyzkönyv 200! sz. a.

*) Ugyan ott 332. sz. a.

21*
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Ezek közül II. József kincstári ispán nemességét Arad vármegyé-

ben 1805-ben publicáltatta, 1
) és 1818. év táján Gyrökön meghalt.

I. Pálnak fia II. Pál pedig Békés megyétl 1825. évben -vett ki

személyére nemesi elismer oklevelet. 2
)

Továbbá Sándornak fia I. Ferencz Békés vármegyében szám-

vev, fiait I. Istvánt és I. Jánost 1808. évben iktattatta Békés

vármegye nemesi catastrumába. 8
)

A család czímere következ : a paizs égszín udvarában hármas

zöld halom középsjén hegyével fölfelé egy kivont pallós áll, mellette

jobbról arany oroszlán
,

balról természetes szin párducz ágaskodik,

kitátott szájjal, és kinyújtott nyelvvel, hátul felkondoritott farkaikkal,

hátulsó szétvetett lábaikkal a két széls és közép halmokon állva,

els lábaikkal pedig az említett kardot markolva ; ezenkívül az orosz-

lán els jobb lábával trt , a párducz pedig meztelen kardot villog-

tatva, tartanak ; s mindezeket egy koronázott kigyó körbe kanyarodva

körül Övedzi,8 mintegy a paizst képezi. A paizs fölötti koronás sisakon

fekete sasláb szárnyastól látható. Poszladék jobbról aranykék , balról

ezüstvörös.

Valószínleg e családból származott azon Névery Elek is, kirl

külön czikkben e kötet 143. lapján van említés , és kinek fia báró Né-

very Károly udvari referendarius volt, és Arad megyében a gyula-

varsándi uradalmat e század második felében (1810—1820. év köz-

ben) adomány utján megszerezvén, elnevét Gyúl a-Va r s á n d ról irá.

Ugyancsak a néveri Névery családhoz megjegyzend még,

hogy Névery Máténak 1564-ben neje Orbonás Ferencz Özvegye, Pa-

lásthy Orsolya volt, kitl* 1575 ben megnevezett gyermekei Gr y ö r g y,

Ilona, Sára.

líogell családról a 159. lapon van említés, él a család jelen-

leg is, és birtokos a Csallóközben Felbakán.

Nyikora család. Alapító törzse Nyikora Is tván , ki neje

Vilaky Zsuzsa, és fiók Mihály beiktatásával együtt 1627. dec. 7-én

II. Ferdinánd királytól nyerte czímeres nemes levelét, mely 1629. év-

ben Szabolcs vármegye Gyulaháza helységében tartott közgylésén

kihirdettetett.

Az eredeti arraalist Nyikora Péter, Illés ésDemeter test-

vér atyafiak és gyulai lakosok 1792-ben a nagy-várad i káptalan eltt

') Megyei Jegyzkönyv 719. sz. a.

2
) Ugyan ott 1179. sz. a.

*) Ugyan ott 1571. sz. a. és 1826. évi 1117. sz a.
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átírás és beiktatás végett bemutatták; ezek közül Péternek, ki 1809.

és 1824. évben Gyula város birája volt, ivadékát a következ családfa

mutatja ki

:

Péter
1792. 1824.

(Serbán Mária)

Mózses
szül. 1784. Gyulán
f 1861. oct. 30.

Bukurestben-

Dávid
szül. 1798. Gyulán
(Mundruczó Anna)

Kata Mária
(Merse (Kirileszku

Árkád) Péter, kétegy-
házi g. n. e.

lelkész, és kis-

jeni fesperes)

Mihály
ügyvéd
Gyulán
(Czárány
Emília)

Ilona Julianna Zsófia

(Vaszilievits (I)omba (Antoneszku
György Jánosné István)

gyulai g.n.e. Macsáu)
plébános,

aradi sz. sz.

ülnök)

A családfán említett Nyikora M ó z s e s , ki Európa minden m*
veit nemzete nyelvén szabatosan beszélt és irt, fiatalabb korában Bé-

kés vármegyénél viselt kevés ideig hivatalt ; késbb 1809-ben ugyan

ezen megye felkel lovas nemesi seregében Í3 szolgált , és e sereg fel-

oszlásával , mint ranggal kilépett fhadnagy József nádor ajánlatára

1809-ben Bécsbe a császári udvarba mint egyik fherczegnek román

nyelvtanára nyert alkalmazást, mely id alatt els volt megpendíteni a

román nép azon óhajtását, hogy azok fiaiból is püspökségre az alkal-

mas egyének alkalmaztassanak , mely egyházi méltóságtól amazok a

túlnyomó szerb elem által mintegy kiszorítva voltak ; késbb ez óhaj-

tás csakugyan teljesült is, azonban Nyikora Mózses e miatt a szerbek-

tl üldöztetve, egy ideig részint Aradon, részint Gyulán elvonulva élt,

míg 1825-ben Oiáhországba kiutazott, és az ottani kormány által te-

hetsége s képessége méltányoltatván , elbb Bukurestben a fbb isko-

lai tanok rendezésével bízatott meg, majd utóbb iskolai felügyel,

végre mint ama fejedelemségnek a magas portához Konstantinápolyba

küldött követe alkalmaztatott. Végre szakadatlan munkálkodásai közt

szeme világát vesztve , nyugdíjazott állapotban halt mog 1861. oot.

30-án kora 72. évében. Egyetlen fitestvére

Dávid 1830—31-ben Gyula város fbírája
,
jelenleg helybeli

és kerületi g. n. e. román iskolák felügyelje , lakik Gyulán. Ennek öt

leánygyermekén kivül egyetlen fia M i h á 1 y hites ügyvéd, Gyula vá-

rosának 1861-ben újból rendezett alkotmányos tanácsának választot-

aljegyzje.

A család czímere a paizs vörös udvarának alyján hármas zöld
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halom középsjébl egy magas hadi dárda emelkedik, mely bafra lengft

közepén fehér, szélein kék lobogóval van ellátva, s fölötte jobbról és

balról egy egy arany csillag ragyog. A paus fölötti sisak koronájából

ismét a leírthoz hasonló lobogós dárda nyúlik fól, két bségszaru kö~

zöU
?
melyek közül a jobb old&H ezüstkek , a baloldali arany ós vörös

szin. Foszladék mindkét oldalról ezüstkek.

Ócska y csajait. (Öcskói) A 196—198. lapon álló családfá-

nak a most éi nemzedékig való folytatását megnyervén, az I táblán

álló Miklósnak Ormándy Erzsétl született fiától G y ö r g y fc ó 1,

kinek neje Nagy Mária volt, egyik ágon a leszármazást következleg

pótolhatjuk •

Oeskay György, lásd n 197 fap&n

_
(y»gy Mária) 1682.

György _ A»tei Tataá#. jstyin

Tkkis. Sándor. József 1750- József. László. Gábor.
{Krassovssky

Julianna.)

Albert
(Ghyczy Marii)

ige ács
lak. MaiantáR

v. kir. táblai ala<5k

(Zerdahelyi Judit)

Mária
(gr. Zauioiszky).

Az utolsói? eltt álíó Ignácz^ ki jelenleg Nyítra megyében

Malantán lakik, Nyítra. megyének f szolgabirája , utóbb alispánja és

végre a kir. táblának bírája volt.

A I9S Japoa álló II, táblázaton találjuk Oeskay László kuruez

ezredes testvérét Sándort, kinek Tiszay Ilonától két gyermeke

Mihály és Julianna is meg ott látható, ezen S á n d o r-nak ké-

sbbi ivadékát a következ nenszékrenddei pótolhatjuk :

íteskay Sándor 1722. td a 1SS. (apun,

(Tsexayíloaa) ^
Mihájy 1750. Jn\ tanná

'"""'
T' c """

í> T Yí ~*~"r, . ~ j ö. T""
1 ftJaloirh Fái)

Jo/jsei Radolí Zsisrmond Sansue-í v e

t&bornok

"

fcftpiíány alezredes, hadnagy.
Téré* rentt vitéz (neje Benyövszky

a &«re lett ZsóSa
5
E. Móricz

híres utazó leánya)

Gusaláv Rudolf
Nyitra megyében. XS43- Nyitfa v. 2. aliap.

lak. Boribon ffyiira v.

Eug-ea. Kuriolx *tb.

\
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Ugyan csak a 198. lapon & II. táblán áll azon Imre, kinek

atyja Ferencz, nagyatyja Kristóf volt^ ezen Kristóftól kezdve igy

folyt a leszármazás Imre ágán :

Kriatáf, ki a 198. lapon.

Ferencz
bevall. 1692.

Imre
r

*—"i
Ferenci

László
(Tiszay íloaa)

V. János
(Névedy
Julianna)

Krisztina

(iUjasányí
György)

Eva
(Podhragvay

látván)

Ign&cz.

1763.

Karoly.
1708.

Lajos

(Balogh
Julianna)

i .
*

,

Jiyitra várm.

Mihály
(Csúzy Márta)

i

*•—
Eduárd

1839. alszbiró

Nyitraban

Judit
(Rudnyánszky

Péter)

Vilmos
volt esküdt
1844-ben.fadószedö 1839.

(Huszár Klára)

Okoiicsáityi család. (Okoiiesnai.) A 204.—212. lapon álló

család ismertetéshez adandó még , hogy a család tagjai kozl Borsod

várraegyében e század els felében következk viseltek megyei

hivatalt

:

János 1839-ben fjegyz.

Imre 1839-ben aljegyz.

Manó í845-ben aljegyz.

Lajos 1845-ben alszoigabiró volt.

Heves vármegyében Gusztáv 1837-ben aissolgabiróvá vá-

lasztatott.

Azon Okolicsányi V i c t o r (Gyz), ki a 207. lapon a II. táblán

a végnenazedéket képezi, és a 210. lapon is említve van
?
Szepes vár-

megyének alispánja és a 16 szepesi váró? esperesi ker. felügyelje volt,

meghalt 1861. dee 18-an 3
) kora 52. évében Hunfalván. Benne a sze-

pesi-ág utolsó férfi sarja múlt ki. Végrendeletében a hunfalvi, kakas-

lomniezi evang. egyháznak és iskolának, a XVI. szepesi városi esperes-

segnek, a kézsmárki lyceumnak és a sárospataki collegiuranak tetemes

összegeket hagyományozott.

Ölchváry család. Késbb, midn már e családról itt a 248.

lapon nyomva volt a hiányos közlés , a családnak egyik tagja által

Szatmár vármegyébl jutottam a kvetkez adatokhoz , melyek által e

család történetéhez és származási rendjéhez ime becses pótlék járul.

') £ kötet nyomata** alatt
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A család törzséül 1 270. táján élDionysiusTökePetheö
de Olchwár állíttatik. J

)

A XV. század közepén a esaládnak már virágzásáról tesz tanú-

ságot Budán 1457. évben (feria 2-da proxima ante festum purifícatio-

nis Beatae Mariae Virginis) kelt azon kiváltságlevél, melyben V.

László király Olchvári néhai András fiának Jánosnak, és Olchvári

néhai Dieoes fiának másik Jánosnak, nemkülönben Korláthfalvi

néhai János fiainak Miklósnak és Lrincznek pallósjogot vagy is vér-

birósági hatóságot adományoz. 2
)

A család tagjai közül azokon kivül , kik már e kötet 218. lapján

említve voltak , kiemelend még azon Olehváry Zsigmond, ki II.

Rákóczy korában élt , és azt Törökországba is elkísérte. Ezen Zsig-

mondtól származik a szatmári vonal, mely következ családfát 3
) mutat

:

Zsigmond
1710.

(Mariássy Erzsébet)

IPál
(1. Csontosfalvi

Csontos Zsuzsa)
2. Szem ere Anna)

Mária
(Boronkay
Menyhért)

Klára
(Bernátk
László)

Judit
( Boronkay

László)

Zsuzsa
(Ónody Pál)

Dániel
sz. 1769.

(Mariássy Anna)

Dienes
(sz. kir. szabadjai

Pósa Klára)
Szabolcsi ág feje.

Ferenez
(básti Básthy

Mária)

Dániel. Miklós. Zsuzsa Johanna Anna. Pál Antal. Gábor.
f f (Farkassá- (r.-komáromi f szül. 1802. f t

nyi Sámuel) Vajda Pál) lak. Szatmárban
(Darvay Eszter

szül. 1810.)

Eulália

szül. 1828.

(Berzenczei
Kováts Ágost

)

Jen
sz. 1849.

Mór.

f

Sándor
sz. 1857.

Albertine Lajos István
szül. 1831. szül. 1834. sz. 1836.

(lázári Nagy Szatmár várm. ntlen.
Éjek) aljegyz 1861.

ntlen.

Szeréna,

t

Ákos. Lajos.

Az Olehváry család leány-ágon rokonságban áll a Mariássy,

Szemere, csontosfalvi Csontos, Vay, Dancs, Guthy , Lónyay, Bagossy,

*) Olehváry Dánielnek fölperessége alatt még 1813-ban osztályosai Ber-
náth, Boronkay és Ónodyak ellen, az eperjesi ker. táblán kezdett, 1818-ban le-

folyt, és 1824-ben a kir. Curia által revideált rectif. divis. perben a családi

elenehtis szerint.

2
) Az eredeti okmány Olehváry Ferencznél Zemplinben Berczeliben.

3
J Családi közlés szerint.
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Bay, Pogány él , és Udvarhelyi , Várady , Ujfalussy, Zákány, Ballay,

Bósvay, Paksy, Bánffy, Thurzó s egyéb kihalt családokkal.

9 A családfán álló II. Pál nak

,

ki Szatmár vármegye egyik tekin-

télyesebb táblabírája volt , birtoká-

ban van 1632. évbl I. Rákóczy

Györgynek ezüst kardja, és egy

régi ezüst óra, mely 1612-ben Lon-

donban készült, s melyben Loránt-

ffy Zsuzsannának Rákóczy György

nejének miniatré arczképe látható;

mely régiségeket a tulajdonos egyik

se Oichváry Zsigmond, mint

a Rákóczy György bodrogkzi ura-

uradalmának igazgatója ajándékul

kapott a nevezett fejedelmi pártól.

A család Cíímere,— mint a metszvény ábrázolja— a paizs ezüst

udvarában mintegy hosszában kétfelé metszett kétfej fekete sasnak

fele része , mellette egy félhold ragyog. A paizs fölötti sisak koroná-

jából két sasszárny emelkedik ki, és azok között arany csillag ragyog.

A paizsot két oldalról foszladék veszi köri.

Ouiazta család. A 228. lapon tárgyalt mázta család

Trencsin megyében 1602-ben hirdetteté ki nemességét; tehát ettl

egészen különböz család volt , vagy legalább annak egy külön ágát

képezte azon Omaztha család, melybl berniczei Omaztha Gáspárt,
már elnevénél fogva nemest, (és igy amannál egyszersmind régebben

nemest) találjuk II. Lajos királynak kereszte3-komlósi Lipthay Lénárd-

nak részére 1617-ben kelt Liptó megyei Kvacsán , és Sáros megyei

több faluról szóló királyi adomány-levélben mint királyi embert (homo

regius) említve. !
) Olv. még pótlékul itt a 332. lapon.

Orczy család. (Orczi.) A 238—242. lapon álló ismertetéshez

adhatjuk hiteles oklevél nyomán, hogy 1698-ban sankóházi Sankó

Miklós , Sanko Boldizsárnak s minden egyéb utódainak is terhét ma-

gára vállalván egy részrl , Orczy Péter és György más részrl,

magukra vállalván Orczy Gergely és István és egyéb utódaik

terheiket is itél mester eltt egyességre léptek azon pernek folytán,

melyet Sankó Miklós indított az Orczyak ellen Soprony megyei Nagy

J
) Szepesi káptalan Scrinio F. Faec. 2. diversorum CC. sub nro 17.



380 Orczy,

Czenk és Somogy megyei Orczí helység végett, oly föltételek mellett,

hogy Sankó Miklós a Vas megyében Kis-Csömötében, Kis-Pöseben,

Nemes-Gencsen, és Söptéren exequalt javakat vissza adta az Orczyak-

nak, viszont az Orczy család Somogy megyei Orezi falut a jobbá

gyokkal együtt 360 írtban zálogban hagyta a Sankó családnak.

1719 ben dec. 1 . napján Söptén kelt levélben Orczy Zsigmond
az említett Orozi faluban fekv záiog- részének kiváltását átengedi

Szaby Ádám öcsésének.

1 786-ban báró Orczy Lr in ez osztályos egyességre iépett

atyjafiaival nemes Orczy Sándor és Antal árváival , különösen az egy-

más közti adóssági ügyekre nézve szánoozkodván egymás közt , mely-

bl kitnik, hogy báró Lrincz Somogy megyei Orezi helységbeii

részét eladta néhai Orczy Aurainak , kinek fegyvernek* részét a neve-

zett báró bírta.
%

Ezen nevezett Sándor és Antal testvérektl származik a

most is él nemesi ág . mely a bárói ággal az apai egyenes ágon fölül

meg leány-ágon is osztályos vérrokon a Petrovay család által . mint-

hogy ezeknek is sanyjok ezen családból származott , éa e jogon bir a

nemesi ágból most is él másik Orczy Antal jelenleg is Heves me-

gyei Fegyverueken.

Azonban biztosan a nemesi ág összeköttetését ízrl izre a velem

közlött adatokkal megmutatni nem tudván , csak a múlt században éli

Sándortól, 1
) kinek neje Petrovay Julianna volt, közölhetem az Orczy

nemes ág származási rendjét következleg:

í. Sáudor
(Petrovay Julianna)

.-/*—

II. Sándor Kata 1. Antal 1772. Zsuzsa,
1763. f 1772. eltt (OkoHceanyí (Marsovgzky Anna
(Gogztoayi N.) Antal)* Özvegy 1786.)

1. Jánoa

II. János II ÁniaX József
mh. 1860. él.

níyuíT
1 * *'«gyreroekett- .

1862.

A családfán állók közül fi Antal birtokos jelenleg is Fegy

verneken ; János P.-Sülyön.

*) Sándor, úgy látszik a báróságot nyeri Orczy Istvánnak testvére

volt, oda íitwik mutatni, atdaik közt 1786-ban tett osztályos száraozkodás is.
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Ormós család. (Csicseri ) A 26 1. 263 lapon álló család is-

mertetéséhez járul még a Szatmár vármegyei Ormós család-ág, mely

azon megye Kölese helységben lakott, azon II. Péternek (+ 1852.)

csak leányai maradván fiagon ezen ág kimúlt. Vallásukra nézve ez ág-

beliek reform.

Ágazatjuk következ

.

Ormós Dávid
(Kölcsey Charitas)

Gábor. I. Péter Ábrahám
f (KöiasevJErzsc) (Kölcsey Erzse)

1 kit testvére aalá-
•II. Péter

«. 18X0. f 1852
(karibi Ceabay kntotn:i) '

iával vett nbiil)

Ida 1862. Mativiíá Adél.
(Domahidy (Domahídy 1862.

Kálmán) Bálint)

Pótlékul az Arad és Temes megyei ághoz jegyezzük , hogy Or-

mos J á n o s (szül. 1820.) kOröstercsa; urodalmi ügyész l84£-ig; Bé«

kes-Csanád megyei cs. kir. törvényszéki tanáoso3 1860-ig; nemességét

Békés megyében 1843-ben hirdetteté ki. Nejétl HofFmann Borbá-

lától él gyermekei : Zsigmond ésNepomuczena.

Orosz család. Orosz Miklós 1715-ben Iü. Károly király-

tól nyerte ezímeres nemes levelét. *)

Czímerpaizsa elször vizirányban kétfelé oszlik, az alsó kék ud-

varban két sziklás halom közt arany koronán pánezélos kar könyököl,

meztelen kardot szúrásra tartva : a fels ezüst udvarban \óbbról balra

rézsútosan vörös csíkolat vonul le, mellyen fölfelé arany oroszlán lép-

degél. A paizs fölötti sisak koronáján szintén pánezélos kar könyököl,

aranyvörös kométát (íab^rum) tanva. Foszladék jobbról ezüstvörös,

balról aranykék

Még kimaradtak

Wagy család. (Somlyói). Nagy János-Go ttfried es. k,

altábornagy elhunyt atyjáról reá maradt, és 1583. febr. 15-én kelt ne

mességí oklevélben foglalt „Somlyói" melléknév eifogadhatását es

viselhetését 1861. nGv. 9-én a es. kir. föísegtí m^gejerte. 2
)

*) Coliect aeraid. nroSlO.

*) SSrgöuy, 1861. évi 272. saám
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Oláh csillád. Békés vármegyében Gyulán lakó egyik tagja

Péter si nemességét — eldeinek, nevezetesen Oláh András nak

1747-ben Zemplin megyének a sárosi várban; továbbá ugyanannak és

András nev fiának Szabolcs vármegyében szintén 1747-ben Nagy

Kallóban, úgy 1751-ben az utóbb nevezett András, Péter, és Jó-

zsef testvéreinek, mint a legelbb említett András fiainak 1790. és

1817. évben Bihar megyének Várad-OIasziban tartott közgylésbl

említett Péternek ismét Péter és ístván nev fiai; úgy szintén a

Gyulán lakozó Péter hasonlóul József, András, Imre, Já-

nos és Gábor másik Péternek fiai beiktatásával nyert nemesi bi-

zonyítvány erejénél fogva Békés vármegyében 1825-ben kihirdetteté. 1
)

A családfa igy áll

:

András
1747.

András
1747. 51.

Péter

1751.

József

1751.

Péter
1790.

István.

József. András. Imre. János. Gábor.

Oniazta család. (Rozváezi.) Azon adatokhoz, melyek e kö-

tet 228. lapján állanak
,
járul most a következ bvebb és alaposabb

tudósítás

:

Az mázta család, melynek si fészke Trencsin megyei Roz-
vácz helység, és innen mint bölcsjérl irja elnevét, 1599- beu Ru-

dolf király által Omazta András és Miklós személyében nemesí-

tetett meg azon czímeres nemes levélben, mely 1602-ben Trencsin vár-

megyében kihirdettetett.

Családfájuk a
) következ:

I. tábla.

András
1599.

testvére Miklós
közszerz 1599.

Péter András

Miklós

III. István.

I. István
1646.

Rozváczon

Pál I. Ádám

Samu. Gábor. Fotyt- köv. lapon.

Miklós. András
í

Miklós.

Ili. Ádám. III. István. Pál.

*) Mogyoróssy János közi.

*,' Ugyan az.
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I. Ádám, ki az elbbi lapon.

II. Ádám

János. András
1748.

I. Mihály 1 Jrinos András

Mihály. IV. István.

IV. Ádám
1748.

'Mihály?

I. Ferencz
1

*
1

V. István

szül. Rozváczon
1772-ben.
gazdatiszt

(Kelemen Klára)

II. Zsigmond
szül. 1801.

Békésben v. alispán

(Stummer Mária)

László. Mária.

Teréz f
(Ballá

Károly
mérnök)

Folyt. II táblán.

V. Ádám.

János.

Mózses

VI. István

János.

Lajos
szül. 1S07.

es. k. fhad n. fT*~.

utóbb Békés v.
L,^ 09m

adószed

István
szül. 1817.

Béla. István.

Lajos
volt honvéd

f 1853.

Gejza. Dezs. Emma.

II. tábla.

II. Mihály

János

I. János, hi az J. táblán.

Imre.

Sámuel. I. Tóbiás. Mihály.

Sámuel. Sándor.

1

—

II. Tóbiás
Békés várm.
csendbiztos

'Simon Lotti)

János.

Ferencz
sz. 1814. f

(Csörföly Teréz)

Béla.

111 Tóbiás
szül. 1822.

keresked
B. -Gyarmaton

(Vitális Zsuzsi)

Oszkár.

János.

József
szül. 1819.

Csabán
árva bizotm.
pénztárnok

(Siraándi Kál-
lay Róza)

1 *—°

Gyula.

Nándor
szül. 1822.

volt honvéd,
lSöl.utibiztos

Elek.

Gusztáv
sz. 18 ?&

volt honvéd
csabai pós-

mester.

Szilárd

sz. 1825.

volt honvéd,
1861. szbiró.

I. Zsigmond
szül. 1795
hit. ügyvéd
postamester

Csabán
(Oláh Teréz)

Lóri
(Sztraka

György)

Terka
hajadon.
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I. Mihály a családfán álló Ádám Ferencz és János
fiaival együtt Trencsin vármegyei Rozvácz helységbl azon megyei

Csejthe mez városba költözött , a mint ez a részükre si nemességük-

rl az említett megye által elbb 1755. évben, másodszor 1796-ban ki-

adott nemesi bizonyítványból kitnik.

V. István, I. Ferencznek fia , iskolai pályáját bevégezve Bé-

kés vármegyébe Csabára telepedett, hol uradalmi tisztséget viselt. En-

nek gyermekei : Zsigmond, Terk a, és István kik közöl Zsig-

mond í 848-ig Békés megye rendszerint] táblabírája, 1861-ben az al-

kotmány visszaállításakor els alispánja , még 1832-ben Trencsin vár-

megyétl nyert nemesi bizonyítványnál fogva iktattatott testvéreivel

együtt Békés megye nemessége lajstromába. *) Nejétl néhai Staromer

Máriától nemzett gyermekei: László volt honvéd, és Mária ha-

jadon. Testvére Lajos elbb a báró Máriássy gyalog ezredben fhad-

nagy, utóbb Békés megyei al-adószed, végre honvéd volt. Ennek gyer-

mekei : Í.Lajos zsenge iíju korában honvéd, és a branyiszkói véres

csata részese; meghalt 1853-ban alig 20 éves korában. 2. Gr ej z a. 3.

Dezs. 4* Emma jelenleg hajadou.

A család másik ága II. M i h á 1 y tói j le és szintén Békés me-

gyében telepedett meg , számos tagjai közül ismeretesek ; I. Tóbiás-
János egykor békés csabai postamester, ennek a táblán megnevezett

Öt fia közül Sámuel és Zsigmond a hites ügyvéd szintén csabai

postamesterek voltak. II. Tóbiás Békés megyei csendbiztosi hivatalt

viselt. Ennek három fia közül Ferenez Tót-Komlóson míg élt. jegyz

volt. Maradt fia Béla III. Tóbiás Nógrád megyébe B.-Gyarmatra

I. Zsigmond nak Oláh Teréztl született gyermekei közi a)

József h. ügyvéd , Csaba város volt jegyzje
,
jelenleg árva bízott-

mányi pénztárnok, b) Nándor (Ferdinánd) volt honvéd, cs. k. beso-

rozott katona, 1861-ben Békés megyei választott úti biztos, c) Gusz-

táv h. ügyvéd , honvéd
,
jelenleg Csabán postamester ; d) S z i 1 á r d

h. ügyvéd, volt honvéd, várfogoly, s besorozott cs. k. katona, 1861-ben

Békés vármegye választott középponti szolgabirája; é) Lóri Sztraka

Györgyné. f) T e r k a hajadon.

') Jegyzkönyvi 2\X sz



A nyoiczadik kötet tartalma.

Lnp

N.

Nadabori család (kihalt)

Nabráczky cs..

Nábrády (Füloösi)

Nachot ....
Nadáiiyi (Körös- Nadányi)
Nadányi (pótlék) .

Nádasdy (Nádasdi gr.)

Nádasdy (Leleszi f •

Nádaskay .

Nádasy (M.-nádosi)

Nádházy . . .

Nádosr

.

Nádudvary (Sarányi és kis

Nádudv&ry (Kis-jenöi

Nagovith (Humi).
Nagy (Nyéki). .

Nagy (Sz.-mártom f)
Nagy (fíádaslaki f)
Nagy (Guthori f)

.

Nagy (Varjaaí f) .

Nagy (Jókai v. likai)

Nagy (Sellyei) .

Nagy (Kisfaladi) .

Nagy (Egyházfalvi)
N*£y (Örményi) .

Nagy (máakép Udvarnoki)
Nagy (Izbéki)

Nngy (Bognadi) .

Nagy (Fels-bki)

Nagy (Alsó-szopori!)

Nagy (Sz.-Miklósi)

Nagy (Fels-éri) .

Nagy (Mesterházi)
Nagy (Vadosfai) .

Nagy (Vasvari) .

Nagy (Pápai)

.

Nagy (Tápíánfai)
Nagy (máskép Vorö?)
^agy (Peremartoni) ,

Nagy (Koves-káali) .

^agv (Somogyi) , .

Nagy (Kerecsent).

jen?)

3 és 3X8
6

318
14
28

29

319
31

32

33

34
35

36

38
41

42

43

Nagy (máskép Pogrányi)
N*gy

•

Nagy (Rápolthi)
Nagy (Tamonyai
Nagy (Karáusebeai)

Nagy ....
Nagy (Pelsczi +)

_

Nagy (Böszörményi)
Nagy (Alraási)

Nagy (Péterfaivi)

Nagy (Chamafalvi f)
Nagy (Fancsikai) .

Nagy (Gacsályí) .

Nagy (Gödény házi)
Nagy (Luka-halmosi)

Nagy (Hatvani f)
Nagy (Tolcsvai)

Nagy (Tokaji)

Nagy (Keresztúri)

Nagv (Csécsi)

.

Nagy (Csáklai)

Nagy (Tarkányi *)
Nagy (K6rö*i)

^agy (Szepeói f)
Nagy (Szkárosi)

Nagy Vályi) .

Nagy (Miskolczi)

Nagy (Kérchi f)
Nagy (Dadái) .

Nagy (Szódényi)
Nagy (Tornyai)
Nagy (Tasnádi)

Nagy .

Nagy (Leleszi f)
Nagy (máskép Zalay)
Nagy .

Nagy (Magochi)
Nagy "

. .

Nagy . . .

Nagy . . .

Nagy .

K»«y (Fügedi f)
(Nagy (Halászi)

{Nagy
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Nagy-
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy-
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy

. Lásd Makay cs. .

(Abai) . . .

(Csalom jai f) .

(Pilínyi f) . , .

(Gyulai és leszenyei -f)

(Péli) ....

(Pöstényi vagy ócsai)

(Vilykei vagy verség
(Sámboki) .

(Tarjáni-h).
(Búcsúi és gyarmati)
(máskép Benyicz) .

(Ebeczki) . . .

(Runyai)
(máskép Mártonyi)
(Felsgyri) .

(Réthei) . .

(Inarcsi)

(Kis-kéri) .

(Dalnoki) .

(Csatari)

(Perecsényi)
(Sarkadi) .

(Tordatsi) .

(Beregszászi) .

(Vásárhelyi) .

(Szala-pataki) .

(Soltész)

(Vámosi)

(Gerlathi)

(Hasznosi és pásztói).

(Gyöngyösi) . .

(Káali) ....
(Kebelei) . . .

(Demeter falvi)

(Radndtfái)
(Branyicskai)

( A brudbányai)
(Bábahalmi)
(Szent-gerliczei) .

máskép Kádár fTordai

Lap

52

53

54
55
56
57
58
62
63

64

63

66
67
68

70
71

72

Nagy (Aranyos-rákosi)
Nagy (Nagy-ajtai) .

Nagy (Dévai)

.

Nagy (Altorjai és Fels -torjai)

Nagy (Csik-mindszenti)
Nagy (Baczka-madarasi)
Nagy (Betblenfalvi) .

Nagy (Bélteki) . .

Nagy (Szkefalvi.
Nagy (Csidfalvai)

Nagy (Gyergyó-alfaivi)
Nagy (Szotyon)
Nagy (Kibédi)
Nagy (Sepsi-sz.-györgyi

Nagy (Vadadi) . .

Nagy (Kézdi-vásárhelyi

Nagy (Farczádi) .

Nagy (Diósi) .

Nagy (Haraszt-keréki)

Nagy (Gczi) .

Nagy (Köpeczi) .

Nagy (Ürögdi)
Nagy (KÖvendi) .

Nagy (H.-oklandi)

Nagy (Tissinai) .

Nagy (Sznyi

)

Nagy (Laborfalvi) .

Nagy (Ravai) . .

Nagy (Rákosul) .

Nagy (N.-nyujtódi)

Nagy (Szilágyi) ,

Nagy ( Szllsi)
Nagy í Fogarasi) .

Nagy (M.-vásárhalyi)

Nagy (Sárpataki }.

Nagy (N.-paniü*.
Nagy * M.-bándi) .

Nagy (SrWarad ) .

Nagy (máskép Poros Nagy
Nagy ^Sárcis-berkttszi)

Nagy (Száraz aj ta)) .

Nagy (Somlyai) .

Nagy (Hosszú-aszói) .

Nagy (Körösi)
Nagy fÉr-szodorúi) .

Nagy (Hí'jasfalvi),

Nagy (Kobátfalvi)
Nagy (Alpestesi) .

Nagy (Kereszti! ri)

Nagy Borsai) .

Nagy f'Lngosi)

Nagy (Bánkai ; .

Nagy ....
Nagy (Bátorszívi)

Nagy ...
Nagv (Krösbánya í

)

SOjNagv (Ardai) .

73

74

75

76
77

78

79

Lap

80

81

81

S'Z

83

84

8ö

$8

R7
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Nagy (Siklósi) . .

Nagy (Hortobágyfalvi)
Nagy csal ádbeli ele

Nagy. Lásd Benk
Nagy (Somlyói).
N?»gy (máskép Bositz) .

Nagy-bányai ....
Nagy-Borbély .

Nagy-fejeó .

Nagy-Gergely
Nagy-iday
Nagy-Jánosy
Nagy-Laky ....
Nagy-Mártonyi
Nagy-megyeri (vasmrgyeri)
Nagyfalvy
Nagy-mihályi
Nagyszájú
Nagyszabó
Nagyszeghy
Nagyváthy
Nagyvépy
Nagyvölgyi
Najmajer .

Najcsics .

Nákó (Nagy-szent-miklósi)
Naláozy (Naláczi nemes és báró)
Naményi (Naményi f)
Nánássy (Kis-kárándi és n. •váradi ) —

101
Nankenreiter .

321 és 102

Naprágyi (Naprágyi) —
Naquard —
Náray (Náraji) . . 103
Náray (pótlék) . . . 321
Nász .... .

—
Naszpal —

Nathafalussy (Natafalusi) —
Nátkay (Nátkai). . . , , 104
Nathly . . . . ,

—

f

Návay (Föl-deáki) , • * —
Navroczky . .

—
Naypar . —
Nebesz. . • - . 106
Nebling . . • —
Nebojszay _
Necsovicz. ... —
Nedeczky (Nedeczei) —
Neffczer . . „ 114
Négyessy . A . , 115
Nehéz (Sáfoa&lvai) • » •

Lap

87

90
331
90

91

92
94

95

96

97
100

Lap

Némák (Itis-chlivényi) . . . . 115
Némay fCsák-némai) . . . . 119
Némay (iklódi) —
Nemegyei m. Miklós (Nemegyei) 120
Nemes (Beharfalvi). ... —
Nemes (Bálintfalvai) .... 121
Nemes —
Nemes 121
Nemes (Hidvégi gróf) .... 122
Nemes (Sárpatnki és tordátfalvi) . 128
Nemes (Szent-lstváni) . . .

Neme* (Ribiczei) 129
Nemes (Csicsó-Mihályfalvi) .

—
Nemes (Pataki, báró) .... 130
Nemeshegyi —
Nemeskéry —
Nemesnépy —
Nemessányi (Nemessányi és réthei 130
Nemessy 131
Németh .... ...
Németh (Dömötöri). .... 132
Németh (Noszlopi) —
Németh 134
Németh —
Németh —
Németh ......... 135
Németh (Khalmi) —
Németh —
Németh —
Németh családbeliek .... —
Némethfalvai
Némethy (Zéthényi f) .

Némethy .......
Némethy
Némethszeghy (Almási) .

Némethszokolai
Nerapti . ....
Nemsoviczky . ...
Nenadovics
Néni
Nenkey
Neományi vagy Neumányi
Néppel
Nesco .......
Nessel.

Nesselrode —
Neszkenyei .

—
Nethusy (Nethusi) —
Neubnrg —
Nendegg
Neuhold
Neumayer. Lásd Najmajer . . 141
Nenpauer . -

—
NeustKtter —
Névedy (Beczkói) 142
Névels . ...... —
Névery (Néveri) ... 322

22

136
137
138

139

140
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Névery
Nézay ........
Nezbud .......
Nezdey (Nezdeí). . .

Nícoletics . .......
Niczkj (Niczki, gróf és nemes) .

Niesner (GraefenDergs).
Nigrini
Nikházy .

Nikléczi (Zughi) .....
Nikoiits ........
Nikolioh
Nikoiits

Nikos (Endreödi) . . .. ,

Níroniczay. Lásd Nimnieajcy .

Ninmiczky (Nimmczi) ....
Nincsicsevics.

Nisnyánszky. . . . .

Nisnvay .

Nith" .........
Nittray (máskép Tajnay) .

Nizith ........
SúbiB .

Nogel 159 és

Nógrády ........
Nolanus ,

Nolt*»
Nomiayi ........
Noptsa (Felsó-szilvási, báró) . .

Noska .

Noszlepy (Nos/lopi) ,

Nosticíns . . . .

Lap

143
143

144
154

155

156

157

158

324
150

Lttp

Nyásy. 189
Nyékey
Nyéky (Nyéki) , —
Nyeregjártó
Nyers
Nyetosh 190
Nyeviezkey
Nyika (Beíényesy) —
Nyikos (Nagy-Gyimóthi) ...
Nyilas, —
Nyire —
Nyir6 192
Nyíró (Bácsai) ......
Nyiry. . -
Nyitray. Lásd Nittray .... —
Nyitó (Somostelki)
Nyomárkay íNyomárkai) ,

Nyujtódy (Rugón falvai)

Nyúl
Nyúzó. .

193

0.

194

Nováczky (Bürkfísi) ....
Nóvák. . .

'

. . . . . .

Nóvák
Nóvák (Mátra -Nováki f) •

".

Novákovics
Nováky ........
Novelly (máskép Okruttay) .

Novoszád . . . , . . .

Novoszedy
Novoszedly
Novoszel
Novotha (fieczkói) .....
Nozdrokóczy (Nczdrokóczi f)
Nozdrovic^ky (NozdroviczkJ) .

Nugent .........
Nuukovioa
Nyágoi.
Nyakas
Nyakazó .... .

Nyaktalán

Nyalabioz (vagy Nyalabér) . .

Nyárady ,..,....
Nyáray . . . ...
Nyáry (Bedeghi, gróf) ....
Nyáry (Nyáregyházi, báró és nemes

163

168

169

170

174

180
181

182

18$

Obenasis
0bes2Íó (JCis-Ledniezi) .... ?-:

Obici 196
Oblacsics —
Oblazovszky ...... —
Obucaovszky —
Och .

-

Ocbs ~
ócsay .196
Ocskay (Ocskai). . . . 196 és 326
Ocsvai (Ocsvai) 201
Odeschalehi (Szerem! és ccri herczeg) 202
Odor
Odrik
Oáry 203
Odry (Pacséri) ...... -
Oeti .

Oexel
Óhídy (Ohídi) 204
Okolicsányi) . . . . 204 és 327
Okruozay, vagy
Okruttay , . 212
Okruczky. .

—
Oláh (kihalt). .

-

Oláh . 215
Oláh (Boisovai) —
Oláh (Náaási) 216
Oláh é —
öiah —
Oláh , - -
Oláh , .

-
Oláh 217
Oláh(Toidai) —
Olasz ..,.... —



838

Lap

oiwárcü ........ né
Olosváry (Olosvári) . . 218 és 327
Olgyay (Olgyai) 2l8
Olié (OUé-tejedi) 225
Ohiaky (Olnaki) 227
Olosz (Papolczi). ....
OUa-vazky .

Omacfcel (Szkaia-ujfalusi) .

Ományi (Kihalt). ' 228
Omazía . . . n% 329 és 332
Ombozy (Qmlwzi és kis-devecseri) 228
Omode. . ..... 229
Oiidr-fijicaka .......
OndrejovíU ....... 230
Ondrus 231
Oiighy .232
Ofiicza .

Onody (Szent-Márton i)

Onory (Onori)
Osossy .

Orbai (Orbai és vísk«>lozi +) .

Orbai (K.-szentléleki) ....
Orbán (Feis-ri) 233
Orbán (Lengyel falvi, báró és nemes) —
Orbaa (Kibédi) 235
Orbán (Gyöngyösi)
Orbán (Kémen)
Orbán (Márkusfalvi) . . . .

Orbán (Homoród-almási) ... 236
Orbók <Kkösi)
Orbonás (Szügyi f) . . . .

Orbonás ........ 238
Orczy (Orozi, báró és nemes) 238 és 329
Ordódy (Ordódi) 242
Orebóozy (Kusaroveczi) . . 258
Oreinus . 259
Oresky ........
Orgován
Orieska (vagy Orjsek) ....
Oríandini
Orlay ,260
rié (Karvai f) -
rlik . 261
Orlovehich
Drmandy —
Ormánkozy —
Ormos (Csicseri) . . . 261 és 331
Ormosdy . 264
Ornay .... —
Oroghvanyi —
Orossy
Orosz (Csicseri )

—
Orosz (Baiáafaivi) 273
Orosz 275
Orosz
Oroszhegyi, maskep Szabó .

Oroszy (Siskei és Sóstokályai) 276

Lap

Oroszy 278
Oroszy (Oroszi) —
Oroszlányi 279
Oroszlánkeöi { máskép Sztopnai f) —
Oroszvári 280
Oroványi ... .... -^

Orovnioz ........
Orros ,

—
Orsich (Szlavetrchi, gróf) ... 281
Országh (Gúthi) 282
Országa .Felso-kubíni). ... 285
Országa (Derzsericzi) .... 288
Országh —
Orvos (Sári) —
Osegovich (Bariabasseviozi) . .

—
Ostffy (Asszonyfaivi) . , . 292
Ostvay 295
Oswalda » . —
Osvaki (Felsó-Óri) —
Oaváld ........ -
Osváth ........ —
Osváth (Bibarczfialvi) .... 296
Osváth (Hilibi) ...... -
Osváth (Dombai) —
Osváth (Kobádfalvi) .... —
Osváth (Demeterfalvi) .... —
Osyk -
Oszíányi (Oszlányi) 297
Oszláry —
Oszterhalt -
Oszterhuber ....... —
Osztarics 298
Osztinyi —
Osztoics (Kis- és nagy-szemlaki) .

-

Osztopáni. ....... 299
Osztroluczky (Osztrolnkai) . .

Osirosith (Giletinczy, báró) . 301
Osztroviczi (Osztrowl). . . . 303
Osztroviczky —
Osztrovy .

—
Otrokóozy Foris .... 304
Ottenfels Gschvind 304
Ótth (Felso-ori)

Otfclik (F.-ozoróczi és kohanóczi) .
-

Othácz. 308
Otzaniczai . «

—
Oudaiile —
Qváry. ........ —
Ováry....... 309
Ozdy (Gálfalvi) —
Ozmitz. ......... —
Ozoray (Ozorai f) 310
Ozorózy —
Ödönffy. L. Eödönffy .... 311
Ölbey »

—
Óltényi (Öltényi) —
Olyveai •

—



S40

Lap

ördög (Eskülli) — Öry (Fels6-ri)

Ördög (Lászlófalvi) 316 Qrth „.

rhaímy 317 Osy (Osi),

Örsy '

. . — sze .

Örvendi ........ — z . . .

lup

318

Javítások a ¥111 kötetben.

,apon sOrhan

105 27

138 19

166 II. tábla vég-ízen

182 *) J e£vz 10* sor

188 2 ik táblán

192 a jegyzetek közt

227 21

helyett olvasandó

Navróczky Tamás (kimaradt) és neje Bobrona Regina.
nemsovai
Constantin

figyelmeztetné
volt Pest v. követ, követ

*') Urbani stb.

Olsúvszky János

Neinsovay.
Konstanczia.

figyelmeztetne.

o(r. alispán.
1
) Urbani stb.

Olsivszky János.










